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I	

Sammanfattning  
	
Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera barns rätt till personlig integritet i 

förhållande till vårdnadshavaren och hur barnets beslutsmognad och ärendets beskaffenhet 

påverkar detta rättsförhållande. Rätten till integritet finns stadgad i såväl RF, EKMR och 

barnkonventionen men skyddas i praktiken genom bestämmelsen om sekretess mellan barnet 

och vårdnadshavaren i 12 kap. 3 § OSL. Bestämmelsen i OSL begränsas i den utsträckning att 

vårdnadshavaren har en rätt och skyldighet att fatta beslut som rör barnets personliga 

angelägenheter i 6 kap. 11 § FB. Detta för att vårdnadshavaren ska kunna uppfylla sitt ansvar 

som vårdnadshavare enligt 6 kap. 1 och 2 §§ FB. Av 6 kap. 11 § framgår dock att 

vårdnadshavaren har en skyldighet att i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta 

hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål. Det innebär att barnet i takt med ökad 

autonomi ska ges en ökad rätt till personlig integritet. Bedömningen ska göras av barnets 

ålder och mognad i förhållande till frågans beskaffenhet. Av denna framställning 

framkommer att barnets rätt till personlig integritet inte kan ses frånskilt från principen om 

barnets bästa. Det innebär att en bedömning av barnets bästa är nödvändig att göra i samtliga 

fall för att kunna avgöra var gränsen mellan barnets rätt till integritet går i förhållande till 

vårdnadshavarens rätt att bestämma om barnets personliga angelägenheter. De som ställs inför 

att göra denna bedömning är myndighetsföreträdare som barnet tar kontakt med, eller som 

själva tar kontakt med barnet. Av rättskällorna ges liten vägledning i hur denna bedömning av 

barnets ålder och mognad ska göras i förhållande till frågans beskaffenhet. Utöver att utreda 

och analysera gällande rätt har en studie av JO:s beslut gjorts för att undersöka vilka 

tendenser som går att se vad gäller rättstillämpningen. Undersökningen visar att bedömningen 

främst baseras på barnets ålder och att det därifrån görs korta mognadskonstateranden. 

Resonemangen i JO:s beslut är kortfattade och det är svårt att dra några generella slutsatser 

gällande mognadsbedömningen. Det är även svårt att säga något om betydelsen av frågans 

beskaffenhet och resonemang om barnets bästa saknas till stor del i besluten. Som rättsläget 

ser ut idag, såväl i rättskällor som i rättstillämpning, skapar mognadsrekvisitet en osäkerhet i 

hur bedömningen ska göras. Det leder till att barns rätt till integritet, som är en viktig rättighet 

i ett demokratiskt samhälle, blir otydlig. Det innebär också att det saknas en förutsägbarhet i 

rättstillämpningen.  
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Barnkonventionen FN:s konvention om barns rättigheter 

Barnrättskommittén FN:s kommitté för barns rättigheter (Committee on the Rights of 

the Child)  

BrB Brottsbalken (1962:700) 

Dir. Kommittédirektivserien 

DS. Departementsserien    

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna  

FB Föräldrabalk (1949:381) 
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HSL Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
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OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
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RF Regeringsformen  
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1. Inledning   
	
1.1 Bakgrund  

”Om jag var statsminister skulle jag bestämma bra saker. 

Men jag vet inte vad som är bra direkt, så lite får man väl gissa”1 

 
Sverige har länge klappat sig på axeln och ansett sig vara ett föregångsland vad gäller barns 

rättigheter. Vi var också ett av de första länderna att ratificera FN:s konvention om barns 

rättigheter [barnkonventionen] år 19902 och det konstaterades då att det förelåg normharmoni 

i svensk rätt. Med det menas att svensk rätt ansågs överensstämma med barns rättigheter 

enligt barnkonventionen.3 Sedan dess har dock en rad förändringar gjorts för att svensk rätt 

bättre ska stämma överens med konventionen och nu är den dessutom på väg att bli svensk 

lag. Om författningsförslaget som lagts fram av Barnrättighetsutredningen antas, föreslås 

förslaget träda ikraft i början av år 2018.4 Dock är sanningen den att oavsett hur stort 

utrymme barns rättigheter ges i lagtexten, återstår det faktum att barn, på grund av att de är 

just barn, många gånger är beroende av vuxna för att kunna tillvarata sin rätt.5 Det gör frågor 

som rör barns rättigheter högst aktuella men också intressanta.  

 

I första hand är det föräldrarna som har ansvar för att tillgodose sitt barns intressen.6 I den 

bästa av alla världar fungerar det bra och alla barn får växa upp med föräldrar som de kan lita 

på och känna sig trygga med, föräldrar som alltid har sitt barns bästa i åtanke när de fattar 

beslut som påverkar barnet. Tyvärr är dock verkligheten ibland en annan och även om 

uppmärksamheten kring barns rättigheter har ökat under de senaste åren, är det inte sällan det 

uppstår intresseavvägningar mellan barnets rättigheter och den starka föräldrarätten som 

föreligger i svensk rätt. Det ansvar som åligger föräldern förbinds juridiskt till förälderns 

rättigheter och skyldigheter som vårdnadshavare genom 6 kap. 2 och 11 §§ föräldrabalk 

(1949:381) [FB].7 Det ger den som rättsligt är att betrakta som vårdnadshavare en lagstadgad 

rätt och skyldighet att bestämma om barnets personliga angelägenheter. För att kunna 

uppfylla detta ansvar har vårdnadshavarna behov av att få information om sina barn från 

																																																								
1Vincent, 6 år. Ur Levengood & Lindell, s. 16. 
2 Unicef, Handbok om barnkonventionen, s. 13. 
3 Prop. 1989/90:107, s. 28. 
4 SOU 2016:19, s. 19. 
5 Schiratzki, Barnrättens grunder s. 17. 
6 Se 6 kap. 1-2 §§ FB. 
7 Kaldal, Parallella processer, s. 20. 
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myndigheten som barnet är i kontakt med. I potentiell konflikt med vårdnadshavarens ansvar 

och efterföljande rättigheter står barnets rätt till integritet i förhållande till vårdnadshavaren 

och barnets rätt till gradvis ökande med- och självbestämmande.8  

 

Risken finns att många barn, av bara vetskapen om att deras vårdnadshavare kan få tillgång 

till den information de lämnar till myndighetsföreträdare, inte vågar söka skydd eller stöd. 

Avgörande för om vårdnadshavarna har rätt till information är beroende av vem som 

disponerar över sekretessen, det kan vara barnet själv, vårdnadshavaren eller dem 

tillsammans. Till grund för bedömningen ska barnets ålder och mognad, i förhållande till 

frågans beskaffenhet vara vägledande.9 Denna bedömning görs dagligen av 

myndighetsföreträdare som är i kontakt med barn och det intressanta är vilka grunder denna 

bedömning ska grundas på.  

 

1.2 Problemformulering  
Utmärkande för barndomen är att barn är beroende av vuxna för att tillgodose sitt behov av 

omsorg och trygghet, men även för att kunna tillvarata sina rättigheter. Utgångspunkten i 

svensk rätt är att det är barnets vårdnadshavare som vanligtvis är den som har ansvaret för att 

tillgodose barnets intressen och behov av omsorg.10 Till rollen som vårdnadshavare 

tillkommer en långtgående befogenhet att besluta i frågor som rör barnets personliga 

angelägenheter.11 Denna vida beslutanderätt förutsätter också att vårdnadshavarna får 

information om barnet.12 Rätten till information är alltså en förutsättning för att 

vårdnadshavarens ska kunna fatta beslut som rör barnet. För de flesta barn innebär denna 

rättighet och skyldighet en garanti för att få den omsorg och skydd som de behöver. 

Konsekvensen av detta blir att barns rättigheter blir tätt sammanvävda med vårdnadshavarens 

bestämmanderätt och rätten till familjeliv enligt artikel 8 Europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna [EKMR].  

Vårdnadshavaren har utöver ”rättigheten”13 att bestämma om barnets personliga 

angelägenheter dessutom en skyldighet att i takt med barnets ålder och mognad ta större 

																																																								
8 Schiratzki, Föräldraansvar i välfärdsrätten, s. 77. Se 12 kap. 3 § OSL och 6 kap. 11 § FB. 
9 JO 1992/93, s. 439.  
10 6 kap. 2 § FB. 
11 6 kap. 11 § FB. 
12 Schiratzki, Föräldraansvar i välfärdsrätten, s. 77. 
13 Det kan argumenteras för att vårdnadsansvaret kan betraktas som en rättighet i förhållande till andra vuxna, men inte i 
första hand i förhållande till barnet. Av vårdnadshavarens skyldigheter i förhållande till barnet följer vissa rättigheter, därav 
sätts här rättigheter inom citattecken. Se Singer, Barnets bästa, s. 92. 
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hänsyn till barnets åsikter och önskemål.14 Tanken från lagstiftaren är att barnet i takt med 

stigande ålder och mognad ges en ökad rätt till med- och självbestämmande och därmed ökad 

rätt till integritet i förhållande till vårdnadshavaren.15 Detta är även den utgångspunkt som 

myndigheterna har att förhålla sig till när de ser på relationen mellan barnet och 

vårdnadshavaren. Det är inte ovanligt att myndighetsföreträdare ställs inför en 

intresseavvägning mellan å ena sidan barnets rätt till personlig integritet, med- och 

självbestämmande, å andra sidan vårdnadshavarens rätt till information och bestämmande. 

Barnets rätt till personlig integritet i förhållande till sin vårdnadshavare skyddas i dessa 

situationer ytterst genom sekretessbestämmelsen i 12 kap. 3 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) [OSL]. Bestämmelsen är generell och gäller för alla uppgifter om 

barnet som kan sekretessbeläggas enligt OSL.  Även om sekretess som huvudregel gäller 

mellan barnet och vårdnadshavare hänvisar bestämmelsen till 6 kap. 11 § FB och gäller inte 

för de fall där barnet inte uppnått tillräcklig ålder och mognad för att själv råda över 

sekretessen. Rätten till integritet är en viktig rättighet, men för barns trygghet är det också 

viktigt att barn inte behöver fatta beslut som de inte är mogna för.16 

Förutom att bedömningen ska grundas på barnets ålder och mognad framgår det av 

förarbetena till bestämmelsen i 6 kap. 11 § FB att frågans beskaffenhet också ska ha 

betydelse.17 Såväl ålder, mognad som frågans beskaffenhet kräver en bedömning i varje 

enskilt fall. Vid denna bedömning ska även principen om barnets bästa beaktas. De som ställs 

inför att göra denna bedömning kan exempelvis vara skolsköterskor, socialsekreterare eller 

andra myndighetspersoner som antingen blir kontaktade av barnet, eller som själva tar kontakt 

med barnet.  

Utan närmare vägledning om hur dessa rekvisit ska bedömas är det svårt att med säkerhet 

kunna säga vart gränsen mellan barnets rätt till integritet, med – och självbestämmande går i 

förhållande till vårdnadshavarens rätt och skyldighet att bestämma i frågor om barnets 

personliga angelägenheter.  

 

  

																																																								
14 6 kap. 11 § FB. 
15 Se 6 kap. 2 och 11 §§ FB. 
16 Prop. 1981/82:168, s. 25. 
17 Prop. 1981/82:168, s. 24 f.   
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1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera barns rätt till integritet gentemot sin 

vårdnadshavare som, i förhållande till vårdnadshavarens bestämmanderätt i 6 kap. 11 § FB, i 

praktiken skyddas genom 12 kap. 3 § OSL. Uppsatsen ämnar tillika till att utreda hur barnets 

beslutsmognad och ärendets beskaffenhet påverkar detta rättsförhållande.  

1. Vad säger gällande rätt om barns rätt till integritet i förhållande till vårdnadshavaren och 

hur påverkas rättigheten av barnets beslutsmognad och ärendets beskaffenhet?   

 

2. Vilken rätt till integritet tillerkänns barn i förhållande till sina vårdnadshavare i 

praktiken och hur ser JO på bedömningen av barnets beslutsmognad och frågans 

beskaffenhet i situationer där frågan om sekretess mellan de två parterna aktualiseras?    

 

3. Är nuvarande rättsläge tillfredsställande ur ett barnperspektiv? Vilka åtgärder i 

lagstiftning och/eller tillämpning är önskvärda att vidta för att eventuell stärka barns 

rätt till integritet i förhållande till sin vårdnadshavare?  

 

1.4 Avgränsning  
De rättsregler som främst aktualiseras i denna framställning är 12 kap. 3 § OSL som hänvisar 

till 6 kap. 11 § FB. Vad gäller bestämmelsen i 12 kap. 3 § OSL stadgar den barns rätt till 

sekretess i förhållande till vårdnadshavaren. Rätten får dock begränsas i den utsträckning att 

vårdnadshavaren enligt 6 kap. 11 § FB har en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som 

rör barnet. Från det sistnämnda finns två undantag i 12 kap. 3 § OSL där sekretess mellan 

barnet och vårdnadshavaren föreligger oavsett barnets ålder och mognad. Det ena undantaget 

är om det kan antas att barnet skulle lida betydande men om uppgiften röjdes och det andra är 

om det annars anges i OSL. Det kan exempelvis röra sig om att ge barnet skyddad vistelseort 

LVU (26 kap. 2 § OSL) Undantagen är en form av riskbedömning i de fall barn inte uppnått 

tillräcklig beslutmognad för att själv disponera över sekretessen och ryms därför inte inom 

syftet för uppsatsen.18  

 
Begreppet integritet kan förenklat delas upp i dels den fysiska, den sexuella och den 

personliga.19 Rätten till integritet är därmed bred och skyddas på flera olika sätt. Den fysiska 

och sexuella integriteten skyddas bland annat genom bestämmelserna i BrB. I den här 

																																																								
18 Lagkommentar till 12 kap. 3 § OSL, Karnov. 
19 En närmare redogörelse för integritetsbegreppets innebörd ges i kapitel 2.4.  
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uppsatsen är det endast den personliga integriteten i förhållande till vårdnadshavaren som 

undersöks. Till vårdnadshavare i den här uppsatsen har tillfälliga vårdnadshavare inte 

inkluderats eftersom bedömningen i dessa fall eventuellt kan komma att bli annorlunda.20  

 
1.5 Metod och material  
Frågeställningarna som den här uppsatsen syftar till att besvara leder längre än att fastställa 

hur gällande rätt på området för barns rätt till integritet ser ut. Avsikten är att kunna lyfta fram 

eventuella oklarheter och problem med såväl rättstillämpningen, som med lagstiftningen. 

Eftersom lagstiftningen på området för barns rättigheter till stor del är mål- och raminriktad 

innebär det att förarbetsuttalandena ofta kan vara allmänt inriktade.21 Det är därför nödvändigt 

att använda andra källor än de som anses räknas till den strikta rättskälleläran. Sandgren 

hävdar att den något restriktiva syn som tidigare funnits, vad gäller tillämpning av andra 

rättskällor än de traditionella, inom svensk rättsvetenskap har förändrats.22 I uppsatsen 

används därför inte den klassiska rättsdogmatiska metoden, utan istället används den 

rättsanalytiska metoden. Som ett led i den rättsanalytiska metoden finns dock den 

rättsdogmatiska metoden. Den rättsdogmatiska metoden innebär att, genom användning av 

den sedvanliga rättskälleläran, dvs. lag, förarbeten, prejudikat och doktrin, systematisera och 

fastställa gällande rätt.23 Den skillnad som kan sägas föreligga mellan de två metoderna är 

framförallt att den rättsanalytiska metoden är friare vad gäller det material som får användas 

för analysen.24 Uppsatsens första del bygger i första hand på de traditionella rättskällorna, 

men för att få en bredare syn och en uppfattning om vilken effekt lagen har i praktiken är 

beslut av Justitieombudsmannen [JO] samt myndighetsföreskrifter också nödvändiga källor. 

Dessutom är barnkonventionen av stor betydelse. Hur dessa källor har använts i uppsatsens 

olika avsnitt följer nedan.  

 

1.5.1 Metod och material avsnitt ett 
Som en del av det rättsanalytiska arbetet ingår vanligtvis att fastställa gällande rätt vilket 

uppsatsens första avsnitt syftar till att göra. Denna del arbetas fram med utgångspunkt i 

rättskälleläran i den bemärkelse att svensk lagstiftning på området i första hand behandlats. 

																																																								
20 Begreppet vårdnadshavare ges en närmare redogörelse under kapitel 2.3. 
21 Leviner, Rättsliga dilemma, s. 41. 
22 Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap, Del 1, s. 726.. 
23 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattaren s. 43, Kleineman, ur Korling & Zamboni, s. 21. 
24 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattaren s. 45 f. 
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Barns rättigheter är ett relativt nytt rättsområde25 och lagarna har tillkommit vid olika 

tidpunkter och nya bestämmelser har placerats i redan befintliga författningar.26 Eftersom det 

många gånger är oklarheten i lagtexten som är problemet, tolkas rätten mot bakgrund av i 

första hand relevanta förarbeten, rättspraxis och doktrinen på området. För de fall där det 

saknas information i dessa källor är det nödvändigt att även använda utarbetade dokument 

från bland annat Socialstyrelsen. Dessa har använts restriktivt och i syfte att kunna säga 

någonting om hur tillämparna av rätten tolkar lagstiftningen.  

 

Sedan Sverige ratificerade barnkonventionen år 1990 har konventionen fått ett stort inflytande 

över utformningen av barnrätten och utgör en tolkningsgrund för den svenska rätten.27 På 

området för barns rättigheter är därför barnkonventionen en betydelsefull och en mycket 

viktigt rättskälla. Kapitlet om barnkonventionen är av den anledningen placerat före kapitlet 

om nationell rätt.28 Vid tolkning av en konvention är utgångspunkten att de folkrättsliga 

tolkningsmedel som kommer till uttryck i Wienkonventionen om traktaträtten ska användas 

som vägledning. Wienkonventionen kan likställas med en folkrättslig avtalslag och innehåller 

bland annat regler om tillämpning och tolkning av traktat.29 Enligt artikel 31 i 

Wienkonventionen stadgas att traktat ska tolkas enligt ordalydelsen, sedd i sitt sammanhang 

och mot bakgrund av traktatets ändamål och syfte. Även efterföljande överenskommelser och 

praxis som uttrycker en samstämmig tolkning av bestämmelsen är av betydelse. Som 

supplementära tolkningsmedel ska även förarbeten till traktaten kunna användas (artikel 32).30 

I SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag diskuteras om barnrättskommitténs 

allmänna kommentarer skulle kunna tillämpas som ett supplementärt tolkningsmedel. Det 

framgår att det är oklart vilken folkrättslig status konventionsorganens uttalanden har, 

eftersom de inte passar in i den traditionella rättskälleläran enligt folkrätten.31 Det konstateras 

dock i samma utredning att även om det saknas förarbeten, motsvarande de svenska, kan 

barnrättskommittén utarbetade allmänna kommentarer vara till ledning för 

rättstillämpningen.32 Dessa kommentarer borde därmed väga tyngre som rättskälla än 

exempelvis Unicefs handbok om barnkonventionen vilket innebär att de allmänna 

																																																								
25 Det kan diskuteras om barnrätten kan ses som ett eget rättsområde, det finns ingen tydlig definition av vad barnrätten är. 
Barnrätten kan sägas omfatta all juridik som reglerar barns livsvillkor och rättigheter. Schiratzki menar dock att barnrätten 
sedan 1900-talets sista decennier blivit ett självständigt rättsområde. Se vidare i Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 11. 
26 Kaldal, Parallella processer, s. 38. 
27 SOU 2016:19, s. 22.   
28 Se mer om barnkonventionens ställning i svensk rätt i kapitel 3.2. 
29 SOU 2016:19, s. 423. 
30 DS 2011:37, s. 36 f. 
31 Se mer i SOU 2016:19, s. 431 f.  
32 SOU 2016:19, s. 23 f. 
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kommentarerna används i denna uppsats för att tolka artiklarna i barnkonventionen. 

Barnrättskommittén har utarbetat 18 allmänna kommentarer där vissa kommentarer behandlar 

specifika artiklar och vissa behandlar flera artiklar.33 I de fall där de allmänna kommentarerna 

inte berör det som undersöks används Unicefs handbok om barnkonventionen som vägledning 

i tolkningen. Användningen är dock restriktiv. Det ska här noteras att barnkonventionen är 

folkrättsligt bindande vilket innebär att konventionen binder staterna. Trots detta påverkar 

konventionen förhållandet mellan enskilda individer. En närmare redogörelse om 

barnkonventionens status och vilken betydelse den får även i ett civilrättsligt förhållande 

mellan barn och förälder följer under kapitel 3.  

 

1.5.2 Metod och material avsnitt två 
Den andra frågeställningen är svår att besvara genom att analysera prejudikat från HD och 

HFD eftersom barns beslutsmognad endast prövats inom ramen för vårdnad, boende och 

umgänge där graden av barns beslutsmognad påverkar vilken vikt barnets vilja ska tillmätas. 

Därmed är det inte barnets rätt till integritet som prövas. Integritetsfrågan och betydelsen av 

barnets beslutsmognad i förhållande därtill blir därmed inte föremål för domstolsprövning på 

samma sätt. Situationen där intresseavvägningen mellan barnets rätt till integritet och 

självbestämmande i förhållande till vårdnadshavarens bestämmanderätt sker främst vid 

handläggningen på myndighetsnivå. Av den anledningen har istället uttalanden av JO 

analyserats eftersom det är där myndigheters beslut, rörande barnets rätt till sekretess i 

förhållande till vårdnadshavaren, granskas. JO är en del av riksdagens kontrollmakt som har 

till uppgift att bland annat granska att myndigheterna behandlar medborgarna i enlighet med 

lagarna och att det inte sker intrång i människors grundläggande fri- och rättigheter.34  JO:s 

uttalanden kan därför få stor betydelse, inte bara för tillämparen, utan också för en 

rättsvetenskaplig granskning. Uttalanden från JO bör ses som ”kvasi-rättsliga”, dvs. 

förklarande vägledning och inte rättsligt bindande.35 Även om JO:s uttalande inte är bindande 

är de en viktig rättskälla, inte minst med tanke på att de ofta utgör det enda rättsliga material 

som finns på ett område.36 Besluten följs noggrant av myndigheterna och dessutom är det inte 

helt ovanligt att myndigheter drar långtgående generella slutsatser av besluten.37 Kvasi-

rättsliga rättskällor, som JO:s uttalanden, kan många gånger visa den verkliga problematiken, 

																																																								
33 SOU 2016:19, s. 95. Av dessa 18 artiklar är 17 översatta till svenska.   
34 Axberg, s. 38 f.  
35 Leviner, Rättsliga dilemman, s. 41. 
36 Svensson, s. 872. 
37 Dahlin, Kaldal & Leviner, s. 3.    
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både rättsligt och praktiskt. Därmed kan dessa också tydliggöra rätten och rättens funktion.38 

JO:s beslut kan, mot bakgrund av att de oftast innehåller situationsrelaterade analyser, anses 

tillmätas samma vikt som förarbeten, i alla fall vad gäller frågor där prejudikat saknas.39  

  
Att granska JO:s beslut i en viss fråga och sammanställa resultatet innebär dock inte att det 

kan sägas ge uttryck för gällande rätt. Däremot är besluten avgörande för att kunna säga något 

om hur rätten kan ta sig till uttryck i praktiken. Dessutom kan eventuella mönster i 

rättstillämpningen blottläggas. Mot bakgrund av att lagstiftningen på området är otydlig och 

att JO:s beslut i stor utsträckning följs av myndigheterna, kan besluten även fylla en del av de 

eventuella oklarheter och, om än medvetna, luckor som finns vad gäller tillämpningen av 

rätten. Eftersom syftet är att analysera barns rätt till integritet i förhållande till 

vårdnadshavaren har det varit nödvändigt att utgå från JO:s beslut och inte avgöranden av 

domstolen. Inledningsvis studeras JO:s ämbetsberättelser som publicerats under åren 2000/01 

– 2015/16. Ämbetsberättelserna är ett urval av de mest principiella besluten under året.40 För 

att få en så heltäckande bild som möjligt utökades undersökningen till att omfatta alla 

ämbetsberättelser som är publicerade på JO:s hemsida, ämbetsberättelserna började publiceras 

från år 1996/07. Efter genomgången av ämbetsberättelserna har sökning också gjorts i 

databasen på JO:s hemsida.41 I beslutssamlingen på JO:s hemsida publiceras de beslut som av 

JO anses vara av särskilt intresse, men som inte nödvändigtvis finns med i 

ämbetsberättelserna. De beslut som publicerats är framförallt från år 2000 och framåt, samt 

enstaka beslut från tidigare år.42 Sökningen i databasen inleddes med att söka efter beslut 

utifrån relevant rättslig reglering.43 Därefter har sökning också gjorts utifrån utvalda sökord.44 

Här ska poängteras att det inte är helt enkelt att söka efter beslut som behandlar barns 

beslutsmognad eftersom det kan aktualiseras i flera olika sammanhang. Därför kan det inte 

garanteras att alla relevanta beslut är uppmärksammade. Att få tillgång till opublicerade 

beslut45 var tyvärr inte enkelt. Enligt uppgift från såväl arkivarie som flera jurister på JO 

baseras sökningen efter beslut på anmälare eller myndighet. Eftersom detta är uppgifter som 

av naturliga skäl har varit svårt att ha vetskap om i förhand har dessa beslut inte kunnat 

																																																								
38 Warnling-Nerep, s. 2 och 14.  
39 Alexius Borgström, s. 22. 
40 Axberg s. 51 f.  
41 JO.se. 
42 www.jo.se/sv/JO-beslut/Soka-JO-beslut/ - hämtad 2016-06-29. 
43 6 kap. 11 § FB, 12 kap. 3 § OSL och 14 kap. 4 § SekL.  
44 Efter genomgången av alla besluten som hittats i ämbetsberättelserna har vanligt förekommande ord från dessa plockats ut 
som sökord. De sökord som använts är ”mogen”, ”mognad”, ”beslutanderätt”, ”ålder och utveckling”.  
45 Med opublicerade beslut menas de beslut som varken finns med i ämbetsberättelserna under den period som studerats eller 
som lagts upp på hemsidan.  
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identifieras. Tanken med JO:s beslut är dock att skapa vägledning och praxis för andra 

myndigheter och samtliga jurister på JO som kontaktats under arbetet med den här uppsatsen 

har varit tydliga med att alla beslut som omfattar något nytt publiceras på hemsidan. Syftet 

har emellertid inte varit att hitta ett så omfattande material som möjligt utan att genom de 

beslut som gått att återfinna kunna visa på tendenser, eller frånvaro av tendenser vad gäller 

rättstillämpningen. Med det menas att kunna visa på hur rätten kan ta sig till uttryck i 

praktiken.  

 
1.5.3 Metod och material avsnitt tre 
Avsnitt tre innehåller uppsatsens analys och slutdiskussion. Det här avsnittet syftar till att 

förhålla de två första avsnitten till varandra. Här kommer också uppsatsens frågeställningar att 

fångas upp och analyseras. Den första frågeställningen kommer framförallt att analyseras mot 

bakgrund av det framställda materialet i framställningens första avsnitt. Den andra 

frågeställningen kommer främst att besvaras med material från framställningens andra avsnitt. 

Den tredje och sista frågeställningen besvaras genom en analys av de två första 

frågeställningarna, samt att det mot bakgrund av dessa också förs en de lege ferenda- 

diskussion angående eventuella förändringsbehov.  

 

1.6 Disposition  
Uppsatsen är uppdelad i tre avsnitt. Det första avsnittet inleds med ett bakgrundskapitel som 

ska ge läsaren barnrättens historiska utgångspunkt och en förklaring av viktiga begrepp för 

den fortsatta framställningen.  Därefter ges en redogörelse av barnkonventionens ställning i 

svensk rätt och dess viktigaste principer. Eftersom barnkonventionen har en betydelsefull 

ställning för ämnet, kommer det i uppsatsens första avsnitt också att ges en redogörelse för 

hur relationen mellan barn och vårdnadshavare ser ut samt hur barns rätt till integritet kommer 

till uttryck i konventionen. Kapitlet avslutas med hur barnkonventionen ställer sig till barnets 

ålder och mognad. Barnkonventionen är som tidigare nämnts en viktig tolkningsgrund för den 

svenska rätten på barnrättens område och är i dagsläget också på väg att inkorporeras i svensk 

rätt. Därför kommer denna nödvändiga redogörelse avseende barnkonventionen innan 

redogörelsen för den svenska rätten. Den svenska rätten konkretiserar konventionen och det är 

den som primärt tillämpas av domstolar och myndigheter. Redogörelsen för den svenska 

rätten inleds med en utredning av principen om barnets bästa, därefter följer en redogörelse 

för vårdnadshavarens rättsliga ställning och ansvar i förhållande till barnet. Efter det följer ett 

kapitel om rätten till personlig integritet och hur denna rättighet kommer till uttryck i svensk 
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rätt. I detta kapitel redogörs också för rättsreglerna om sekretess mellan barnet och 

vårdnadshavaren. I slutet på kapitlet kommer begreppet beslutsmognad att diskuteras. Varje 

kapitel avslutas med en sammanfattning. Syftet med det här första avsnittet är att lägga 

grunden för att kunna besvara framställningens första frågeställning.  

 

Det andra avsnittet behandlar den undersökning av JO:s beslut som kort presenterades ovan. 

Avsnittet inleds med en presentation om varför JO:s beslut har granskats och vilken funktion 

besluten kan fylla trots att de inte är rättsligt bindande. Detta för att ge läsaren en förståelse 

för vilken vikt dessa beslut har på området för barns rätt till integritet. Därefter följer en 

redovisning av hur studien gått till och hur många beslut som ingår i studien. Efter det följer 

en diskussion kring vilka tendenser som går att se vad gäller bedömningen av barnets ålder 

och mognad. Sedan följer en reflektion över betydelsen av frågans beskaffenhet och hur 

principen om barnets bästa får sin betydelse i praktiken. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning. Syftet med detta avsnitt är att se hur barns rätt till integritet kommer till 

uttryck i praktiken och vilken betydelse barnets ålder och mognad i förhållande till frågans 

beskaffenhet har för denna rättighet. Detta avsnitt kommer framförallt att ligga till grund för 

att besvara uppsatsens andra frågeställning.  

 

Det tredje avsnittet består av en diskussion där det framställda materialet bearbetas med syfte 

att besvara uppsatsens samtliga frågeställningar. Inom ramen för denna diskussion sker också 

en analys av vilken rätt till integritet som barn har i förhållande till sina vårdnadshavare såväl 

i lagstiftning som i rättstillämpning. Dessutom förs här en de lege ferenda diskussion. 

Avsnittet och därmed uppsatsen avslutas med en slutkommentar.  
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AVSNITT ETT 
 

2. Historisk utgångspunkt samt redogörelse för framställningens 
centrala begrepp  
	
2.1 Inledning   
Barnrätten är ett relativt nytt rättsområde i svensk rätt och historiskt sett har det skett en rad 

förändringar, inte bara lagstiftningsmässigt utan hela grundsynen på barn som individ har 

förändrats avsevärt. Med det här kapitlet sätts läsaren på den historiska barnrättskartan och, 

för att öka förståelsen för det kommande, ges läsaren en förklaring av centrala begrepp i 

framställningen.   

 

2.2 Barn 
Enligt artikel 1 i barnkonventionen är alla under 18 års ålder att ses som barn, om inte barnet 

blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet. I svensk rätt finns det ingen uttrycklig 

definition av barn. I vissa lagar, exempelvis i 1 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) [SoL] 

finns definierat när en person ska anses som barn enligt den lagen. Myndighetsåldern i 

Sverige är dock enligt 9 kap. 1 § FB 18 år och rättsligt betyder det att vårdnadsansvaret gäller 

fram till dess. När barnet fyllt 18 år upphör det juridiska vårdnadsansvaret vilket innebär att 

den unge då får råda över sig själv. Det innebär också att denne då har rätt till full integritet 

och sekretess. I den kommande framställningen kommer med barn att menas varje människa 

som inte fyllt 18 år. För att variera språket kommer även ”den unge”, ”underårig” och 

”ungdom” att användas som synonymer.  

2.3 Vårdnadshavare  
Den som har vårdnaden om ett barn är juridiskt sett ansvarig för att barnets intressen och 

behov tillgodoses. Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran (6 kap. 1-2 §§ FB). 

Den som har vårdnadsansvaret har en rättighet och en skyldighet att bestämma om barnets 

personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Har barnet två vårdnadshavare är det de som 

tillsammans ska utöva detta ansvar (6 kap. 13 § FB). Även om det vanligtvis är barnets 

föräldrar som är vårdnadshavare finns det flera situationer där det inte är till barnets bästa, 

eller kanske inte ens möjligt, att föräldrarna har vårdnadsansvaret om barnet. Detta kan 

exempelvis vara fallet om den som utövar vårdnaden gör sig skyldig till missbruk och det 

medför bestående fara för barnets utveckling och hälsa. Domstolen kan då i vissa fall utse en 

eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnadsansvaret kan också övergå på 
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exempelvis familjehemsföräldrar.46 Vårdnadshavaren är såväl barnets ställföreträdare och 

barnets förmyndare om inget annat sägs. Föräldrar och vårdnadshavare kan därmed vara olika 

personer. Att vara förälder till ett barn, utan att ha vårdnadsansvaret, innebär att denne inte har 

någon given insyn i barnets personliga förhållande. Detta eftersom insynen hänger ihop med 

det ansvar och bestämmanderätt som juridiskt är kopplat till vårdnadshavaren.47 I 

barnkonventionen däremot används inte begreppet vårdnadshavare utan istället används bara 

begreppet förälder. Begreppet förälder i barnkonventionen torde dock omfatta såväl det 

genetiska som det rättsliga föräldraskapet. Av barnkonventionens preambel, dvs. inledningen, 

markeras föräldrarnas betydelse för barnet och i artikel 5 tillsammans med artikel 18 

framkommer att föräldrarna har huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling. 

Begreppet förälder i barnkonventionen torde därmed ha samma innebörd som begreppet 

vårdnadshavare i svensk rätt.48 I kapitlet som handlar om barnkonventionen kommer därför 

begreppet förälder att användas.  

	
2.4 Integritet 
Med integritet kan avse den fysiska, den sexuella och den personliga integriteten. Slår man 

upp ordet integritet på Nationalencyklopedin förklaras det som ”rätt att få sin personliga 

egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp 

(personlig integritet).”49 Begreppet personlig integritet kommer till uttryck på flera håll i 

lagen och även i grundlagen, men trots det saknas en allmängiltig definition av begreppet.50 

Uttrycket för den personliga integriteten är också till viss del olika mellan regeringsformen 

och andra lagar så som hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) [HSL] samt SoL. I RF kommer 

rätten till integritet till uttryck som ”[d]en offentliga makten skall utövas med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet”51 och i SoL och 

HSL uttrycks det som ”respekt för självbestämmande och integritet”.52  

Integritetsskyddskommittén har i slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten 

(SOU 2008:3) konstaterat att begreppet personlig integritet är svårt att beskriva på ett 

heltäckande sätt eftersom det rymmer allt för många aspekter för att det ska vara möjligt. 

																																																								
46 Singer, Barnets bästa, s. 94 f.  
47 6 kap. 11 § motsatsvis, se Schiratzki, föräldraransvaret i välfärdsrätten, s. 47. 
48 Unicef, Handbok om barnkonventionen, s. 93 f.  
49 www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/integritet - hämtad 2016-06-03. 
50 Dir. 2014:65, s. 1. 
51 1 kap. 2 § RF. 
52 Se 2 a § HSL, 4 kap. 1 § Patientlagen, 1 kap. 1 § tredje stycket SoL. 
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Kommittén uttrycker därefter:53  

”Det sagda hindrar inte att det finns vissa moment i den personliga integriteten som är särskilt 

viktiga att ha i åtanke när rättighetsinskränkande åtgärder övervägs. Det rör dels en rätt till 

skydd som tar sikte på den enskildes privata tankar och förtroliga kommunikation med andra, 

den egna kroppen samt möjligheten att själv avgöra om känsliga uppgifter, som rör t.ex. hälsa 

eller sexualliv, skall spridas till andra, dels en rätt att stänga om sig, dvs. att kunna avskärma sig 

från omgivningen.” 

Inte heller i Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga 

integriteten (SOU 2016:7) har det kunnat ges ett kort eller entydigt svar på hur den personliga 

integriteten ska definieras. Utredningen som har granskat integritetsbegreppet i tidigare 

utredningar konstaterar att begreppet ofta beskrivs som att människan är omgiven av en sfär 

som är värd att skydda på flera olika sätt.54 Det yttre skiktet kan förklaras som den enskildas 

integritet i fysisk mening, hit hör även den materiella, rumsliga och kroppsliga integriteten. 

De innersta skikten är däremot nära förenade med individen och länkade till dennes 

personlighet, hit hör information om den enskilde.55 Fortsättningsvis kommer med integritet 

att syftas på de inre skikten, den personliga integriteten, vilket omfattar skyddet för privatliv 

och personlighet. Rätten till personlig integritet kan därmed beskrivas som dels en rätt för den 

enskilde att själv få bestämma vilken information som kan lämnas till andra, samt vilken 

information som individen själv ska motta. Dels är det en rätt till respekt för den enskildes 

åsikter, önskningar och värderingar.56 Det är därmed exempelvis integritetskränkande för ett 

barn att inte få komma till tals och att vuxna pratar ”över huvudet” på barn i frågor som rör 

denne personligen.57 I 6 kap. 1 § FB uttrycks barnets integritet som att barn ska behandlas 

med aktning för sin person och egenart. Med det menas att vårdnadshavaren ska ta hänsyn till 

barnets individuella egenskaper och att barnet har rätt till ökande integritetsskydd med 

stigande ålder.58 Personlig integritet tycks ha nära samband med människans värdighet och 

självbestämmande. För att skydda individers rätt till personlig integritet finns bestämmelserna 

om tystnadsplikt och sekretess vilket det kommer att redogöras för under 5.4.1.  

  

																																																								
53 SOU 2008:3 s. 245. 
54 SOU 2016:7 s. 20. 
55 SOU 2007:22 s. 65. 
56 Mattsson, Barnet och rättsprocessen, s. 147.  
57 Mattsson, Barnet och rättsprocessen, s. 147. 
58 Prop. 1981/82:168, s. 60. 
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2.5 Autonomi  
Mattsson har förklarat autonomi som ”rätten för barnet att få vara med och påverka i en 

handläggning som skall utmynna i ett beslut som rör barnet personligen”.59 Autonomi kan 

därmed ses som rätten till med- och självbestämmande.60 Barn saknar samma erfarenhet som 

vuxna och har svårt att kunna överblicka konsekvenserna av sitt handlande. Små barn saknar 

dessutom förmåga att kommunicera som vuxna, vilket gör de än mer osjälvständiga. För barn 

är det därför svårt att utöva autonomi eftersom de är beroende av andra för att få sina behov 

och intressen tillgodosedda. Autonomi bör därför vara en variabel som tillåts växa i takt med 

barnets ökande förstånds-, vilje- och känslomässiga funktioner samt barnets ålder.61 I 

föräldrabalken kommer barnets rätt till ökad autonomi till uttryck i 6 kap. 11 § genom att 

vårdnadshavarna i takt med barnets ålder och utveckling ska ta större hänsyn till barnets 

synpunkter och önskemål. Autonomin för en nyfödd bebis är så gott som obefintlig och 

kompenseras då med autonoma personer och myndigheter runt barnet.62 När den unge fyller 

18 och blir myndig, eller 15 år och därmed processbehörig enligt bland annat SoL och LVU 

har denne full autonomi, i vart fall i förhållande till vårdnadshavarna.63 Häremellan finns en 

gråzon där det i många fall är oklart vilken autonomi barn tillerkänns och bestämmelserna ger 

liten vägledning till rättstillämparen.64 

 

2.6 Historisk utgångspunkt  
Att barnaga är förbjudet65 och förkastligt är en självklarhet för de allra flesta i Sverige idag. 

Många skulle reagera starkt om de såg ett barn bli utsatt för psykiskt eller fysiskt våld. Så var 

inte fallet för knappt 40 år sedan när Sverige som första land i världen förbjöd barnaga.66 

Barns rättigheter har historiskt sätt genomgått en omfattande utveckling. Det var först mot 

slutet av 1800-talet som diskussioner började föras om barns rättigheter. Innan dess var det en 

självklarhet att barn inte omfattades av rättigheter på samma sätt som vuxna, framförallt män. 

Barn ålades en legal och moralisk lydnadsplikt i förhållande till sin far och senare till båda 

föräldrarna, i utbyte fick barnet föräldrarnas skydd och omvårdnad.67 Samhällets inflytande 

																																																								
59 Mattsson, Barnet som subjekt och aktör, s. 79. 
60 Mattsson, Barnet som subjekt och aktör, s. 79. 
61 Mattsson, Barnet och rättsprocessen, s. 150. 
62 Mattsson, Barnet och rättsprocessen, s. 150. 
63 Däremot finns bestämmelser om ingripanden från statens sida, exempelvis LVU upp till 20 år enligt 1 § tredje stycket 
LVU.  
64 Mattsson, Barnet och rättsprocessen, s. 158. 
65 Förbjudet enligt 6 kap. 1 § FB, får sin praktiska betydelse främst utifrån bestämmelserna i 3 kap. 5 § och 4 kap. 7 § BrB. 
66 År 1979 blev det förbjudet med barnaga, vilket kan jämföras med år 1858, dvs. drygt 120 år efter förbudet för män att aga 
sin hustru.  
67 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 13 f.  
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och kontroll över självförsörjande familjer var fram till 1900-talet obefintligt.68 I början av 

1900-talet började barns situation att uppmärksammas och mellan åren 1917-1920 fick 

Sverige den första lagstiftningen till stöd för barns rättigheter. Redan då fanns principen om 

barnets bästa med i lagtexten. Vad som dock ansågs vara barnets bästa då överensstämmer 

inte i alla avseenden med hur vi ser på barnets bästa idag. Exempelvis ansågs det vara för 

barnets bästa att i uppfostringssyfte aga barnet om det behövdes.69  

 

Under senare delen av 1900-talet växte synen på barn som egna individer med egna behov 

fram.70 År 1977 tillsattes en utredning för att kartlägga om barns behov och intressen skulle 

kunna tillgodoses på ett bättre sätt. Året därpå presenterades det första förslaget som bland 

annat innebar att aga skulle förbjudas.71 Bestämmelsen antogs och finns numera i 6 kap. 1 § 

FB. Utredningen fortsatte sitt arbete och framhåller i SOU 1979:63 att synen på barn och 

fostran har förändrats och andra egenskaper än lydnad ansågs viktiga. Utgångspunkten för 

utredningen var att den syn som numera förelåg i samhället, en syn på barn som egna 

individer vid sidan av vårdnadshavaren, också skulle avspeglas i lagstiftningen. Det 

påpekades att barn ofta saknar möjlighet att komma till tals och att barnets åsikter och 

önskemål inte gavs särskilt stor betydelse i rättsliga sammanhang. För att få till en förändring 

konstaterades att en förändrad syn på barn från föräldrar och andra fostrare vara nödvändig.72  

För att bidra till denna förändrade syn kunde dock nya lagregler vara en utgångspunkt och 

som ett resultat av utredningens arbete kom bestämmelsen som numera återfinns i 6 kap. 11 § 

FB till. En grundligare förklaring av bestämmelsen ges i kapitel 4.3. Det ska kort nämnas att 

bestämmelsen innebär att den tidigare oinskränkta föräldramakten åtminstone på papper 

begränsades genom att bestämmelsen uttryckligen ger barnet en möjlighet att påverka beslut 

som rör barnets personliga angelägenheter. Även om resonemangen bakom bestämmelsen 

handlade om barnets självbestämmande framgår det att barnet i stort inte ses som en 

självbestämmande individ, utan i stor utsträckning som en mottagare av vuxnas omsorger. 

Barn ska ges möjlighet att uttrycka sin uppfattning men det är ändå vuxna som ska avgöra hur 

barnets behov ska tillgodoses och vad som är barnets bästa. Synsättet som förelåg vid denna 

tidpunkt var vad Singer beskriver ett behovs- eller beroendeorienterat synsätt.73 Ett perspektiv 

där barn betraktats som särskilt skyddsbehövande på grund av att de har en bristande 

																																																								
68 Schiratzki, Föräldraransvar i välfärdsrätten, s. 17.  
69 Singer, Barnets bästa, s.19. 
70 Singer, Barnets bästa, s. 25. 
71 Singer, Barnets bästa, s. 26 f.  
72 SOU 1979:63, s. 56 ff. 
73 Singer, Barnets bästa, s. 29 f.   
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autonomi. De begränsningar som finns för barnets rättsliga handlingsförmåga är för att 

skydda dem.74 Svensk rätt har mot barkund av det ovan anförda alltså länge grundats på detta 

synsätt, ett synsätt som inom barnrätten kommit att kallas ett skyddsperspektiv.  

Regleringen som rör barns rättigheter har som ovan redovisats genomgått ett omfattande 

reformarbete, ett arbete som pågår fortfarande.  Barn har i allt fler situationer kommit att ses 

som självständiga individer med egna rättigheter i familj och samhälle.75 Detta synsätt som 

blivit mer tongivande under de senaste decennierna har kommit att kallas viljeteorin, eller 

aktörsperspektivet. Det skulle kunna förklaras som en syn på barn som kompetenta att själva 

uttrycka sin vilja och förmåga att bestämma i frågor som rör deras personliga förhållanden.76 

Det är med andra ord ett perspektiv där barn ses som autonoma individer som själva till stor 

del kan tillvarata sina rättigheter. Ett sådant synsätt kan exempelvis sägas ligga bakom artikel 

12 i barnkonventionen som reglerar barns rätt att komma till tals.77 Såväl synen på barn som 

särskilt skyddsbehövande, som synen på barn som autonoma individer finns i lagstiftningen 

och styrkan i de olika synsätten varierar mellan olika rättsområden. Vad gäller exempelvis 

LVU-lagstiftningen ses barn som relativt autonoma, till skillnad från familjerättsliga mål där 

barn inte är part och endast undantagsvis ska framträda inför rätten.78 

 

2.7 Sammanfattande kommentarer 
Autonomin hos en människa skulle kunna ses som en sköld för att skydda dess integritet. 

Eftersom autonomin varierar beroende på ålder och erfarenhet krävs det någon som kan 

vikariera autonomin för den som inte själv kan skydda sin integritet. Så är fallet för i varje fall 

de unga barnen och det är svårt att dra gränsen för när barnet uppnår full autonomi. Mot 

bakgrund av det faktum att barn har begränsad livserfarenhet bör deras rättshandlingsförmåga 

begränsas i den utsträckning det är nödvändigt för att skydda barnet. Synen på barnet och 

deras rättigheter har historiskt sätt förändrats från att vara föräldrarnas egendom, ett objekt 

utan egna rättigheter, till att barn numera ses som självständiga individer med egna rättigheter 

i familj och samhälle. Barn saknar dock ofta kunskap om sina rättigheter och har svårt att 

själva tillvarata dem. Även om vi går mot ett synsätt där vi i allt fler situationer ser på barn 

som autonoma individer återstår det faktum att åtminstone små barn, inte har den kompetens 

																																																								
74 Kaldal, Parallella processer, s. 22. 
75 Singer, Barnets bästa, s. 17. 
76 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 83. 
77 Mer om artikel 12 följer under 3.3. 
78 Kaldal, Parallella processer, s. 134. 



	
17	

som krävs för att fatta egna beslut. Såväl skyddsperspektivet som aktörsperspektivet finns 

därför i den svenska rätten.  

 

3. Barnkonventionen – med särskilt fokus på barns rätt till 
integritet och förhållandet till sina föräldrar 
	
3.1 Inledning 
Barnkonventionen sätter ramarna för staternas åtaganden när det gäller barns rättigheter och 

har också skapat en vision för hur det allmänna och samhället ska se på barn. Alla som idag 

arbetar med barn, eller kommer i kontakt med barn i sin yrkesroll, borde vid det här laget ha 

kunskap om barnkonventionen. Mot bakgrund av den betydelse som konventionen har på 

barnrättens område följer därför inledningsvis en redogörelse för vilken ställning 

konventionen har i svensk rätt. Därefter följer en förklaring av de grundläggande artiklarna, 

samt en redogörelse för synen på det rättsliga förhållandet mellan barn och förälder. Därpå 

följer synen på barns rätt till integritet och betydelsen av barnets ålder och mognad i 

barnkonventionen.  

 
3.2 Barnkonventionens ställning i svensk rätt  
År 1990 ratificerade och undertecknade Sverige barnkonventionen. I och med ratificeringen 

har Sverige som stat enligt internationell rätt en skyldighet att genomföra den.79 

Barnkonventionen har inte inkorporerats i svensk rätt, istället har metoden att transformera 

bestämmelserna i barnkonventionen valts. Det innebär att konventionen som helhet inte är 

svensk lag, vilket i sin tur gör att domstolar och myndigheter inte kan tillämpa konventionen 

direkt, såvida bestämmelsen inte är omarbetad till svensk författningstext (transformerad).80 

Även om alla bestämmelser i barnkonventionen inte är införda i nationell lagstiftning är 

domstolar och myndigheter ändå skyldiga att använda sig av konventionen som 

tolkningsverktyg vid tillämpningen av den svenska lagen. Detta för att de interna rättsreglerna 

så långt det är möjligt ska stå i överrensstämmelse med Sveriges internationella 

förpliktelser.81 Domstolar och myndigheter har dock svårt att tillämpa barnkonventionen 

utanför en nationell författningsbestämmelse och det finns ingen möjlighet att sanktionera 

																																																								
79 SOU 2016:19, s. 281. 
80 SOU 2016:19, s. 251. 
81 SOU 2016:19, s. 22.  
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utifrån barnkonventionen.82 Det saknas internationell domstol för att pröva kränkningar av 

konventionens bestämmelser. Istället stadgas i artikel 43 att FN:s barnrättskommitté ska 

granska de framsteg som konventionsstaterna gjort. Kommittén tar dock inte upp klagomål 

från enskilda.83 En annan aspekt att ha i åtanke är att konventionen främst riktar sig till stater 

och inte enskilda, det innebär att barns rättigheter i första hand regleras i förhållande till 

staten. Trots detta behandlas det rättsliga förhållandet mellan barn och föräldrar till viss del i 

konventionen vilket redogörs för nedan under 3.4.84 I den här uppsatsen är det beslut av JO, 

det vill säga en myndighet, som i kapitel 6 ska granskas, vilket innebär att de är skyldiga att 

beakta barnkonventionen vid tolkningen av den svenska rätten när beslut fattas.  

 

I artikel 4 stadgas att konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa 

och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i konventionen. I samband 

med att Sverige undertecknade konventionen konstaterades att det förelåg normharmoni, att 

den svenska lagstiftningen med andra ord överensstämde med barnkonventionen.85 Sedan 

dess har det dock skett en rad förändringar för att svensk rätt bättre ska överensstämma med 

barnkonventionen. Bland annat gjordes en vårdnadsreform år 2006 med syftet att stärka 

barnperspektivet, förankra barnets bästa i lagtexten och stärka barns rätt att komma till tals.86 

Den 11 mars i år (2016) överlämnade barnrättighetsutredningen sitt förslag till lag om hur 

barnkonventionen ska inkorporeras. När barnkonventionen blir svensk lag innebär det att 

myndigheter och domstolar kommer att kunna tillämpa konventionen direkt. Det innebär 

också att bestämmelserna där i, vid en eventuell konflikt med författningar av lägre grad än 

lag, kommer ges företräde. Exempelvis kommer det innebära att myndighetsföreskrifter och 

förordningar beslutade av regeringen inte får tillämpas om de står i strid med vad som gäller 

enligt barnkonventionen.87 En annan effekt av att barnkonventionen kommer att inkorporeras 

är att den kommer att fylla en funktion som komplettering i de situationer där annan 

lagstiftning inte i alla delar tillvaratar barns rättigheter enligt konventionen.88   

 

  

																																																								
82 Kaldal och Kankaanpää, Hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och unga, s. 769 f.  
83 Unicef, Handbok om barnkonventionen, s. 13. 
84 Schiratzki, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige, s. 47. 
85 Prop. 1989/90:107, s. 28.  
86 Prop. 2005/06:99, s. 1. 
87 SOU 2016:19, s. 367. 
88 SOU 2016:19, s. 367. 
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3.3 Grundläggande principer 
Barnrättskommittén har vid upprepade tillfällen uttryckt att barnkonventionen ska läsas och 

tillämpas som en helhet.89 Alla artiklarna är därför av betydelse, men det finns fyra 

grundläggande artiklar som framförallt ska beaktas och ligga till grund för tolkningen av 

konventionens övriga artiklar. Dessa fyra artiklar är artikel 2, 3, 6 och 12.90 Det innebär att 

dessa artiklar är grundläggande för att tolka de artiklar som för den här framställningen är de 

centrala. De tre artiklar som är centrala för den här framställningen är artikel 5 tillsammans 

med artikel 18 som reglerar förhållandet mellan barnet och föräldern. Dessutom är det artikel 

16 som reglerar familjens- och barnets rätt till integritet. Dessa tre artiklar redogörs det för 

närmare efter presentationen av konventionens fyra grundläggande artiklar, varav artikel 3 

och 12 är av särskild betydelse för den här uppsatsen.  

• Artikel 2.1, förbud mot diskriminering: 	
”1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 

rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess 

föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, 

nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. ” 

Att barn inte får diskrimineras på några grunder innebär bland annat att pojkar och flickor 

exempelvis ska ges lika rätt till integritet. Det ska inte finnas olika skäl att begränsa rätten till 

integritet baserat på vårdnadshavarens ursprung eller annan anledning. Det behöver också 

uppmärksammas att små barn löper en särskild risk för diskriminering, eftersom de är 

jämförelsevis maktlösa och är beroende av andra för att förverkliga sina rättigheter.91		

• Artikel 3.1, barnets bästa:  
”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

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

bästa komma i främsta rummet.” 

Artikel 3 är förutom en tolkningsprincip även en materiell rättighet och en förfaranderegel. 

Att det är en förfaranderegel innebär att beslutsprocessen i en fråga som kommer att påverka 

ett barn, eller en grupp av barn, måste innehålla övervägande av negativa och positiva 

konsekvenser av beslutet. Beslutsmotiveringen måste tydligt visa att hänsyn tagits till barnets 

bästa, detta för att bedömningen kräver ett rättssäkert förfarande.92 Ingen rättighet i 

																																																								
89 Se bland annat Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 7, s. 4. 
90 Leviner, Rättsliga dilemma, s. 91.  
91 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 7, s. 6. 
92 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 14, s. 5. 
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konventionen ska kunna inskränkas genom en negativ tolkning av barnets bästa och ”en 

vuxen persons bedömning av vad som är barnets bästa får inte ha företräde framför 

skyldigheten att respektera barnets alla rättigheter enligt konventionen.”93 Vad gäller 

begreppets materiella innebörd, dvs. den rättsliga definitionen av begreppet, ges det ingen. 

Det framkommer heller inte hur barnets bästa ska uppnås. Det saknas också vägledning i form 

av domstolspraxis eller motsvarande eftersom det inte finns någon internationell domstol eller 

överstatlig sanktionsmöjlighet. Vad som dock framgår av artikelns ordalydelse är att 

bestämmelsen i första hand riktar sig till de anslutna staterna med krav om att det offentliga 

ska vidta åtgärder.94 Sedan konventionens tillkomst har barnrättskommittén arbetat för att 

begränsa möjligheterna att fritt tolka begreppet barnets bästa. Vid bedömningen av barnets 

bästa har kommittén fastställt att hänsyn måste tas till barnets inställning och identitet, 

bevarandet av familjemiljön och upprätthållandet av relationer, omsorg, skydd och säkerhet, 

utsatthet, rätt till hälsa och utbildning. Vidare poängteras att tolkningen måste stå i 

överensstämmelse med konventionens anda och att barnet ska ses som en individ med egna 

åsikter och känslor.95 När en bedömning av barnets bästa ska göras kan det uppstå situationer 

där faktorer i bedömningen av barnets bästa står i konflikt med varandra. I dessa fall måste de 

olika faktorerna vägas mot varandra för att hitta en lösning som sätter barnets bästa i främsta 

rummet. När det gäller skyddsfaktorer som ställs emot åtgärder för att ge barnet egenmakt bör 

barnets ålder och mognad vara vägledande för hur dessa faktorer ska vägas mot varandra.96 

Även om spädbarn och små barn inte på samma sätt som äldre barn kan företräda sig själva 

och uttrycka sina åsikter har de mot bakgrund av artikel 2 samma rättigheter till en 

bedömning av sitt bästa.97 

• Artikel 6, rätten till liv och utveckling: 
 ”1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet.  

2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och 

utveckling.” 

Varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Detta gäller såväl barnets fysiska hälsa 

som den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. Det innebär bland annat att 

barn ska ha rätt till hälso- och sjukvård.  

																																																								
93 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 13, s. 27. 
94 Kaldal, Parallella processer, s. 65. 
95 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 31. 
96 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 14, s. 18. 
97 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 14, s. 12. 



	
21	

• Artikel 12, rätten att komma till tals:  

”1. Konventionsstaterna skall 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 skall tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad.  

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 

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

lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.”  

Artikeln behandlar barns rättsliga och sociala ställning som bärare av rättigheter trots att de 

saknar vuxnas självständighet. Forskning visar att även barn i tidig ålder har förmåga att bilda 

åsikter vilket är anledningen till att det inte finns någon åldersgräns och kommittén avråder 

dessutom konventionsstaterna från att ha sådana.98 Kommittén har i den allmänna 

kommentaren nr 12 förtydligat att artikelns första punkt ska ses som en skyldighet för 

konventionsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att ta reda på barns åsikter. Detta gäller 

såväl det enskilda barnet som barn i grupp och åsikterna ska tillmätas betydelse.99 Det ska inte 

ligga på barnets ansvar att bevisa att de har förmåga att uttrycka sina åsikter. ”I stånd att bilda 

åsikter” innebär att det ska förutsättas att barn kan bilda egna åsikter. Det ska dock noteras att 

barn fritt ska få möjlighet att uttrycka sig, det innebär att de inte behöver göra det om de inte 

vill.100 Kommittén har också poängterat att barnets åsikter ska tillmätas betydelse utifrån 

barnets ålder och mognad. Det innebär att det måste göras en bedömning av barnets förmågor 

och att utgångspunkten i denna bedömning inte enbart ska vara barns ålder. Faktorer som 

information, erfarenhet, miljö, sociala och kulturella förväntningar, samt omfattningen av stöd 

har enligt forskning visat sig bidra till barns förmåga att bilda åsikter.101 Mer om barnets 

beslutsmognad följer nedan i kapitel 3.6.  

 
3.4 Förhållandet mellan barn och förälder  
Som framkommit ovan under kapitel 2.3 använder inte barnkonventionen begreppet 

vårdnadshavare utan enbart begreppet förälder. Dock torde begreppet förälder kunna jämföras 

med begreppet vårdnadshavare. Även om barnkonventionen är ett folkrättsligt fördrag som 

binder stater och inte enskilda, behandlar konventionen till viss del det civilrättsliga 

																																																								
98 Barnrättskommiténs allmänna kommentar nr. 12, s. 8. 
99 Barnrättskommiténs allmänna kommentar nr. 12, s. 8. 
100 Barnrättskommiténs allmänna kommentar nr. 12, s. 9. 
101 Barnrättskommiténs allmänna kommentar nr. 12, s. 10. 
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förhållandet mellan barn och vårdnadshavare.102 Det är artikel 5 tillsammans med artikel 18 

som ger ramverket för förhållandet mellan barnet, föräldrarna och familjen, samt staten. 

Artikel 18 som ska läsas tillsammans med artikel 5, ger uttryck för att det är barnets båda 

föräldrar som tillsammans, med stöd från samhället, har huvudansvaret för att garantera 

barnets bästa. Även om denna artikel betonar föräldrarna, mer än barnets rättigheter, är det 

föräldrarnas ansvar och inte föräldrarnas rättigheter som lyfts fram. Föräldrarna har ett 

företräde att ansvara för barnet i förhållande till samhället, inte till barnet.103 Familjen ses 

enligt konventionen som den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för 

alla dess medlemmar och särskilt för barnets utveckling och välfärd.104 För ett litet barn spelar 

föräldrar och andra i barnets närhet en betydande roll för att barnet ska kunna utöva sina 

rättigheter.105  

Artikel 5 ger uttryck för att det är föräldrarna, eller medlemmar av den utvidgade familjen,106 

som har ansvaret för sina barn. Ansvaret ska dock anpassas till barnets fortlöpande utveckling 

av dennes förmågor. Det innebär att hänsyn måste tas till barnets utveckling och mognad 

varigenom barn tillägnar sig kunskaper, kompetenser och förståelser. Bland annat lär sig 

barnen vilka rättigheter de har och hur de bäst kan förverkligas. Även om yngre barn generellt 

kräver mer vägledning än äldre barn är det viktigt att se till det individuella barnet eftersom 

barn i samma ålder kan ha olika förmågor.107 Barnet ses som en aktiv medborgare med egna 

rättigheter och kommittén uppmanar staterna att vidta alla åtgärder som krävs för att 

säkerställa synen på barn som rättighetsbärare.108 Föräldrarnas ansvar är att vägleda barnet 

och barnets bästa ska för dem komma i främsta rummet.109  

Vad gäller äldre barn har kommittén uttryckt att föräldrar eller andra vårdnadshavare måste 

vara försiktiga när de utövar sin rätt och sitt ansvar att ge ledning och råd när deras ungdomar 

utövar rättigheterna. Föräldrarna har en skyldighet att respektera ungdomarnas åsikter i 

förhållande till dennes ålder och mognad.110 Vad som avses med ålder och mognad i 

konventionen presenteras närmare under 3.6. Detta för att tydligt visa att personer under 18 år 
																																																								
102 Singer, Barnrättens grunder, s. 30. 
103 Unicef, Handbok om barnkonventionen, s. 173. 
104 Se barnkonventionens preambel.   
105 Barnrättskommiténs allmänna kommentar nr. 7, s. 9. 
106 ”Kommittén noterar att ”familj” här kan avse en mängd olika arrangemang genom vilka små barn kan tillhandahållas 
omvårdnad, omsorg och utveckling, till exempel kärnfamiljen, släkten och andra traditionella och moderna 
gemenskapsbaserade arrangemang, förutsatt att dessa är förenliga med barnets rättigheter och barnets bästa”, 
Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 7, s. 9.  
107 Barnrättskommiténs allmänna kommentar nr. 7, s. 9. 
108 Barnrättskommiténs allmänna kommentar nr. 7, s. 8. 
109 Unicef, Handbok om barnkonventionen, s. 75. 
110 Barnrättskommiténs allmänna kommentar nr. 4, s. 4. 
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ska erkännas som rättighetsbärare i enlighet med sin ålder och fortlöpande utveckling av deras 

förmåga. Med tanke på den unges rätt till personlig integritet (artikel 16) ska ungdomar ha 

tillgång till system och icke-rättsliga mekanismer som kan garantera rättvisa och 

rättssäkerhet.111  

 

3.5 Rätt till integritet 
Innan det redogörs för artikel 16 kan det vara på sin plats att påminna om att konventionen 

primärt riktar sig till staten och inte till enskilda. Artikeln är ändock viktig och kommittén har 

även i vissa delar uttalat sig om barnets rätt till integritet i ett civilrättsligt förhållande. Barns 

rätt till integritet uttrycks i artikel 16 som att alla barn enligt lag ska vara skyddade mot 

godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- eller familjeliv, sitt hem, sin korrespondens 

och de ska även vara skyddade mot olagliga angrepp på sin heder eller anseende. Detta skydd 

ska gälla för alla barn i alla situationer. Det innebär att rättigheten inte bara gäller vid 

ingripande från staten utan även inom familjen. Att barnets rätt till integritet även gäller inom 

familjen har lett till frågor om föräldrarnas roll i förhållande till barnet och föräldrarnas 

möjlighet att få tillgång till information som finns lagrat om barnet i register och akter.112 Som 

redogjorts för ovan har det i artikel 5 getts uttryck för att föräldrarna i takt med barnets 

utveckling ska ge barnet ökad självbestämmande och därmed en starkare rätt till integritet.113 

När myndigheter fattar beslut om att sekretess ska föreligga mellan barnet och föräldern görs 

ett ingrepp i familjens rätt till integritet. I de fall där barnet uppnått den ålder och utveckling 

som krävs för att ha rätt till sekretess och därmed personlig integritet är det, mot bakgrund av 

principen om barnets bästa, familjens rätt till integritet som får stå tillbaka.114  

Ungdomars rätt till integritet diskuteras av kommittén i den allmänna kommentaren nr 4: Om 

ungdomars hälsa och utveckling inom ramen för konventionen om barnets rättigheter. Där 

sägs att ungdomars rätt till sin personliga integritet måste respekteras och de som bedöms ha 

uppnått tillräcklig mognad ska ha rätt till rådgivning och kan dessutom begära konfidentiella 

tjänster, inklusive behandling. Kommittén har också uttryckt i den allmänna kommentaren nr 

12: Barns rätt att bli hörd att alla barn oavsett ålder, enligt lag eller andra regler bör ha 

tillgång till konfidentiell medicinsk rådgivning utan vårdnadshavarnas samtycke, om det 

behövs för barnets välbefinnande eller säkerhet. Som skäl till detta anges att barn som i 

																																																								
111 Barnrättskommiténs allmänna kommentar nr. 4, s. 4. 
112 Unicef, Handbok om barnkonventionen, s. 157. 
113 Barnrättskommiténs allmänna kommentar nr. 4, s. 4. 
Flera stater har gjort reservationer som rör förhållandet mellan föräldrar och deras barns rättigheter och har då nämnt artikel 
16, se Unicef, handbok om barnkonventionen, s. 157. 
114 Se kapitel 3.3. Föräldrarna har en skyldighet att garantera barnets bästa, se kapitel 3.4. 



	
24	

hemmet utsatts för våld eller övergrepp måste kunna söka hjälp. Det kan också vara 

nödvändigt för att ge information om reproduktiv hälsa, eller i de fall då det uppstår konflikt 

mellan barn och vårdnadshavare vad gäller tillgång till hälso- och sjukvård. Det poängteras 

dock att rätten till rådgivning, som inte ska kräva någon åldersgräns, skiljer sig från rätten att 

ge sitt samtycke till medicinsk behandling.115 Vad gäller samtycke till medicinsk behandling 

behöver ungdomar själva få chansen att fritt uttrycka sina åsikter och dessa ska tillmätas 

betydelse i enlighet med artikel 12. Är den unge tillräckligt mogen räcker det med ett 

informerat samtycke från den unge själv, föräldrarna kan i dessa fall informeras om det är 

förenligt med barnets bästa (artikel 3).116 Vårdgivarna är skyldiga att, precis som gäller för 

vuxna, lagra sekretessbelagd medicinsk information. För att sådan information ska få lämnas 

ut krävs den unges medgivande, eller vad som annars gäller för begränsning av sekretessen 

för vuxna.117 Dessutom bör konventionsstaterna se till att personal inom hälso- och 

sjukvården får tillgång till utbildning om ungdomars rätt till personlig integritet och sekretess. 

De bör också ges kunskap om att ungdomar har rätt att bli informerade om planerad 

behandling och att de ska ge sitt informerade samtycke till behandlingen.118   

 

3.6 Barnets ålder och mognad 
I barnkonventionen finns det inga åldersgränser, de rättigheter som återfinns i konventionen 

gäller för alla under 18 år. Däremot framgår att många av de rättigheter som rör möjligheten 

för barnet att själv ta tillvara sina rättigheter ökar i takt med barnets stigande ålder och 

fortlöpande utveckling av barnets förmågor. Dahlstrand har delat upp barnets ökade grad av 

deltagande enligt barnkonventionen i tre olika nivåer baserat på ålder och mognad. Den första 

nivån är rätten att få anpassad information för att därmed kunna ges en möjlighet att kunna 

berätta om sin situation.  Den andra nivån är rätten att få komma till tals samt att få sina 

åsikter beaktade. Sista nivån innebär att barnet uppnått sådan ålder och mognad att barnet i 

hög grad är kompetent att fatta egna beslut.119 Beroende på barnets ålder och mognad ska 

barnet ges ökad rätt till delaktighet. Att det finns dubbla rekvisit innebär att det inte enbart är 

barnets ålder som får avgöra barnets delaktighet, rekvisiten ska tillmätas lika stor betydelse.120 

Barnets mognad och förmåga att förstå är inte knuten till barnets biologiska ålder.121 

Begreppet mognad är dock inte helt enkelt att definiera. Vid bedömningen av mognad har 
																																																								
115 Barnrättskommiténs allmänna kommentar nr. 12, s. 21. 
116 Barnrättskommiténs allmänna kommentar nr. 4, s. 10. 
117 Barnrättskommiténs allmänna kommentar nr. 4, s. 5. 
118 Barnrättskommiténs allmänna kommentar nr. 4, s. 10. 
119 Dahlstrand, Barns deltagande i familjerättsliga processer, s. 53 ff.  
120 Mattsson, Barnet och rättsprocessen, s. 129. 
121 Barnrättskommiténs allmänna kommentar nr. 12, p. 29. 
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kommittén uttalat att barnets fysiska, emotionella, kognitiva och sociala utveckling ska ligga 

till grund för bedömningen.122 Med mognad i exempelvis artikel 12 menas ett barns kapacitet 

att uttrycka sina åsikter och frågor på ett rimligt och självständigt sätt. Hänsyn ska också tas 

till frågans art och hur det påverkar barnet. Ju mer barnets liv påverkas av resultatet ju 

viktigare är det att bedömningen av barnets mognad blir korrekt.123 Kommittén har därför 

uttalat att det är viktigt att det finns bra metoder för att bedöma barns förmågor. Någon 

närmare vägledning för hur dessa ska utarbetas saknas, det torde vara upp till varje 

konventionsstat att utarbeta dessa metoder. Den beslutsfattare som talar med barnet måste 

också informera om resultatet av processen och förklara hur barnets åsikter har beaktats.124  

 

3.7 Sammanfattande kommentarer  
Barnkonventionen ger uttryck för en syn på barn som fullvärdiga individer som är experter på 

sin egen verklighet. Artikel 16 tillsammans med artikel 12 uttrycker barnets rätt till respekt 

för sin integritet och sitt privatliv. Det här skyddet ökar i takt med barnets fortlöpande 

utveckling vilket tydligt framgår av hänvisningen i artikel 5. Även om barnkonventionen 

främst riktar sig till konventionsstaterna regleras ändå förhållandet mellan barn och föräldrar 

relativt ingående genom artikel 5 tillsammans med artikel 18. Gränsen för föräldrarnas 

ledning och ansvar går vid vad som är det enskilda barnets bästa. Det är också det här som 

myndigheter har att förhålla sig till när de ser på förhållandet mellan barnet och 

vårdnadshavaren när frågan om barnets rätt till sekretess ska avgöras. Det framkommer av 

den allmänna kommenteraren nr. 12 att barn oavsett ålder ska ha rätt till medicinsk rådgivning 

utan vårdnadshavarnas samtycke och att barn som är mogna att ge sitt samtycke till 

behandling ska få göra det. Föräldrarna ska i dessa fall kontaktas om det är för barnet bästa. 

Det kan också konstateras att barnets rätt till integritet inte nödvändigtvis är förenligt med 

barnets bästa. Dessa kan till och med stå i motsatsförhållande till varandra om barnet 

exempelvis inte är moget för att själv fatta beslut som rör barnets person. I de situationer där 

barnets rätt till integritet inte står i överensstämmelse med barnets bästa torde alltså barnets 

bästa ha företräde. Hänsyn ska vid dessa beslut tas till barnets ålder och mognad och det är 

upp till konventionsstaterna att utarbeta bra metoder för att kunna göra denna bedömning. 

Bedömningen av barnets ålder och mognad, som blir en del av bedömningen av barnets bästa, 

ska motiveras för att barnet ska kunna veta hur bedömningen har gjorts.  

 
																																																								
122Barnrättskommiténs allmänna kommentar nr. 14, s. 18 f.  
123 Barnrättskommiténs allmänna kommentar nr. 12, s. 10. 
124 Barnrättskommiténs allmänna kommentar nr. 12, s. 12. 
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4. Det rättsliga förhållandet mellan barn och vårdnadshavare 
enligt föräldrabalken  
	
4.1 Inledning  
Det är tämligen naturligt att vårdnadshavare har ett ansvar för barnen. Målet med detta ansvar 

är att barnen ska ha rätt till goda uppväxtförhållanden. Vårdnadshavarna är till för barnet, inte 

tvärt om. Som framkommit under den historiska redogörelsen ovan under 2.6 har synen på 

vårdnadshavarens ansvar de senaste decennierna utvecklats för att betona att det är barnets 

intressen som står i centrum. Vårdnadsansvaret är förenat med skyldigheter vilket i vissa 

situationer också ger vårdnadshavaren efterföljande rättigheter.125 Även om det i 6 kap. FB 

uttrycks som en skyldighet och rättighet för vårdnadshavaren och inte i första hand som en 

rättighet för barnet, är det till fördel för barnet att ha någon som har ansvaret för att dennes 

intressen tillgodoses.126 Innan det redogörs för förhållandet mellan barnet och 

vårdnadshavaren följer en utredning om barnets bästa i svensk rätt.  

 

4.2 Barnets bästa i svensk rätt  
Den viktigaste principen inom barnrätten kan sägas vara barnets bästa.127 Principen är som 

framkommit ovan under 3.3 en central och tungt vägande princip i bankonventionen och den 

har även införts i svensk rätt i bl.a. FB, SoL och LVU.128 I förarbetet som ligger till grund för 

Sveriges godkännande av barnkonventionen sägs att det är svårt att ge en förklaring av 

barnets bästa som ska passa på flera olika rättsområden utan att bli kraftlös.129 Poängen med 

att ha barnets bästa som ett öppet koncept är att rättstillämparen ska kunna göra en friare 

bedömning än vad som är fallet när traditionella rättsregler tillämpas.130 Inom juridiken råder 

en samsyn i att barnets bästa inte är önskvärd att fastställa eftersom det ska göras en 

helhetsbedömning av det individuella barnets situation.131  Det är inte bara uppfattningen om 

vad som är barnets bästa som varierar mellan de olika rättsområdena, utan utrymmet för att 

argumentera för det enskilda barnets bästa i en konkret fråga varierar också mellan olika 

rättsfrågor.132 Tillämpningen av principen sker också på skilda plan eftersom den dels ska 

beaktas som en folkrättsligt bindande princip i all rättstillämpning rörande barn, detta gäller 

även om principen inte är utryckt i lagen som tillämpas. Dels ska principen tillämpas som 
																																																								
125 Singer, Barnets bästa, s. 92.  
126 Prop. 1981/82:168, s. 25. 
127 Schiratzki, Barnets bästa i mångkulturellt Sverige, s. 52. 
128 FB 6 kap. 2 a §, SoL 1 kap. 2 § och LVU 5 § 1 st. Se även SkolL 1 kap. 10 §, UtlL 1 kap. 10 § och LSS 6 a §. 
129 Prop. 1989/90:107 s. 31. 
130 Schiratzki, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige, s. 61. 
131 Prop. 1989/90:107, s. 28.  
132 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 35. 
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nationell rätt där den är transformerad genom lag.133 Lagstiftaren har dock ansett att 

utgångspunkten i barnets bästa är respekt för barnets fulla människovärde och integritet. En 

viktig del av vad som är barnets bästa är också barnets egna synpunkter och önskemål. Vilken 

betydelse som barnets yttringar ska ges måste bero på bland annat barnets ålder och 

mognad.134 

 

Barnkommittén som i samband med ratificeringen av barnkonventionen fick uppdraget att 

göra en översyn av hur svensk rätt förhåller sig till barnkonventionen, uttalade att barnets 

bästa måste ses utifrån dels ett objektivt och dels ett subjektivt perspektiv. Med det objektiva 

perspektivet menas barnets bästa grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det 

subjektiva är barnets egen inställning och vilja, det vill säga vad barnet själv ger uttryck för. 

Dessa två perspektiv bör sedan kombineras för att få det bästa underlaget.135 Det finns dock 

svårigheter med både det objektiva och det subjektiva perspektivet av barnets bästa. En av 

svårigheterna med den objektiva delen är att finna en samsyn i vad som är att betrakta som 

barnets bästa inom det beteendevetenskapliga forskningsfältet. Det har inte varit möjligt att 

skapa några generella riktlinjer.  Svårigheterna med det subjektiva är dels att kunna avgöra 

när barnet uppnått tillräcklig ålder och mognad för att kunna förmedla sina åsikter och dels 

vilken vikt barnets synpunkter ska tillmätas om de strider mot vad som objektivt sätt ses som 

barnets bästa.136 En förutsättning för att barnets bästa verkligen ska kunna beaktas är att 

bedömningen görs utifrån ett barnperspektiv och inte ett vuxenperspektiv. Att ha ett 

barnperspektiv innebär just att hänsyn ska tas till såväl den objektiva som den subjektiva 

delen av bedömningen:137 

”Utgångspunkten i barnperspektivet är respekten för barnets fulla människovärde och integritet. 

Att ha ett barnperspektiv vid beslutsfattandet innebär att man försöker förstå barnet och ta reda 

på hur barnet uppfattar sin situation och eventuella förändringar – att se med barnets ögon. Det 

handlar också om att analysera vilka följder olika beslutsalternativ kan få för barnet. I detta ingår 

att lyssna på barnet och respektera det som en individ med egna uppfattningar. Därmed inte sagt 

att barnets åsikter alltid måste följas. Det är i sista hand den vuxne som utifrån sina kunskaper 

och erfarenheter måste fatta beslutet och ta ansvar för det.” 

																																																								
133 Kaldal, Parallella processer, s. 66. 
134 Prop. 2012/13:10 s. 36 och prop. 2013/14:106 s. 62-63. 
135 SOU 1997:116, s. 134, se även prop. 2012/13:10 s. 143-144. 
136 Kaldal, Parallella processer, s. 68. Frågan ställdes på sin spets i NJA 1995, s. 398 där en 13-åring uttryckte stark vilja att 
bo hos sin pappa trots att HD konstaterade att lämpligheten hos pappan kunde ifrågasättas. I det här fallet gick HD på barnets 
vilja och pappan fick vårdnaden om barnet.  
137 Prop. 2005/06:99, s. 39. Detta citat finns även med i senare förarbeten som berör reglering av barns förhållanden.  
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Att ha ett barnperspektiv behöver dock inte betyda att barnet ska bestämma. Fortfarande är 

det den vuxna beslutsfattaren som avgör vilka behov och intressen som ska tillgodoses, med 

andra ord vad som är barnets bästa. Att barnets bästa avgörs av beslutsfattaren, dvs. en vuxen, 

medför att barnet som rättighetsinnehavare blir otydligt.138 För att barnets bästa inte ska 

användas slentrianmässigt är det även viktigt att domstolar och myndigheter redovisar hur 

bedömningen har gjorts i det enskilda fallet.139  

 
4.3 Vårdnadshavarens rättsliga ställning och ansvar  
Barn är, och ska också få vara barn, i den bemärkelsen att de ska ha någon som tillgodoser 

deras behov och hjälper dem att tillvarata sina rättigheter. Huvudansvaret för denna uppgift 

ligger på vårdnadshavarna vilket framkommer av 6 kap. 2 § FB:  

”Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott 

vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till 

dess att barnet fyller 18 år. 

 

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se 

till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att 

barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga 

omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I 

syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för 

att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.” 

Häri hänvisas till kapitlets första paragraf som lyder: 

”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för 

sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 

behandling” 

Här kan noteras att det, till skillnad från artikel 18 i barnkonventionen, uttryckligen saknas en 

uppmaning för vårdnadshavarna att sätta barnets bästa i främsta rummet när de fattar beslut 

rörande barnet.140 I 6 kap. 2 a § FB finns dock en uttrycklig bestämmelse om att barnets bästa 

ska vara avgörande för alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. Paragrafen tar dock 

inte sikte på vårdnadshavaren utan till handläggningen och beslutsfattandet för myndigheter 

																																																								
138 Singer, Alla talar om barns rätt, s. 78. 
139 Prop. 2005/06:99, s. 40. 
140 Se ovan under 3.4. 
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och domstolar.141  

Barnets bästa som rekvisit i lagregler beskriver Schiratzki som barnets bästa i inskränkt 

bemärkelse, hit kan bestämmelsen i 6 kap. 2 a § FB räknas. Barnets bästa i denna inskränkta 

bemärkelse skyddas av rättsordningens olika sanktionssystem. Schiratzki menar dock även att 

barnets bästa även måste ses i utvidgad bemärkelse, vilket tar sikte på de utomrättsliga 

förhållandena. Exempel på detta är barns rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran (6 kap. 

1 § FB). Utmärkande för den svenska barnrätten och även för barnkonventionen är att 

lagstiftningen inte enbart strävar efter att påverka det rättsliga, inskränkta barnets bästa, utan 

även det utomrättsliga. Exempelvis åläggs inte bara stater, utan också föräldrar, enligt 

barnkonventionen att tillvarata barnets bästa. Trots att de som privatpersoner inte kan vara 

parter i ett folkrättsligt traktat.142 Ser man på barnets bästa mot bakgrund av att svensk rätt ska 

tolkas enligt barnkonventionen, samt Schiratzkis syn på barnets bästa som en princip i 

inskränkt och utvidgad bemärkelse, är det rimligt att tänka att vårdnadshavare som har det 

övergripande ansvaret över sina barn också måste ta hänsyn till principen om barnets bästa.  

Som uttrycks ovan är det 6 kap. 1 och 2 §§ FB som sätter ramarna för vårdnadsansvaret. 

Vårdnadshavaren ansvarar därmed för att barnet står under uppsikt, vilket är ett ansvar som 

anknyter till såväl vårdnadshavarens omvårdnads- och tillsynsaspekter. För att 

vårdnadshavaren ska kunna uppfylla dessa skyldigheter har vårdnadshavaren en rätt och en 

skyldighet enligt 11 § samma kapitel att bestämma om barnets personliga angelägenheter.143 

Enligt Singer kan detta ansvar sträcka sig längre än vad som kan innefattas i barnets behov av 

omvårdnad, trygghet och god fostran. Det här innebär att vårdnadshavaren inte bara har en 

bestämmanderätt över barnets dagliga omsorg såsom sovtider, matvanor och fritidsintressen, 

utan också i fråga om barnets egna grundläggande fri- och rättigheter. Det innebär exempelvis 

att vårdnadshavaren har en bestämmanderätt vad gäller barnets kontakt med och insatser från 

myndigheter.144 För att vårdnadshavarna ska kunna uppfylla denna skyldighet krävs det också 

att de får den information om barnet som är nödvändigt.145  

Av 11 § andra meningen framgår dock att vårdnadshavarna i takt med barnets ålder och 

utveckling ska ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.  Av ordalydelsen 

kan bestämmelsen möjligtvis tolkas så att barnet ska ges tillfälle att uttrycka sina önskemål, 
																																																								
141 Leviner, Rättsliga dilemman, s. 124. 
142 Schirattzki, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige, s. 58 ff.  
143 Schiratzki, Föräldraransvar i välfärdsrätten, s. 77. 
144 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 439. 
145 Schiratzki, Föräldraransvar i välfärdsrätten, s. 77. 
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men att det är vårdnadshavaren som faktiskt bestämmer i alla frågor som rör barnets 

personliga angelägenheter.146 Så är dock inte fallet utan barnets med- och självbestämmande i 

samtliga frågor som rör barnets person ökar när barnet blir äldre och vårdnadshavarens 

bestämmanderätt och därmed rätten till information om barnet, tunnas ut i samma takt. Några 

åldersgränser för barnets med- och självbestämmande finns inte eftersom alla barn utvecklas 

olika.147 Denna ökade rätt till med- och självbestämmande ligger även till grund för 

bedömningen av barnets rätt till sekretess och därmed rätt till integritet vilket det kommer 

redogöras för under kapitel 5.4. Bestämmelsen i 11 § riktar sig visserligen till 

vårdnadshavaren, men den utgör också en vägledning till andra vuxna, som i beslut som rör 

barnets person, har att ta hänsyn till barnets rätt till integritet och självbestämmande i 

förhållande till vårdnadshavaren.148    

Att vårdnadshavaren ska låta barnet vara med och bestämma och i vissa fall, beroende på 

barnets beslutsmognad och frågans beskaffenhet, låta barnet själv bestämma får dock inte 

innebära att vårdnadshavaren övervältrar sitt ansvar som beslutsfattare på barnet.149 Att 

bestämmanderätten överlämnas i större utsträckning än vad barnet är moget för är inte 

förenligt med barnets bästa.150 Vad gäller barnets beslutsmognad kommer det att diskuteras 

under 5.4.2.  

 

4.4 Sammanfattande kommentarer 
Vad som kan sägas om barnets bästa är att det inte är önskvärt att fastställa en definition av 

begreppet eftersom bedömningen ska kunna göras efter det individuella barnet. Bedömningen 

ska grundas på såväl det objektiva som det subjektiva perspektivet av barnets bästa. Det 

innebär att alla myndigheter som fattar beslut rörande barns personliga angelägenheter är 

skyldiga att göra denna tvådelade bedömning och bedömningen ska också motiveras. I de fall 

där det föreligger en intressekonflikt mellan ett vuxenperspektiv och ett barnperspektiv ska 

barnets intressen ha företräde, dock innebär det inte nödvändigtvis att det är för barnets bästa 

att barnet själv får bestämma utgången av beslutet. En del av barnets bästa är att ha 

vårdnadshavare som kan vikariera deras bristande autonomi och fatta beslut om barnets 

personliga angelägenheter, när barnet inte uppnått den mognad som krävs för att själv kunna 

																																																								
146 Singer, Barnets bästa, s. 289. 
147 Prop. 2012/13:10, s. 39. 
148 Kaldal, & Kankaanpää, Hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och unga, s. 775.  
149 Prop. 1981/82:168, s. 25. 
150 Prop. 1981/82:168, s. 25. 
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göra det. Vart gränsen går är dock svårt att veta. I kommande kapitel kommer barnets rätt till 

integritet att undersökas och där följer även en djupare diskussion om barnets beslutsmognad.  

 

5. Personlig integritet  
	
5.1 Inledning  
Rätten till personlig integritet är en mänsklig rättighet som gäller för såväl barn som vuxna. 

Det innebär att barnets rätt till personlig integritet kan hamna i konflikt med 

vårdnadshavarens rätt till integritet och privatliv. Exempel på en sådan situation är just barns 

rätt till sekretess i förhållande till vårdnadshavarens ansvar och efterföljande bestämmanderätt 

över barnet. I det här kapitlet kommer rätten till personlig integritet att klargöras. Det kommer 

även att redogöras för barns rätt till sekretess i förhållande till vårdnadshavaren samt hur det i 

teorin är tänkt att bedömningen av barnets beslutmognad ska göras.  

	
5.2 Regeringsformen   
Med personlig integritet menas här vad som redogjorts för ovan under 2.4. I 1 kap. 2 § fjärde 

stycket RF stadgas att ”[d]et allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande 

inom samhällets alla områden samt värna om den enskildes privatliv och familjeliv”. Fri- och 

rättighetsutredningen har nämnt att stadgandets främsta syfte är att ålägga det allmänna att 

vidta positiva åtgärder för att rättigheten ska skyddas, främjas och i möjligaste mån 

förverkligas.151 De positiva förpliktelserna innebär att det allmänna även ska vidta åtgärder 

för att se till att enskilda tillförsäkras en rätt till skydd för sin integritet även i förhållande till 

andra enskilda.152 Detta är ett målsättningsstadgande som tar sikte på den enskildas rätt till 

integritet i förhållande till det offentliga, men som saknar bindande verkan för det offentliga 

och därmed saknas också individuella rättigheter för de enskilda.153 Av förarbetena till 

bestämmelsen framgår, redan innan lagändringen år 2010, att barn i princip ska bemötas som 

jämlika individer med rätt till medinflytande i enlighet med deras utvecklingsnivå.154 Sedan 

grundlagsändringen 2010 finns det nu uttryckligen med i paragrafens femte stycke att det 

allmänna ska verka för att barns rättigheter tas tillvara. Bestämmelsen är som nämnts ett 

målsättningsstadgande och ger inte individen några rättigheter på samma sätt som 

bestämmelserna i lagens andra kapitel. Regeringen lyfter dock fram att innebörden av 

																																																								
151 SOU 1975:75, s. 184. 
152 Prop. 2009/10:80, s. 174. 
153 Prop. 2009/10:80, s. 173. 
154 Prop. 2001/02:72 s. 50. 
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bestämmelsen trots detta är en viktig markering av det allmännas ansvar att skydda, främja 

och förverkliga barns rättigheter.155 Genom grundlagsändringen år 2010 gjordes även en 

ändring i RF:s andra kapitel där de grundläggande fri- och rättigheterna återfinns.156 Kapitlets 

6 § lyder: ”Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna 

skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och 

innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.” Genom 

förändringen stärktes skyddet för den personliga integriteten och betoning ligger på 

individens rätt att själv foga över, och ta ställning till, det allmännas tillgång till information 

som rör individens privata förhållanden. Regeringen betonar att respekten för den enskildes 

självbestämmande är grundläggande i en demokrati och genom lagändringen fick skyddet för 

den enskildes personliga integritet tydligare förankring i grundlagen.157  

 

5.3 EKMR 
Rätten till privat- och familjeliv enligt EKMR kommer till uttryck i konventionens artikel 8. 

Likt rätten till integritet enligt RF handlar även artikel 8 i EKMR om den enskildes rätt till 

integritet i förhållande till det allmänna.158 Rättigheten gäller för var och en, alltså även för 

barn.159 Eftersom EKMR inkorporerades i svensk rätt år 1995 gäller denna konvention som 

svensk lag.160 Rättigheten är ett starkt skydd för familjelivet och omfattar också föräldrars rätt 

att ha vårdnaden och därmed bestämmanderätten om sina barn.161 Inskränkningar i denna rätt 

får endast ske med stöd av lag och om det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.162 Att 

skydda barn mot brott och utsatthet kan vara en sådan nödvändighet, om ingripandet är 

proportionerligt i förhållande till syftet med ingripandet. De fall som prövats av 

europadomstolen vad gäller den enskildes rätt till privat- och familjeliv i barnskyddsärenden 

har handlat om huruvida vårdnadshavarnas rätt har kränkts i ärenden gällande 

omhändertagande av barn. Någon prövning av om barns rätt till privat- och familjeliv i 

enlighet med barnets bästa kränkts genom att utredning inte inletts eller omhändertagande inte 

gjorts har inte prövats.163 Europadomstolen har dock uttalat att barnets behov och intressen 

ska vägas mot föräldrarnas intresse av ett familjeliv med barnet. Vid avvägningen ska vikt 

																																																								
155 Prop 2009/10:80 s. 188. 
156 Prop. 2009/10:80, s. 186-188. 
157 Prop. 2009/10:80, s. 176. 
158 Artikel 8 p. 2 EKMR.  
159 Artikel 8 p. 1 EKMR. 
160 Till skillnad mot barnkonventionen som ännu inte är svensk lag. 
161 Mattsson, Barnet och rättsprocessen, s. 135.  
162 Se artikel 8.2 EKMR. 
163 Leviner, Rättsliga dilemman, s. 127. 
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läggas vid barnets intressen och beroende på omständigheterna kan barnets intressen väga 

tyngre än föräldrarnas.164  

 
5.4  Barns rätt till personlig integritet i förhållande till vårdnadshavaren 
Som redogjorts för ovan är rätten till integritet som den uttrycks i RF och EKMR den 

enskildes rätt att inte få sin integritet kränkt av det allmänna. Den rätt till integritet som 

undersöks i denna uppsats är framförallt barns rätt till integritet i förhållande till sin 

vårdnadshavare, det vill säga rätten till integritet i förhållande till ett annat rättssubjekt. Dock 

kan möjligtvis vissa likheter finnas mellan förhållandet individ – stat, och barn – 

vårdnadshavare.  En av likheterna är den maktbalans som råder mellan barn och 

vårdnadshavare respektive den enskilde och staten. En annan är att barnet under en period är 

beroende av vårdnadshavaren, likt den enskilde kan vara beroende av det allmänna.165  

I SOU 2007:22 Skyddet för den personliga integriteten – kartläggning och analys diskuteras 

barns integritetsskydd och  vilken betydelse det ojämna förhållandet som föreligger mellan 

barn och vårdnadshavare har. Det finns inga särregler för barns integritetsskydd, men det 

faktum att barn står under vårdnadshavarens förmyndarskap innebär att barnets 

integritetsskydd begränsas. Begränsningen är förvisso nödvändig i de fall där det behövs för 

att uppfylla principen om barnets bästa. Integritetsskyddskommittén menar dock att 

begränsningarna tenderar att vara allt för långtgående. Kommittén har också uttryckt att 

föräldrarnas bestämmanderätt i de allra flesta fall ges företräde framför principen om barnets 

bästa i de situationer där vårdnadshavarens och barnets intressen inte är samstämmiga. Att en 

myndighet agerar mot en vårdnadshavares vilja är ett ingrepp i dennes bestämmanderätt. 

Kommittén poängterar och uppmärksammar också att barnet, både enligt RF och EKMR har 

samma rätt till sin personliga integritet som vuxna. Denna problematik är något som 

lagstiftaren bör vara uppmärksam på i sammanhang som begränsar barnets 

integritetsskydd.166 “Härigenom bör det för framtiden åtminstone kunna undvikas att deras 

integritetsskydd slentrianmässigt får vika för föräldrarnas rätt att bestämma över sina barn.”167  

I 6 kap. 1 § FB har barn även en lagstadgad rätt att bli behandlade med respekt för sin person 

och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. 

																																																								
164 Se Dolhamre mot Sverige 2010, målet rörde en förlängning av LVU och förlängning I restriktioner av vårdnadshavarnas 
kontakt med barnen. Domstolen konstaterade att beslutet hade tagits för att skydda barnens intressen. Intrånget i 
vårdnadshavarnas rätt var därmed proportionerligt.  
165 Berglund, Studentuppsats, s. 19.  
166 SOU 2007:22, s. 466 ff.  
167 SOU 2007:22, s. 469. 



	
34	

Med aktning för sin person och egenart ville lagstiftaren markera att barn behöver förståelse 

och skydd för sin integritet för att kunna utveckla sin personlighet.168 I den strategi som 

riksdagen antog 2010 för att stärka barns rättigheter framgår att barns fysiska och psykiska 

integritet ska respekteras i alla sammanhang.169 Det finns många olika situationer där frågan 

om barns rätt till integritet ställs på sin spets, inte minst inom verksamheter som skola, 

socialtjänst och hälso- och sjukvård.170 I personuppgiftslagen och sekretesslagen finns 

bestämmelser som är till för att skydda den personliga integriteten. 171  Nedan följer en 

redogörelse för barns rätt till sekretess i förhållande till vårdnadshavaren.  

 

5.4.1 Sekretess mellan barn och vårdnadshavaren 
Det grundlagsfästa skyddet som finns för den enskildes personliga integritet gäller, som 

framkommit ovan, i förhållande till det allmänna och inte gentemot enskilda. Skyddet för den 

personliga integriteten i förhållande till enskilda finns i vanlig lag. För uppgifter som lämnas 

till myndigheter finns skydd i sekretesslagstiftningen. OSL trädde i kraft 2009 och ersatte då 

den tidigare SekrL från år 1980. OSL innebar i sak ingen större förändring i förhållande till 

den tidigare SekrL. Reformens syfte var främst att modernisera bestämmelserna om sekretess 

och göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad.172 En grundläggande tanke bakom 

OSL har varit att samla bestämmelserna om handlingssekretess och tystnadsplikt i samma 

reglering. Det innebär att alla tystnadsplikter inom det allmännas verksamhet ska framgå av 

lagen antingen direkt eller genom hänvisning till annan lag. I OSL har det därmed exempelvis 

tagits in hänvisningar till patientlagen.173 Bestämmelserna i OSL ska därför inte ses som 

konkurrerande till andra bestämmelser om sekretess utan ska ses som en horisontell 

lagstiftning. I 3 kap. 1 § stadgas att det med sekretess menas ”[f]örbud att röja en uppgift, vare 

sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt.” 

Det har med andra ord ingen betydelse för om uppgiften finns i en allmän handling, en 

handling som inte är allmän eller om den ens finns dokumenterad.174  

	

I OSL finns en bestämmelse i 12 kap. 3 § som reglerar barnets rätt till sekretess i förhållande 

till sina vårdnadshavare. Regeln är en specialregel som tillämpas framför bestämmelserna i 

																																																								
168 Prop. 1981/82:168, s. 22. 
169 Prop. 2009/10:232, s. 12 f.  
170 SOU 2007:22 del 2, s. 332 f.  
171 SOU 2007:22, del 2, s. 332 f.  
172 Bohlin, s. 168. 
173 Justitiedepartementet, Offentlighetsprincipen och sekretess: Information om lagstiftningen, s. 21. 
174 Bohlin, s. 172. 



	
35	

lagens 8 kap. som reglerar vilka sekretessen gäller emot.175 Bestämmelsen i 12 kap. 3 § OSL 

är generell och omfattar alla uppgifter om ett barn som kan sekretessbeläggas enligt OSL.176 

Vilket med tanke på lagens 3 kap. 1 § kan vara allt som ett barn säger till en 

myndighetsperson. En liknande bestämmelse fanns redan i den tidigare SekrL 14 kap 4 § 

andra stycke som stadgade att: 

 
”Sekretess för uppgift till skydd för en underårig gäller även i förhållande till vårdnadshavaren 

och får inte efterges av denne, om det kan antas att den underårige lider betydande men om 

uppgiften röjs för vårdnadshavaren.”  

 

För att i lagtexten göra det tydligare att sekretess gäller i förhållande till barnets 

vårdnadshavare förtydligades innebörden av bestämmelsen vid tillkomsten av OSL. I 

förarbetena till OSL skrivs att huvuddragen av denna reglering, det vill säga att barn har rätt 

till sekretess, bör kunna utläsas direkt av lagen för att den ska bli mer lättillämpad.177  

 

Nuvarande lydelse i 12 kap. 3 § OSL är:  
”Sekretess till skydd för en enskild gäller, om den enskilde är underårig, även i förhållande till dennes 

vårdnadshavare. Sekretessen gäller dock inte i förhållande till vårdnadshavaren i den utsträckning 

denne enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör den 

underåriges personliga angelägenheter, såvida inte 

 

1. det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för 

vårdnadshavaren, eller 

2. det annars anges i denna lag. 

 

Om sekretess inte gäller i förhållande till vårdnadshavaren förfogar denne enligt 2 § ensam eller, 

beroende på den underåriges ålder och mognad, tillsammans med den underårige över sekretessen till 

skydd för den underårige.” 

 

I den nya bestämmelsen framgår det tydligare att huvudregeln är att sekretess ska gälla mellan 

barn och dennes vårdnadshavare. Även om utgångspunkten var att göra lagtexten tydligare 

och inte förändra innehållet i sak, visar nuvarande bestämmelse i 12 kap. 3 § på ett starkare 

barnperspektiv. Bestämmelsen visar på att barnet som utgångspunkt ska ses som en 

individuell, autonom rättighetsbärare.  Rättigheten får, och ska, dock begränsas i de fall där 

																																																								
175 Prop. 2008/09:150, s. 332. 
176 Bohlin, s. 217. 
177 Prop. 2008/09:150, s. 332. 
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vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma om barnets personliga angelägenheter 

enligt 6 kap. 11 § FB. Regelverket är alltså konstruerat på så sätt att underårigas 

integritetsskydd i förhållande till vårdnadshavaren ska bedömas utifrån bestämmelsen i 6 kap. 

11 § FB. Som redogjorts för ovan under 4.3 ska bedömningen vad gäller 6 kap. 11 § FB utgå 

ifrån barnets ålder och utveckling. Om resultatet av bedömningen blir att vårdnadshavarens 

bestämmanderätt över barnet är tillräckligt uttunnat för att barnet själv ska få bestämma, 

gäller sekretessen i förhållande till vårdnadshavaren.  I annat fall är det vårdnadshavarens som 

i egenskap av ställföreträdare för barnet som normalt utövar den unges befogenheter när det 

gäller rätten att ta del av och förfoga över uppgifter som omfattas av sekretess. Det ger 

vårdnadshavaren en vid insyn i frågor som är sekretessbelagda.178 I förarbetena till SekrL sägs 

att om den underårige, som besitter viss mognad och omdömesförmåga, lämnat 

sekretessbelagda uppgifter till exempelvis en läkare torde det krävas samtycke av den unge 

för att uppgifterna ska få lämnas ut till vårdnadshavarna.179 Någon fast åldersgräns finns dock 

inte eftersom alla barn utvecklas och mognar olika.180 Tanken med att ha dubbla rekvisit är 

också att ett ungt barn med hög mognad ska kunna få sin åsikt beaktad, samtidigt som ett 

omoget äldre barns önskemål kan tillmätas begränsad betydelse.181 Som redogjorts för ovan 

under kapitel 4 är detta för att kunna tillgodose barnets bästa. Om sekretess anses föreligga 

mellan den unge och vårdnadshavaren krävs en sekretessprövning på samma sätt som om 

utlämnandet skulle ske till en utomstående person.182 Det finns två undantag för när sekretess 

mellan barn och vårdnadshavare föreligger oavsett barnets ålder och mognad. Det ena är om 

det kan antas att den underårige skulle lida betydande men om uppgiften röjs för 

vårdnadshavaren.183 Det andra undantaget är att det annars anges i OSL. 184 Även om 

paragrafens första stycke visar på ett aktörsperspektiv finns dessa viktiga undantag som är till 

för att skydda barnet.  

 

Även om det tydligt framgår i OSL att barn som huvudregel ska åtnjuta sekretess i 

förhållande till sina vårdnadshavare finns det flera indikationer på att myndighetsföreträdare 

																																																								
178 Lagkommentar till 12 kap. 3 § OSL, Karnov.  
179 Prop. 1979/80:2, s. 330. Se även prop. 2008/09:150, s. 370. 
180 Prop. 1981/82:186, s. 36. 
181 Mattsson, Barnet och rättsprocessen, s. 129.  
182 Prop. 1979/80:2, s. 330.  
183 I förarbetena till OSL har man med betydande men avsett att det är fall där barnet kan skadas allvarligt, fysiskt, psykiskt 
eller på annat sätt om uppgiften lämnas. Det räcker inte med att barnet tycker att det är obehagligt att uppgiften lämnas eller 
att barnet tror att vårdnadshavaren kommer att vidta åtgärder som den unge motsätter sig. I praktiken torde det betyda att det 
ska finnas speciella skäl som tyder på att det, i det enskilda fallet, finns en betydande risk att vårdnadshavaren kommer att 
missbruka uppgifterna. Oavsett ålder måste det göras en prövning i varje enskilt fall. 
184 Exempel på detta undantag är att ge barnet skyddad vistelseort vid LVU, 26 kap. 2 § OSL. 



	
37	

så långt det är möjligt ska informera vårdnadshavaren. Även om barnet är moget nog att själv 

fatta beslut, uppmuntras det i bland annat förarbetena till patientlagen att personalen som 

träffar barnet ska involvera vårdnadshavarna om barnet inte motsätter sig det eller att det inte 

är för barnets bästa.185 På vårdförbundets hemsida kan man få intrycket att av 

vårdnadshavarna till och med som huvudregel ska informeras:  

 
”Vårdnadshavaren har i regel rätt att ta del av uppgifter rörande underåriga. Men 

vårdnadshavare ska i takt med den underåriges stigande ålder och utveckling ta allt större 

hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Underåriga har rätt till sekretess gentemot 

vårdnadshavare om det kan antas att den unge skulle lida betydande men om uppgiften röjs till 

vårdnadshavaren.” 186 
 

Även i förarbetena till bestämmelsen i 11 kap. 10 § tredje stycke SoL187 framgår att tala med barn 

utan vårdnadshavarens samtycke är ett ingrepp i vårdnadshavarens bestämmanderätt. Enligt 

regeringens mening är det därför viktigt, ur ett rättssäkerhetsperspektiv, att vårdnadshavaren 

informeras före samtalet. Det följer även av bestämmelserna om hur en utredning ska bedrivas i 

förhållande till den enskilde enligt SoL.188  

 
5.4.2 Barnets beslutsmognad  
Som framförts är rekvisiten ålder och mognad återkommande på flera håll i lagtexten för att 

bedöma barnets rätt till med- och självbestämmande, och därmed även rätt till personlig 

integritet. Att rekvisitet är flexibelt innebär att det ger beslutsfattaren möjlighet att ta hänsyn 

till varje barns förutsättningar i fråga om bestämmande. Barn behöver mötas som individuella 

individer utan förutfattade meningar. Det är också viktigt att tänka på att barn kan ha uppnått 

olika utvecklingsnivå vid samma biologiska ålder och att utvecklingsnivån också kan skilja 

sig mellan olika områden. Att ett barn är fysiskt utvecklat behöver inte innebära att barnet 

också uppnått en motsvarande intellektuell utveckling. På samma sätt kan barn som 

exempelvis är sen i sin talutveckling ändå ha uppnått en relativt hög intellektuell mognad.189 

Även om det är förhållandevis enkelt att fastställa ett barns ålder, saknas det åldersgräns för 

när barnet själv får disponera över sekretessen i OSL 12 kap. 3 §.  
																																																								
185 Prop. 2013/14: 106, s. 66. 
186 https://www.vardforbundet.se/rad-och-stod/lagar-och-avtal-som-galler-din-anstallning/tystnadsplikt-och-sekretess/ -sidan 
uppdaterad 2016-06-15. Senast besökt 2016-07-31.  
187 Denna bestämmelse ger socialtjänsten en möjlighet att tala med ett barn utan vårdnadshavarens samtycke i 
barnavårdsutredningar. Det innebär också att barnet kan tala med socialtjänsten utan vårdnadshavarens samtycke om barnet 
skulle vilja det. Denna bestämmelse kan tillämpas när barnet inte uppnått tillräcklig beslutsmognad för att själv kunna ta 
ställning till om samtal ska hållas eller inte. För beslutsmogna barn är deras samtycke alltid tillräckligt och samtal kan hållas 
utan att vårdnadshavaren måste informeras. Se prop. 2009/10:192, s. 15 ff. och 32 f. 
188 Prop 2009/10:192 s. 19, se tex. 1 kap. 1 § och 3 kap. 5 § SoL. 
189 Socialstyrelsen, Bedöma mognad för delaktighet, s. 16. 
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År 2005 skrev en student vid Lunds universitet en uppsats där hon undersökte 

mognadsbegreppets rättsliga innebörd. Trots att det är återkommande i samtliga förarbeten 

hon studerat att såväl barnets vilja, åsikt och delaktighet ska tillmätas betydelse i förhållande 

till barnets ålder och mognad kommer hon fram till att begreppet mognad inte definieras i 

någon av förarbetena.190 Vad gäller mognadsbegreppet är det alltså varken definierat i 

barnkonventionen eller i förarbetena till FB, SoL eller LVU.191 Inte heller i förarbetena till 

SekrL eller OSL finns en närmare förklaring av begreppets innebörd.192 

Den här undersökningen gjordes visserligen för elva år sedan. Faktum är dock att det i nyare 

förarbeten inte heller går att finna någon närmare vägledning i hur begreppet mognad ska 

bedömas. Trots detta är det så att barns rätt till delaktighet och integritet i praktiken styrs av 

myndighetsföreträdares mognadsbedömning av barnet.193 I prop. 2012/13:10 stärkt stöd och 

skydd för barn och unga handlar mognad om förmågan att förstå och bedöma vilka 

konsekvenser den aktuella frågan medför.194 Liknande syn på mognad kan hittas i förarbetena 

till patientlagen där det framgår att avgörande för om barnet själv ska få ge sitt samtycke till 

åtgärd är om barnet förstår åtgärden och vilka konsekvenser den kan få.195 I prop. 2012/13:10 

tas det upp att regeringen saknar en vägledning för hur bedömningen ska göras. För att kunna 

göra en bedömning av barnets ålder och mognad krävs också kunskap om barnets fortlöpande 

utveckling, förmåga och behov.196 Efter det har Socialstyrelsen fått i uppdrag att arbeta fram 

en vägledning för hur bedömningen av barnets ålder och mognad ska göras. I december 2015 

kom dokumentet Bedöma barns mognad för delaktighet. Även i detta dokument konstateras 

att mognad är ett komplext begrepp och att det är svårt att fastställa ett tillvägagångssätt som 

är rätt eller fel för att bedöma barns mognad.197 Socialstyrelsen beskriver mognad som ”i 

vilken grad man har olika förmågor till exempel att hålla flera perspektiv samtidigt, kunna 

väga risker och möjligheter samt fördelar och nackdelar mot varandra samt tänka 

långsiktigt.”198  

Begreppet mognad saknar alltså fortfarande precisering i teorin vilket innebär att 

																																																								
190 Bengtsson, Studentuppsats, s. 35. Studien har omfattat förarbeten till FB, SoL, LVU, Skollagen (1985:1100) och 
Utlänningslagen (1989:529). 
191 Mattsson, Barnet som subjekt och aktör, s. 80-81. 
192 Av såväl prop. 1979/80:2, s. 330 som prop. 2008/09:150, s. 370 diskuteras att barnets rätt till sekretess i förhållande till 
vårdnadshavarens bestämmanderätt enligt 6 kap. 11 § FB är beroende av barnets ålder och mognad. Någon förklaring med 
vad som avses med mognad ges dock inte.  
193 Socialstyrelsen, Bedöma barns mognad för delaktighet, s. 8. 
194 Prop. 2012/13:10, s. 39. 
195 Prop. 2013/14: 106, s. 67 f.  
196 Prop. 2012/13:10, s. 39. 
197 Socialstyrelsen, Bedöma barns mognad för delaktighet, s. 7. 
198 Socialstyrelsen, Bedöma barns mognad för delaktighet, s. 13. 
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myndighetsföreträdare som möter barnet utan närmare vägledning ändå måste göra en 

bedömning i varje enskilt fall. För att se hur denna bedömning kan ta sig till uttryck i 

praktiken har en annan student vid Stockholms universitet nyligen undersökt begreppets 

innebörd i vårdnadsmål. Genom att studera 54 hovrättsdomar har hon sett på hur domstolen 

gör bedömningen av barnets beslutsmognad då de har att ta ställning till vilken betydelse 

barnets vilja ska tillmätas i dessa fall. Resultatet av studien visar att domstolarna i högre 

utsträckning fokuserar på barnets ålder än mognad. I endast två fall görs någon form av 

mognadsbedömning. Dock framgår inte vilka grunder domstolen gör bedömningen på.199 

Att mognadsbegreppet är oklart och subjektivt innebär att bedömningen av ett barns mognad 

kan komma att variera beroende på vem som gör den. Mattsson menar att det därför är svårt 

att avkräva en likabehandling i fråga om mognadsbedömningar. Hon menar dock att 

fördelarna med att ha ett diffust mognadsrekvisit i lagtexten, kan överväga nackdelen av att 

det är svårt att nå en likabehandling, om mognadsbedömningen motiveras. Barnet har då 

möjlighet att såväl förstå, som kanske ifrågasätta, den gjorda bedömningen. Genom att 

motivera och ge skäl för hur frågan har bedömts tillmötesgår man barnets behov av 

integritetsskydd. Mattsson menar även att denna motivering vidare skapar praxis för 

kommande mognadsbedömningar och kan därmed skapa en viss enhetlighet i 

prövningsgrunderna för mognadsmätningen.200  

 

5.5 Sammanfattande kommentarer 
Rätten till personlig integritet är en mänsklig rättighet som finns stadgad i RF som EKMR. 

Rätten gäller utan åtskillnad både barn och vuxna. Rätten som den kommer till uttryck enligt 

RF och EKMR är den enskildes rätt att inte få sin integritet kränkt av det allmänna. Barnets 

rätt till personlig integritet i förhållande till vårdnadshavaren, som är ett annat rättssubjekt, 

skyddas genom bestämmelsen om sekretess. Huvudregeln i 12 kap. 3 § OSL är att barn har 

rätt till sekretess i förhållande till vårdnadshavaren. Bestämmelsen hänvisar till 6 kap. 11 § FB 

och innebär att rättigheten får, och ska, begränsas när barnet inte uppnått den ålder och 

mognad som förutsätts för att själv kunna disponera över sekretessen. Rättskällorna ger liten 

vägledning i hur begreppet mognad ska definieras och hur bedömningen av barnets mognad 

ska göras.  

 

 
																																																								
199 Eriksson, Studentuppsats, s. 29 f.  
200 Mattsson, Barnet som subjekt och aktör, s. 82. 
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AVSNITT TVÅ 
	

6. Studie av JO:s beslut  
	
6.1 Inledning 
JO har till uppgift att utöva tillsyn över hur domstolar och andra myndigheter, samt de 

anställda befattningshavarna, tillämpar lagar och andra författningar. De är en del av det 

konstitutionella skyddet för den enskildes grundläggande fri- och rättigheter.201 JO har till 

uppgift att se till att den enskilde, såväl vuxna som barn, blir föremål för en lagenlig och även 

i övrigt korrekt behandling från myndigheternas sida i syfte att främja rättssäkerheten. Med 

tanke på att myndigheter är skyldiga att tolka den svenska lagen mot bakgrund av 

barnkonventionen innebär granskningen även att kontrollera att beslut har fattats i enlighet 

med barnkonventionens anda. Även JO som är en myndighet är skyldig att beakta 

barnkonventionen. Granskning kan göras på initiativ från allmänheten eller genom egna 

initiativ. Efter att JO har granskat en myndighet eller befattningshavare har JO rätt att i ett 

beslut uttala sig om en åtgärd strider mot lag, annan författning eller annars är felaktig eller 

olämplig.202 Anledningen till att JO:s beslut är så viktiga i den här frågan är, som tidigare 

nämnts, främst för att barns rätt till integritet i förhållande till sina vårdnadshavare inte prövas 

i någon annat rättsförfarande. Tanken är också att JO:s beslut ska skapa praxis och vägledning 

för myndigheterna. Från myndigheternas sida följs JO:s beslut noggrant i brist på annan 

vägledning. JO:s beslut är därför av största vikt för att kunna säga något om vilka tendenser 

som går att se i rättstillämpningen på detta område. 203 

	
6.2 Allmänt om studien 
Efter att JO:s ämbetsberättelser från år 96/97 fram till år 15/16 har granskats och sökningen 

gjorts i JO:s databas på hemsidan har totalt 19 beslut som berör frågan om barns rätt till 

integritet i förhållande till sin vårdnadshavare kunnat identifieras. Besluten sträcker sig över 

en relativt lång tid. Bestämmelsen i 6 kap. 11 § FB har dock inte förändrats under den här 

tiden.204 Vad gäller barns rätt till sekretess i förhållande till vårdnadshavaren skyddas den 

sedan år 2009 i 12 kap. 3 § OSL. Tidigare fanns bestämmelsen stadgad i 14 kap. 4 § SekrL. 

Den skillnad som föreligger mellan dess två bestämmelser är som redogjorts för under 5.4.1 

att det tydligare framkommer i OSL att huvudregeln är att sekretess ska anses föreligga, 
																																																								
201 3 § Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän.  
202 Se 6 § Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän. 
203 Se ovan under kapitel 1.5.3. 
204 Se under kapitel 2.6. 
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barnperspektivet är alltså starkare i denna bestämmelse. Som nämnts kan JO ta upp ärenden 

till granskning antingen efter anmälan från enskilda eller på eget initiativ. Vad som här kan 

vara intressant att notera är att alla ärenden som sedan mynnat ut i dessa granskade beslut har 

initierats av en eller båda vårdnadshavarna till barnet. Det finns mig veterligen inte ett enda 

ärende som initierats av ett barn. Utgångspunkten i alla de beslut som redogörs för nedan är 

därmed vårdnadshavare som anser att deras bestämmanderätt över sitt barn har kränkts. De 

flesta besluten rör socialtjänstens möjlighet att prata med ett barn utan vårdnadshavarens 

samtycke och utan att vårdnadshavaren har informerats om att samtalet kommer att hållas. 

Det har också varit ett flertal fall där skolsköterskan pratat med barnet utan att informera 

vårdnadshavaren. Vad som även kort kan kommenteras här är att undantaget som finns i 12 

kap. 3 § gällande sekretess i förhållande till vårdnadshavaren i de situationer där de kan antas 

att barnet kan lida betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren inte diskuterats i 

något ärende.205  

 

6.3 Ålder och mognad  
I samtliga fall konstaterar JO att eftersom det saknas en lagstadgad åldersgräns för att bedöma 

barns rätt till sekretess och därmed rätt till integritet ska bedömningen göras av barnets 

beslutsmognad, det vill säga barnets ålder och mognad, i förhållande till frågans beskaffenhet. 

Trots att utgångspunkten alltså är den att ålder och mognad ska vara två variabler som ska 

tillmätas lika stor betydelse finns det tydliga tendenser i att barnets ålder många gånger är det 

som blir utgångspunkten för bedömningen. Detta är även något som JO tydligt ger uttryck för 

i ett relativt nytt beslut från år 2013:206  

 
”Det finns inte någon åldersgräns angiven till ledning för bedömningen av vem som disponerar 

över sekretessen beträffande uppgifter som en underårig har lämnat till t.ex. en skolsköterska. 

Svaret på frågan blir beroende av den unges mognad och utveckling i det enskilda fallet. Vid 

prövningen kommer av naturliga skäl den unges ålder ofta att kunna vara vägledande, men det 

finns också anledning att väga in de aktuella uppgifternas innehåll samt vilken typ av ärende 

som det är frågan om.”  

 

																																																								
205	Även om detta undantag ligger utanför syftet för den här uppsatsen kan iakttagelsen ändå visa på att det är ett undantag 

som används mycket restriktivt.	Denna menprövning blir aktuell först efter att barnet inte ansetts uppnå beslutsmognad för att 

själv disponera över sekretessen. Det är alltså vid bedömningen av barnets beslutsmognad som eventuella tecken på 

betydande men kan framkomma. Med det sagt är det viktigt att bedömningen görs noggrant för att upptäcka dessa situationer.  
206 JO 2014/15 s. 584. (s. 589)  
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Syftet med att bedömning ska göras utifrån barnets ålder och mognad är som redogjorts för 

under 5.4.2 att myndighetspersonen som möter barnet kan vara flexibel i vilka faktorer som 

ska läggas till grund för bedömningen. Det innebär att yngre barn som uppnått en, i 

förhållande till åldern, hög mognad ska ha rätt till integritet i den utsträckning det är för 

barnets bästa. Det finns ingen åldersgräns för när det är relevant att börja göra en bedömning 

av barnets mognad. Vid granskningen av dessa beslut kan det dock konstateras att i de fall då 

barnen varit under nio år har frågan om barnets mognad inte ens varit uppe till reflektion.207 

Vad gäller barn i tioårsåldern har JO ofta berört att bedömningen ska göras av de båda 

rekvisiten. Att någon bedömning av barnets mognad sedan inte görs finns det flera fall som 

tyder på.208 I ett ärende som gäller en flickas samtal med en skolsköterska om hennes 

hemförhållande, gör JO bedömningen att det inte är acceptabelt utan vårdnadshavarnas 

samtycke:209 

 
”A210 var endast 9-10211 år när samtalen ägde rum. Utgångspunkten är därför att skolsköterskan 

kunde föra samtal med A om hennes hemsituation bara om hennes vårdnadshavare gav sitt 

samtycke till detta.” 

 

I ett annat ärende som också gäller en 10-åring och där frågan gällde något mer ingripande 

som psykiatrisk behandling på grund av misstänkta övergrepp anser JO att det givetvis 

föreligger en skyldighet att samråda med vårdnadshavarna angående vården och 

behandlingen. Någon reflektion över barnets mognad görs över huvud taget inte i det här 

fallet.212 Detsamma gäller i ett ärende där en flicka, 11 år gammal, genomgick två aborter utan 

att hennes vårdnadshavare informerats. JO uttalar i ärendet att:213 
 

”I detta ärende har H. Vid drygt 11 års ålder blivit gravid och genomgått en abort. Det är 

självklart att ett barn i den åldern inte har tillräcklig mognad för att själv överväga 

konsekvenserna av en abort.” 

 

																																																								
207 JO 2003/04 s. 314 gällde en treåring, JO 2003/04 s. 305 gällde en ettåring och JO beslut, oktober 2009, nr 2235-2008 
gällde en åttaåring. 
208  Se exempelvis JO 2003/04 s. 305, JO 2003/04 s. 311, JO beslut, oktober 2009, dnr. 2235-2008.  
209 JO 2014/15 s. 584 (s. 590). 
210 Författarens förkortning. 
211 Författarens ändring från ”nio-tio”. 
212 JO 2002/03 s. 290. 
213 JO 1998/99 s. 417 (s. 425). 
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I dessa ärenden saknas alltså någon reflektion över barnets mognad. Det JO gör i samtliga av 

dessa beslut är korta mognadskonstateranden mot bakgrund av information om barnets ålder. 

Ett annat exempel på just detta är: 214 

 
”L.N var 10215 år gammal. Den utredning som föreligger i ärendet kan inte anses visa att hon, 

trots sin ringa ålder, hade nått en sådan mognad att hon själv har kunnat bestämma om huruvida 

hon ännu en gång skulle träffa socialförvaltningens utredare. I en sådan situation är det, enligt 

huvudregeln i 6 kap. 11 § FB, vårdnadshavaren som beslutar.”  

 

Av utredningen i detta ärende framkommer ingenting om L.N:s mognad. Det framkommer 

dock att L.N tidigare haft kontakt med socialsekreterare gällande hennes hemsituation. L.N 

hade under en tid gett indikationer på att hon inte mådde bra och hade även uttalat 

suicidtankar. Eftersom L.N:s mamma inte alls ville ha någon kontakt med socialnämnden var 

det inte möjligt att samråda med mamman innan samtalet. Socialnämnden argumenterar för 

att de agerat för barnets bästa, eller snarare agerat utifrån vad som är minst dåligt för barnet. 

JO uttalar i ärendet att:216  

 
”En utredningsåtgärd i form av ett samtal med ett barn, som inte själv har nått en sådan mognad 

att dess eget samtycke kan anses tillräckligt, mot vårdnadshavarens vilja är en mycket 

ingripande åtgärd. En sådan åtgärd innebär att den bestämmanderätt som vårdnadshavaren har 

över barnet i enlighet med bestämmelserna i föräldrabalken inskränks.”  

 

Även i situationer där frågan handlar om något mindre ingripande åtgärd från myndighetens 

sida och barnen i dessa fall varit något äldre, 11 respektive 12 år gamla, har barnen inte 

ansetts mogna att själva disponera över sekretessen. Flickorna hade pratat med skolsköterskan 

angående deras jobbiga hemsituation där det förekom bråk mellan mamma och hennes nya 

sambo. Flickorna gav var och en för sig tillåtelse till skolsköterskan att berätta om deras 

situation för deras respektive klasslärare. JO uttalade i ärendet:217  

 
”När det gäller barn i den åldern måste utgångspunkten vara att den underårige inte har 

tillräcklig mognad för att fatta ett beslut rörande hävande av sekretessen. Det har inte 

framkommit något som tyder på att de berörda flickornas mognad och utveckling var sådan att 

de, trots sin ålder, själva kunde disponera över sekretessen.” 

																																																								
214 JO 2006/07 s. 212 (s. 226).  
215 Författarens ändring från ”tio”. 
216 JO 2006/07, s. 212 (s. 223). 
217 JO 2010/11, s. 591 (s. 595). 
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Precis som i ärendet ovan är utredningen knapp och det är svårt att avgöra barnets mognad. 

Som det uttrycks i det här beslutet, i likhet med flera andra beslut,218 ges uppfattningen av att 

JO utgår ifrån att barnen i den här åldern inte är mogna att disponera över sekretessen om inte 

motsatsen kan visas. Vart gränsen går för att barn som utgångspunkt ska anses mogna är dock 

inte helt självklart. Inte heller vad det är som saknas för att barnen ska anses mogna eller vad 

det är som gör att barnen inte anses mogna. I ett nytt beslut från juni i år (2016), också 

gällande ett syskonpar som, till skillnad från det förra ärendet, pratat med socialtjänsten efter 

att det uppstått misstankar om att det förekom våld i hemmet. Barnen var i det här fallet 12 

respektive 14 år gamla. Utan att det framkommer något om barnens mognad uttalar JO i 

beslutet att:219  

”A. och V. var vid tillfället för samtalen knappt 15 år respektive drygt 12 år gamla. Mot 

bakgrund av pojkarnas ålder är det rimligt att utgå från att de själva kunde bestämma om de 

skulle tala med utredarna eller inte.”  

Såväl i det här fallet som det ärende som nämndes dessförinnan handlar det om våld i 

hemmet. I det första ärendet fanns inga misstankar om att barnen var utsatta för våld, vilket 

det gjorde i det senare ärendet. Eftersom resonemanget från JO i båda besluten är kortfattade 

är det svårt att veta vad det är som gör att, 12-åringen tillsammans med sitt småsyskon på 11 

år, i det ena fallet inte ansågs mogen att disponera över sekretessen när 12-åringen 

tillsammans med sitt storasyskon på 14 år, i det senare fallet som utgångspunkt ansågs 

tillräckligt mogen. Möjligtvis görs en samlad bedömning av barnens ålder vilket gör att 

syskonparet på 11 och 12 år inte ansågs mogna. Medan syskonparet på 12 och 14 år gjorde 

det. Båda besluten är efter år 2009 och därmed efter att OSL trätt i kraft. Det är således inte 

skillnaden i OSL och SekrL som gör att bedömningen blir olika.  

 

Av ovan framförda kan konstateras att det finns tendenser som tyder på att barn under 12 år 

inte tycks ha uppnått den ålder och mognad som krävs för att få disponera över sekretessen 

och därmed ha rätt till personlig integritet i förhållande till sina vårdnadshavare. För att barn 

under 12 år ska ges denna rättighet bör det framkomma annat i utredningen som tyder på att 

de skulle vara mogna trots sin ålder. Fortfarande kvarstår dock frågan hur mognaden ska 

visas? Av de beslut som ingår i den här undersökningen är det endast i ett fall som egenskaper 

																																																								
218 JO 2014/15 s. 584, JO 2002/03 s. 290, JO 98/99 s. 417, JO 2006/07 s. 212.  
219 JO beslut, juni 2016, dnr. 3891-2014, s. 4. 
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hos barnet kommenterats för att ge stöd åt barnets mognad.  Ärendet rör en 13-åring som 

samtalade med två socialsekreterare utan att vårdnadshavarna hade informerats. 

Socialsekreterarna ”bedömde att J. var mogen att klara av det och förstå vad saken gällde och 

själv skulle kunna avgöra om han ville delta i samtal eller ej.” Vidare framkommer att J. hade 

tillfrågats om sin medverkan i samtalet och att han ville prata om sin situation. JO uttalar i det 

fallet:220 

 
”Med hänsyn till J:s ålder och vad som kommit fram rörande hans mognad kan jag inte se att det 

har förelegat något hinder för socialtjänsten att tala med honom utan vårdnadshavarnas 

medgivande.” 

 

Det är dock svårt att veta vad JO syftar på med ”vad som framkommit rörande hans mognad”, 

det skulle eventuellt kunna vara socialsekreterarens uttalande om att J förstod vad saken 

gällde och att han ville medverka. Något annat framkommer inte om J:s mognad. Även här 

nämns dock barnets ålder som en utgångspunkt för bedömningen.  

 

Vid vilken ålder det står klart att barn uppnått den mognad som eftersträvas är dock svårt att 

veta. Ett ärende som tyder på att barn i 14-års åldern i varje fall som utgångspunkt tycks ha 

uppnått den mognad som ”krävs” är JO 2006/07, s. 251. Ärendet rör en 14-åring som i skolan 

berättat att han blivit slagen av sina vårdnadshavare varefter skolan anmälde detta till 

socialnämnden. I detta ärende uttrycker JO:221  

 
”C-A. var 14 år vid tillfället och således nära den ålder när han själv skulle ha rätt att föra talan i 

ärendet. Vad som framkommit rörande C-A:s personliga mognad ger inte underlag för att 

nämndens agerande, att tala med honom utan vårdnadshavarens samtycke, skulle ha varit 

felaktigt.”  

 

Vad det är som framkommit gällande pojkens mognad är svårt att utläsa eftersom 

socialnämnden inte diskuterar pojkens mognad utan endast nämner hans relativt höga ålder. 

Vad som är intressant att notera med det här och det förra ärendet är att barnen i dessa fall 

som utgångspunkt tycks vara mogna. Detta kan jämföras med den presumtion för att barn 

under 12 år inte anses mogna om det inte framkommer annat som tyder på att de skulle vara 

mogna. För barn över 12 år tycks alltså utgångspunkten vara den motsatta.  

																																																								
220 JO 2012/13, s. 288 (s. 292). 
221 JO 2006/07, s. 251 (s. 260). 
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Som framkommit ovan i kapitel 5.4.1 finns en möjlighet för socialtjänsten att prata med barn 

utan vårdnadshavarens samtycke, även i de fall barnet inte uppnått tillräcklig ålder och 

mognad för att fatta det beslutet själv. I de beslut som granskats har socialtjänsten i flera 

fall,222 utan att ens beröra barnets mognad, hänvisat till denna möjlighet i 11 kap. 10 § 3 st. 

SoL. Barnen har i dessa beslut, med undantag för ett beslut där barnet var fyra år, varit mellan 

nio och tolv år. Om den bakomliggande tanken med bestämmelsen är att den ska tillämpas i 

de situationer där barnet inte uppnått tillräcklig ålder och mognad för att själv kunna ge sitt 

samtycke till samtalen, skulle en slutsats kunna vara att socialtjänsten gjort en bedömning och 

kommit fram till att barnen inte uppnått tillräcklig ålder och mognad i dessa fall. Om det är på 

det viset så saknas det i vilket fall en motivering till varför de inte ansett att barnen varit 

beslutsmogna. Det andra alternativet är att socialtjänsten inte gjort en bedömning av barnets 

beslutsmognad utan ändå pratat med barnen och hänvisat till bestämmelsen. Det finns dock en 

viktig skillnad mellan att tala med barnet med grund i 11 kap. 10 § 3 st. SoL och att tala med 

ett barn som uppnått den beslutsmognad som krävs för att själv ge sitt samtycke. I den första 

situationen ska vårdnadshavaren ändå informeras om att samtal med barnet kommer att hållas. 

Detta är i sig en uppgift angående barnet som skulle kunna vara integritetskränkande att 

lämna ut till vårdnadshavaren. För barn som är beslutsmogna räcker deras samtycke och 

vårdnadshavaren ska då inte kontaktas om barnet inte samtycker till detta.  

 

I fyra ärenden223 tar barnen själva kontakt med myndighetspersonerna och uttrycker tydligt 

vid kontakten att de inte vill att myndighetspersonerna ska säga något till deras respektive 

vårdnadshavare. Barnen är i dessa fall 10, 12, 13 respektive 14 år gamla. JO uttrycker i första 

ärendet, dvs. det som rör den 10-åriga flickan att omständigheterna att flickan så starkt önskat 

att hennes pappa inte ska informeras, samt att hon flera gånger påtalat rädsla för faderns 

reaktion, kan vara en godtagbar anledning att inte omedelbart informera fadern. Det ska här 

noteras att frågan om mensprövning på grund av barnets rädsla inte diskuteras utan 

socialtjänsten lyfter fram flickans uttalande som ett argument för att de agerat utifrån flickans 

bästa. Nämnden har dock inte kunnat avhålla honom information någon längre tid. I det här 

fallet hade en barnavårdsutredning pågått mellan maj till oktober år 2000 och pappan fick 

vetskap om detta i juli året efter. Vidare framför JO:224   

																																																								
222 JO 2013/14, s. 414, Dnr 2066-2012, 4225-2014, 6547-2014 (i detta beslut var barnet 4 år). 
223 JO 2002/03 s. 239, JO 2004/05 s. 202, JO 1999/2000 s. 243, JO 1998/99 s. 464.  
224 JO 2004/05, s. 202 (s. 204). 
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”Att nämnden helt underlåtit att underrätta en vårdnadshavare om barnavårdsutredning är 

givetvis oacceptabelt. Eftersom fadern hölls ovetande om händelserna kunde han inte fullfölja de 

skyldigheter som han har haft i sin egenskap av vårdnadshavare att tillgodose flickans behov av 

goda och trygga förhållanden.” 

 

I ärende nummer två, som gäller tolvåringen uttrycker JO att det kan finnas anledningar till att 

inte lämna informationen om barnet till vårdnadshavaren om det är nödvändigt med hänsyn 

till barnet, t.ex. barnets behov av skydd. I det här ärendet var flickans mamma psykiskt sjuk 

och JO anför mot bakgrund av detta att:225 

 
”Jag utesluter inte att det i undantagsfall även kan förekomma omständigheter hänförliga till 

vårdnadshavarens hälsa som skulle kunna motivera ett åsidosättande av bestämmelserna om 

upplysningsplikt gentemot honom eller henne. Det får emellertid aldrig bli fråga om att hålla 

vårdnadshavaren utanför under någon längre tid.”  

 

Även om JO i det här fallet säger att det går att avvakta med att informera vårdnadshavaren 

om det behövs för att skydda barnet hamnar fokus i det här ärendet ändå på att det var på 

grund av mammans psykiska hälsa, inte flickans uttryckliga önskan, som det inte var fel av 

socialnämnden att avvakta något med att informera vårdnadshavaren. Det tredje ärendet226 

gäller en 13-årings kontakt med ungdomsmottagningen i anledning av relationsproblem. Hon 

uttrycker en önskan om att föräldrarna inte ska medverka i kontakterna och att hennes 

journaler inte ska lämnas ut till vårdnadshavarna. JO uttalade att det är en svår avvägning 

mellan ungas rätt till integritet och vårdnadshavarens rätt till insyn när det gäller ungdomar i 

nedre tonåren. I beslutet sägs också att bestämmelsen i 6 kap. 11 § FB inte torde innebära att 

hälso- och sjukvårdspersonal skulle vara skyldiga att informera vårdnadshavaren på eget 

initiativ om allt som rör den underåriga patienten. Avgörande är som sagt vem som disponerar 

över sekretessen, vilket ytterst blir en bedömningsfråga. JO anser sig inte vilja uttala sig om 

denna bedömning. Det fjärde beslutet227 rör en 14 åring där det via skolkuratorn kommit till 

socialnämndens kännedom att det fanns misstankar om att flickan for illa i hemmet. Efter att 

flickan tydligt uttryckt att hon inte vill att modern ska informeras om samtalen som hölls 

gjorde socialnämnden bedömningen att den underåriges intresse fick företräde framför 

vårdnadshavarens informationsintresse. Någon mognadsbedömning görs inte men 

																																																								
225 JO 2002/03 s. 239 (s. 241).  
226 JO 1998/99 s. 464. 
227 JO 1999/00, s. 243. 
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socialnämnden poängterar att det rörde sig om en 14-åring som trovärdigt lämnat uppgifter 

om allvarliga övergrepp såväl psykiskt som fysiskt i hemmet. JO håller i ärendet med om att 

ställningstagandena och intresseavvägningarna som måste göras är svåra. JO uttalar ingen 

kritik i ärendet men påpekar att man kan diskutera den bedömning som handläggarna gjorde.  

 
6.4 Frågans beskaffenhet  
Generellt handlar de flesta besluten om socialsekreterares eller skolsköterskors samtal med 

barn. Att de flesta besluten rör denna typ av ärende kan tyda på att det är just i den här typen 

av situationer som denna intresseavvägning mellan barnets rätt till integritet och 

vårdnadshavarens rätt att bestämma över barnets personliga angelägenheter är svår att göra. 

JO uttalar i nästan samtliga beslut att bedömningen ska innehålla tre komponenter. Utöver 

barnets ålder och mognad är den tredje komponenten frågans beskaffenhet. Trots detta har 

frågans beskaffenhet i stort sätt inte getts någon uppmärksamhet i bedömningen av besluten. 

Utifrån de beslut som granskats i den här studien är det därför svårt att säga vilken vikt som 

läggs vid frågans beskaffenhet. Bedömningen av frågans beskaffenhet ska göras i relation till 

barnets beslutsmognad. Eftersom det är få fall, där en samlad bedömning av barnets 

beslutsmognad, dvs. ålder och mognad, görs är det svårt att se vilken betydelse frågans 

svårighetsgrad har i en helhetsbedömning. Eventuellt har frågans beskaffenhet vägts in i 

bedömningen men att motiveringen inte ges utrymme i besluten. Det är dock ett ärende där JO 

klart konstaterar att flickan inte uppnått tillräcklig ålder och mognad i förhållande till frågans 

beskaffenhet. Det är ärende 1998/99 s. 417	 som handlar om den 11-åriga flickan som 

genomgått två aborter. Även i ett ärende som rörde psykiatrisk behandling går det att se ett 

resonemang om att frågans beskaffenhet har betydelse. Ärendet rör ett barn som uppgett att 

han och brodern vid upprepade tillfällen blivit misshandlade av fadern vid umgängestillfällen. 

JO uttalar i ärendet att:228 ”Frågan om psykiatrisk behandling torde i ett sådant fall få anses 

vara av så ingripande betydelse för barnets framtid.” Det kan alltså sägas att abort och 

psykiatrisk behandling är exempel på frågor som är av ingripande karaktär för ett barns 

personliga angelägenheter. Vad som skulle kunna ses som mindre ingripande åtgärder där 

barn alltid har rätt till personlig integritet går dock inte mot bakgrund av denna studie att säga 

någonting om.  

 

																																																								
228 JO beslut, oktober 2009, dnr. 2235-2008, s. 5. 
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6.5 Barnets bästa  
Som redogjorts för under kapitel 3.3 och 4.2 ska en bedömning av barnets bästa alltid göras 

när beslut, som kommer att påverka barnet, ska fattas. Negativa och positiva överväganden av 

beslutet ska göras och beslutsmotiveringen ska tydligt visa att hänsyn har tagits till barnets 

bästa. Detta för att upprätthålla ett rättssäkert förfarande. I de här besluten som har granskats 

ställs beslutsfattarna inför bedömningen om det är för barnets bästa att ha rätt till integritet i 

förhållande till vårdnadshavaren eller om det faktiskt är för barnets bästa att vårdnadshavaren 

får ta del av informationen om barnet.229 Principen ska, även om den inte finns uttryckligt 

reglerad i 6 kap. 11 § FB eller 12 kap. 3 § OSL (tidigare 14 kap. 4 § SekrL), tillämpas som en 

folkrättsligt bindande princip i all rättstillämpning. Bedömningen ska göras utifrån ett 

barnperspektiv och grundas på det subjektiva och det objektiva barnets bästa. Tyvärr finns det 

tendenser som tyder på att föräldraperspektivet ges företräde vid bedömningen. Ett exempel 

på detta är ett ärende där barnet inte ansågs ha uppnått tillräcklig ålder och mognad för att 

själv avgöra om samtal skulle hållas med socialförvaltningens utredare. I ärende anför JO att: 

”[e]n sådan åtgärd innebär att den bestämmanderätt som vårdnadshavaren har över barnet i 

enlighet med bestämmelserna i föräldrabalken inskränks.”230 De intresseavvägningar som sker 

i besluten som har studerats påverkar i allra högsta grad barnet och framförallt barnets rätt till 

delaktighet och personliga integritet. Trots detta saknas det i nästan samtliga beslut ett 

resonemang om barnets bästa. Någon motivering kring varför beslutet som tagits är förenligt 

med barnets bästa finns inte i ett enda beslut. Myndighetsföreträdarna har i några av ärendena 

försvarat sitt agerande mot bakgrund av att de agerat utifrån barnets bästa. Exempel på detta 

är JO 2002/03 s. 239 där socialnämnden uttrycker ”[v]år bedömning är att vi handlagt ärendet 

/…/ med barnets bästa för ögonen.” I det här ärendet kommenterar inte JO huruvida 

socialnämndens agerande varit för barnets bästa eller inte.231  

 

6.6 Sammanfattande kommentarer  
De flesta beslut som ingått i denna studie rör barn i nedre tonåren. Anledningen till att de 

flesta besluten rör barn i åldrarna 10 till 14 år är troligtvis för att det är svårt att avgöra barnets 

beslutsmognad i dessa fall. Även om det är svårt att dra några generella slutsatser utifrån 

barnets ålder verkar det åtminstone finnas starka tendenser som tyder på att barn under 12 år 

generellt inte uppnått den beslutmognad som krävs för att kunna disponera över sekretessen. 

Detta oavsett vilken beskaffenhet frågan har. I fyra av besluten som ingått i studien har barnen 

																																																								
229 Se under kapitel 3.3.  
230 JO 2006/07 s. 212 (s. 223). 
231 Se även ärende JO 2006/07 s. 212 och JO 2004/05 s. 202. 
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varit 13 år eller äldre. I dessa fyra ärenden har barnen ansetts mogna i samtliga fall oavsett 

vad saken har rört sig om. Det är dock svårt att dra någon generell slutsats om att barn över 13 

år alltid ses som beslutsmogna eftersom det inte ges någon argumentation kring vilka faktorer 

som legat till grund för mognadsbedömningen. I de flesta beslut ges endast korta 

konstateranden, mot bakgrund av barnets ålder, om barnet anses moget eller inte. Det är 

därför svårt att generellt kunna uttala sig om vilka faktorer som utöver barnets ålder ligger till 

grund för barnets beslutsmognad.  

 

Vad gäller frågans beskaffenhet kan sägas att majoriteten av besluten rört socialtjänstens eller 

skolsköterskans möjlighet att prata med barnet utan vårdnadshavarens vetskap och samtycke. 

Troligtvis kan det vara för att det är i dessa situationer som det saknas vägledning för när 

vårdnadshavaren ska kontaktas eller inte. Det är svårt att ge några generella riktlinjer för vilka 

ärenden som ses som mer ingripande än andra. Vad som dock går att säga utifrån den här 

studien är att abort och psykiatrisk behandling är exempel på frågor som tycks vara av 

ingripande karaktär för barnet. Bedömningen av frågans beskaffenhet ska göras i förhållande 

till den enskilda situationen, det vill säga i förhållande till barnets ålder och mognad. Eftersom 

det inte görs någon mognadsbedömning är det också svårt att säga något generellt om vilken 

betydelse frågans beskaffenhet har.  

 

Barnets bästa är barnrättens viktigaste princip men till stor saknas en motivering av barnets 

bästa i de beslut som studerats.	Sammanfattningsvis kan sägas att det är svårt att se att det 

görs en bedömning av dessa tre komponenter; ålder, mognad och frågans beskaffenhet. Fokus 

i bedömningen hamnar helt klart på barnets ålder. Detta påverkar barns rätt till delaktighet 

och därmed rätt till integritet.  
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AVSNITT TRE  
	

7. Analys och slutkommentarer  
	
7.1 Inledning   
Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera barns rätt till integritet i förhållande till 

vårdnadshavaren och hur barnets beslutsmognad samt ärendets beskaffenhet påverkar det här 

rättsförhållandet. Som framkommer av uppsatsens första och andra avsnitt är det en rättighet 

som även berör andra rättigheter, bland annat vårdnadshavarens rätt till privatliv och tillika 

rätten att ha vårdnaden samt bestämmanderätten över sina barn. Utöver denna 

intresseavvägning ska även principen om barnets bästa beaktas. För att kunna besvara 

uppsatsens syfte på ett tillfredsställande sätt finns det tre författade frågeställningar som det 

här kapitlet ämnar att sammanfatta och besvara.  

	
7.2 Första frågeställningen: Barns rätt till integritet enligt gällande rätt  
 
Vad säger gällande rätt om barns rätt till integritet i förhållande till vårdnadshavaren och 
hur påverkas rättigheten av barnets beslutsmognad och ärendets beskaffenhet? 
 
Som redogjorts för i kapitel 5.2 är rätten till integritet en mänsklig rättighet som gäller för 

alla, även för barn. Integritetsskyddet som finns stadgat i 2 kap. 6 § 2 st. RF avser att skydda 

individens rätt att själv förfoga över de allmännas tillgång till information om individen. Att 

rätten till integritet också finns som ett målsättningsstadgande i 1 kap. 2 § 4 st. visar på att 

rätten till personlig integritet är en viktig politisk fråga. Att stadgandet enligt Fri- och 

rättighetsutredningen även medför en positiv skyldighet för det allmänna att verka för att den 

enskildes rätt till personlig integritet skyddas, innebär att det föreligger en skyldighet att vidta 

åtgärder för att skydda rätten till integritet även mellan enskilda individer. I och med 

grundlagsändringen år 2010 förtydligades även i 1 kap. 2 § 5 st. RF att barns rättigheter ska 

tas tillvara. Att detta är ett målsättningsstadgande innebär dock att barnet inte kan utkräva 

denna rättighet.232 Även om barnets rätt till integritet i förhållande till sina vårdnadshavare 

inte i första hand aktualiserar bestämmelserna i RF visar ändå det ovan anförda att såväl barns 

rättigheter som rätten till integritet är viktiga politiska frågor.  

 

Som tagits upp under kapitel 2.4 innebär rätten till personlig integritet förenklat uttryckt en 

																																																								
232 Se kapitel 5.2. 
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rätt för den enskilde att bestämma vilken information som kan lämnas till andra. Det innebär 

även en rätt till respekt för individens åsikter, önskningar och värderingar. För att skydda 

barns rätt till personlig integritet finns bestämmelser som förhindrar att information, som 

lämnats från det enskilda barnet till en myndighetsföreträdare, lämnas vidare till 

vårdnadshavaren. Detta skydd finns dels i barnkonventionen och dels i 12 kap. 3 § OSL. 

Eftersom barnkonventionen inte är inkorporerad i svensk rätt och därmed inte svensk lag är 

det 12 kap. 3 § OSL och 6 kap. 11 § FB som myndigheter har att grunda sina beslut på. Dock 

är de skyldiga att tolka bestämmelserna i barnkonventionens anda. Mot bakgrund av att 

Sverige som stat också är skyldiga att vidta alla lagstiftnings- och administrativa åtgärder för 

att den nationella rätten ska stämma överens med barnkonventionen, borde utgångspunkten 

vara att det inte skulle föreligga några större skillnader mellan barns rätt till personlig 

integritet i barnkonventionen kontra svensk rätt. Så är dock, som kommer att diskuteras 

nedan, inte fallet. Visserligen finns rätten till personlig integritet stadgad i såväl 

barnkonventionen som svensk rätt och rättigheten ska teoretiskt sett gälla för alla barn utan 

åldersgränser. Gemensamt för barnkonventionen och svensk rätt är även att rättigheten inte är 

absolut. Den får, och ska inskränkas. Att så är fallet har med barnets bristande autonomi att 

göra. Synen på barnets rätt till integritet och hur långt rättigheten får begränsas tycks dock 

skilja sig mellan barnkonventionen och svensk rätt.  

 

Utgångspunkten för bedömningen av alla rättigheter enligt barnkonventionen är barnets bästa. 

Konventionen ser på barnet som en självständig individ med egna rättigheter i familj och 

samhälle. Barnet ska ges rätt till delaktighet och inflytande. Om ett barn som uppnått 

tillräcklig ålder och mognad varit i kontakt med en myndighetsföreträdare ska föräldern enligt 

konventionen informeras om det är för barnets bästa. Barnets rätt till integritet och 

självbestämmande ska respekteras så långt det är möjligt. Det finns därmed ett tydligt 

barnperspektiv i konventionen till skillnad från den svenska rätten där det istället finns 

indikationer på att föräldraperspektivet ges företräde framför ett barnperspektiv. Exempel på 

detta är citatet som även angetts i kapitel 5.4.1: 

 
”Vårdnadshavaren har i regel rätt att ta del av uppgifter rörande underåriga. Men vårdnadshavare 

ska i takt med den underåriges stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets 

synpunkter och önskemål. Underåriga har rätt till sekretess gentemot vårdnadshavare om det kan 

antas att den unge skulle lida betydande men om uppgiften röjs till vårdnadshavaren.” 
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Av citatet ges uppfattningen att barn endast i situationer där det föreligger betydande men 

skulle ha rätt till sekretess, vilket är direkt felaktigt mot bakgrund av vad som redogjort för i 

kapitel 5.4.1. Att det föreligger ett föräldraperspektiv är ändå något förvånande eftersom det 

redan i SOU 2007:22 Skyddet för den personliga integriteten – kartläggning och analys 

flaggades för att det fanns tendenser som tyder på att föräldrarnas bestämmanderätt i de allra 

flesta fall ges företräde framför principen om barnets bästa när en intresseavvägning ska göras 

mellan barnets och vårdnadshavarens rätt till integritet. Lagstiftaren uppmärksammandes 

därmed på att vara vaksam i sammanhang där barns integritetsskydd begränsas.233 Därefter 

har visserligen sekretessbestämmelsen i 12 kap. 3 § OSL enligt ordalydelsen fått ett starkare 

barnperspektiv än den tidigare ordalydelsen i 14 kap. 4 § SekrL.  

 

Vad som eventuellt skulle kunna vara en orsak bakom föräldraperspektivet är rätten till privat 

och familjeliv i artikel 8 EKMR. Artikeln ger som redogjorts för i kapitel 5.3 inte bara barnet 

rätt till personlig integritet, utan även vårdnadshavaren och familjen som enhet, skydd mot 

godtyckliga ingripanden från det allmänna. Vårdnadshavarens ”rätt” att ha vårdnaden och 

därmed bestämmanderätten över sina barn är en rättighet som skyddas av EKMR. Att 

myndigheter gör bedömningen av att en vårdnadshavare inte får ta del av information om sitt 

barn, kan därmed ses som ett ingrepp i dennes privat och familjeliv.234 Det kan för 

myndighetsföreträdaren som möter barnet kännas som en svår avvägning mellan det 

individuella barnets rätt till integritet i förhållande till vårdnadshavarens bestämmanderätt och 

rätt till privat- och familjeliv. Här ger barnkonventionen dock uttryck för att barnets rätt till 

integritet ska ges företräde i dessa situationer om det är för barnets bästa.235 En lika 

samstämmig ståndpunkt för hur denna intresseavvägning ska göras i svensk rätt har varit svår 

att finna.   

 

En annan anledning till att föräldraperspektivet tycks ges företräde kan vara att såväl 

aktörsperspektivet som skyddsperspektivet kan anses avspeglas i lagstiftningen som rör barns 

rätt till integritet. Sekretessbestämmelsen i 12 kap. 3 § OSL har ett relativt tydligt 

aktörsperspektiv där barn som huvudregel anses autonoma att själva disponera över 

sekretessen. Bestämmelsen hänvisar som känt till stadgandet i 6 kap. 11 § FB.236 Denna 

paragraf betonar vårdnadshavarens bestämmanderätt över barnets personliga angelägenheter, 

																																																								
233 Se kapitel 5.3. 
234 Se kapitel 5.3. 
235 Se kapitel 3.5. 
236 Se kapitel 4.3. 
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en bestämmanderätt som är till för att vårdnadshavaren ska kunna uppfylla sitt ansvar som 

vårdnadshavare enligt 6 kap. 1 och 2 §§ FB. Även om bestämmelsen uttryckligen stadgar att 

vårdnadshavaren ska ta hänsyn till barnets ökade autonomi är ändå utgångspunkten att det är 

vårdnadshavarens som har bestämmanderätten. Dessutom framkommer det av förarbetena till 

bestämmelsen att barnet inte ska behöva fatta beslut i större utsträckning än de är mogna 

för.237 Bestämmelserna i FB är till för att skydda barnets rätt till omvårdnad och omsorg. 

Bestämmelserna har därmed en syn på barn skyddsbehövande. Eftersom bestämmelsen i 12 

kap. 3 § OSL är konstruerat så att barnets rätt till integritet i förhållande till vårdnadshavaren 

ska bedömas utifrån bestämmelsen i 6 kap. 11 § FB blir rättigheten färgad av den syn på barn 

som föreligger där. Enbart det faktum att bestämmelsen i 6 kap. 11 § FB har ett 

skyddsperspektiv behöver inte nödvändigtvis innebära att det inte går att ha ett 

barnperspektiv. Vuxna får dock inte enbart se barnet som ett objekt som är i behov av skydd 

och stöd utan också som en subjekt med egna rättigheter. Att ha ett barnperspektiv innebär att 

sätta sig in i barnets position och se situationen utifrån barnets ögon.   

 

En annan aspekt som också tyder på att den svenska rätten inte har det aktörsperspektiv och 

inte heller lika tydligt barnperspektiv som barnkonventionen är det faktum att 

barnkonventionen ger alla barn oavsett ålder en rätt till rådgivning utan vårdnadshavarens 

samtycke. Detta är, som tas upp under 3.5, för att barn som eventuellt blir utsatta för våld i 

hemmet ska kunna söka hjälp. I svensk rätt finns ingen direkt motsvarighet till denna 

rättighet. För att barn oavsett ålder och mognad ska ha rätt till sekretess i förhållande till 

vårdnadshavaren krävs att det föreligger en risk för att barnet skulle lida betydande men om 

vårdnadshavaren kontaktas. Det förutsätter dock att barnet kan få fram omständigheter som 

tyder på att det skulle föreligga betydande men om sekretessen bryts. I annat fall ges 

vårdnadshavarens rätt att bestämma om barnets personliga angelägenheter företräda.238  

 

Att anlägga ett barnperspektiv vid bedömningen innebär dock inte, varken sett ur 

barnkonventionen eller svensk rätt, att barnet ska ha rätt att bestämma eller att barnets rätt till 

integritet alltid ska tillgodoses. Barnets rätt till integritet måste alltid sättas i relation till 

principen om barnets bästa. För ett barn som inte uppnått den ålder och mognad som krävs för 

att själv fatta beslut som rör ens egna personliga angelägenheter, är det oftast för barnets bästa 

																																																								
237 Se kapitel 4.3. 
238 Eftersom undantaget gäller för barn som inte uppnått den ålder och mognad att de själva disponerar över sekretessen 
innebär det att undantaget tillämpas på de yngre barnen. Eventuellt kan det föreligga svårigheter för dessa barn att förmedla 
deras situation för myndighetsföreträdaren som de kanske träffar för första gången. Undantaget ska dock tillämpas restriktivt.  
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att dennes vårdnadshavare ges information om barnet för att kunna uppfylla sitt 

vårdnadsansvar.239 Om det är för barnets bästa att själv disponera över sekretessen är 

beroende av barnets ålder och mognad i förhållande till frågans beskaffenhet. Även om 

barnkonventionen låtit konventionsstaterna ta fram lämpliga metoder för hur denna 

bedömning ska göras, är barnrättskommittén tydlig med att bedömningen inte enbart får 

grundas på barnets ålder.  

 

Att avgöra ett barns ålder är oftast inte ett problem, svårare är det att hantera begreppet 

mognad. Vad som i denna framställning framkommit rörande mognadsbegreppet är att det är 

ett öppet begrepp som inte definierats i rättskällorna. När även Socialstyrelsen i det utarbetade 

dokumentet Bedöma barns mognad för delaktighet har svårt att ge en närmare innebörd av 

rekvisitet, är det inte svårt att förstå att det också måste vara besvärligt för 

myndighetsföreträdare att veta hur de ska förhålla sig till begreppet.240 Att begreppet lämnats 

utan att rättskällorna ger någon definition eller vägledning i hur bedömningen av barnets 

mognad ska göras, kan det dock finnas såväl för- som nackdelar med.  

 

Fördelarna är framförallt den flexibilitet som myndigheterna ges när de har möjlighet att göra 

en individuell bedömning av det enskilda barnets mognad i den specifika situation som barnet 

befinner sig i. Vad som kan sägas vara kännetecknande för barndomen är den snabba 

utveckling som sker med individen, såväl fysiskt som psykiskt. Barnets biologiska ålder kan 

därmed inte nödvändigtvis säga något om barnets mognadsgrad. Att ha ett öppet rekvisit 

möjliggör att yngre barn med hög mognadsgrad ges möjlighet att få sin rätt till integritet 

tillgodosedd. Tvärtom innebär det också att äldre barn, inte ska behöva ta beslut som de inte 

är mogna för. Det ger myndighetsföreträdaren möjligheten att anlägga ett barnperspektiv och 

agera utifrån vad som är det enskilda barnets bästa.  

 

Nackdelarna med att ha ett öppet mognadsrekvisit är risken för att det hos 

myndighetsföreträdare som möter barn skapas en osäkerhet i hur bedömningen ska göras. 

Faktorer som på olika håll lyfts fram för att bedöma barnets mognad är exempelvis förmåga 

att tänka långsiktigt och att kunna se vilka konsekvenser den aktuella frågan medför.241 I 

barnkonventionen beskrivs mognad bland annat som barns kapacitet att uttrycka sina åsikter 

																																																								
239 Se kapitel 4.2. 
240 Se kapitel 5.4.2. 
241 Se kapitel 5.4.2. 
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på ett rimligt och självständigt sätt. Det framhålls också att hänsyn måste tas till såväl barnets 

fysiska, emotionella, kognitiva och sociala utveckling.242 Det innebär att det finns många 

olika egenskaper som ska beaktas och som Socialstyrelsen skriver i Bedöma barns mognad 

för delaktighet är det svårt att säga vilka metoder som är bra eller dåliga för att göra denna 

bedömning.243 Faktorerna som lyfts fram som exempel på mognad är vaga och för en 

myndighetsperson som träffar barnet för första gången är det naturligtvis svårt att veta vilken 

förmåga barnet har att exempelvis tänka långsiktigt eller uttrycka sig på ett rimligt och 

självständigt sätt. Det kan också vara svårt för ett barn som träffar en myndighetsföreträdare 

för första gången att ”visa upp” dessa egenskaper. Det leder också tanken till frågan om vem 

det är som har att visa att barnet är moget, ligger ansvaret på barnets själv eller 

myndighetsföreträdaren. Mot bakgrund av barnkonventionens ståndpunkt i att det inte är 

barnet som har att visa sin förmåg att uttrycka sina åsikter enligt artikel 12, torde det inte 

finnas några krav på barnet att visa sin mognadsgrad.244 Det ligger på myndighetsföreträdaren 

att visa om barnet uppnått tillräcklig ålder och mognad. Detta är naturligtvis svårt om barnet 

inte uttrycker sig och förmedlar sina tankar om situationen. Vilka eventuella problem detta 

kan leda till för barn som av olika anledningar kan ha svårt att uttrycka sig är något som tas 

upp under diskussionen av sista frågeställningen.  

 

Att begreppet mognad är öppet leder av naturliga skäl till svåra frågor kring vika faktorer som 

kan inbegripas i begreppet och hur de olika aspekterna ska vägas och värderas mot varandra. 

Att ansvaret för denna tolkning och bedömning ligger på varje enskild myndighetsföreträdare 

innebär att begreppet kommer att tolkas olika beroende på vem som gör bedömningen. 

Faktorer som den ena myndighetspersonen väger in i bedömningen kan hos en annan falla 

utanför. Bedömningen kommer också att påverkas av myndighetspersonens individuella syn 

på vad som anses som moget och inte. Det gör det svårt för ett barn att på förhand veta hur 

myndighetspersonen som de möter kommer att bedöma deras mognad. I praktiken innebär det 

att barnet på förhand inte vet om de exempelvis kan vända sig till skolsköterskan utan att 

denne därefter kontaktar barnets vårdnadshavare.  

 

Mot bakgrund av det ovan anförda finns en risk för att myndigheter i brist på vägledning för 

hur barnets mognad ska bedömas, enbart fokuserar på barnets ålder och inte gör någon 

																																																								
242 Se kapitel 3.6. 
243 Se kapitel 5.4.2. 
244 Se kapitel 3.3. 
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bedömning av barnets mognad. Det skulle i sin tur innebära att barns rätt till integritet inte 

tillgodoses i de fall där barnet faktiskt uppnått tillräcklig mognad, men inte ålder. Detta är i 

sådana fall en kränkning av barnets rätt till integritet. Med tanke på att lagstiftarens avsikt är 

att barn ska ha rätt till integritet i förhållande till sina vårdnadshavare, när de uppnått 

tillräcklig ålder och mognad, finns dessutom en risk för att det föreligger en diskrepans 

mellan lagstiftarens avsikter och barns rätt till integritet i praktiken.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att rätten till personlig integritet är en grundläggande 

rättighet i ett demokratiskt samhälle. I förhållande till vårdnadshavaren som är ett annat 

rättssubjekt får rättigheten sin konkretisering genom bestämmelsen om sekretess mellan 

barnet och vårdnadshavaren. I förhållande till vårdnadshavaren skyddas rätten främst genom 

bestämmelsen i 12 kap. 3 § OSL som i sin tur begränsas i den omfattning barnet inte uppnått 

tillräcklig ålder och mognad enligt 6 kap. 11 § FB. Barn har alltså enligt gällande rätt, en rätt 

till personlig integritet i förhållande till sin vårdnadshavare, rätten är dock inte absolut. 

Rättigheten blir beroende av en bedömning av barnets ålder och mognad i förhållande till den 

specifika situationen. Ju mer ingripande karaktär frågan har för barnets personliga 

angelägenheter ju högre ålder och mognad krävs att barnet uppnått.  Eftersom det i 

rättskällorna är otydligt hur begreppet mognad ska tolkas och bedömas är det svårt att säga 

när barnets rätt till integritet får och ska begränsas. Det här innebär i sin tur att det är svårt att 

på förhand säga vilken rätt till personlig integritet det enskilda barnet har.  

 

7.3 Andra frågeställningen: Barns rätt till integritet i praktiken  
 
Vilken rätt till integritet tillerkänns barn i förhållande till sina vårdnadshavare i praktiken 
och hur ser JO på bedömningen av barnets beslutsmognad och frågans beskaffenhet i 
situationer där frågan om sekretess mellan de två parterna aktualiseras? 
 
Som redogjordes för ovan är det med hjälp av rättskällorna svårt att veta hur bedömningen av 

barnets beslutsmognad ska göras och därmed svårt att veta var gränsen mellan barnets rätt till 

personlig integritet går i förhållande till vårdnadshavaren. Dock är gällande rätt tydlig med att 

bedömningen ska göras mot bakgrund av barnets ålder och mognad i förhållande till frågans 

beskaffenhet. Detta är även något som tas upp som utgångspunkt i alla granskade beslut av 

JO. Eftersom ett av JO:s syften är att skapa praxis och med tanke på att myndigheter använder 

JO:s beslut som vägledning skulle dessa beslut kunna vara ett viktigt komplement till den 

öppna och flexibla lagstiftningen. Granskningen av JO:s beslut har dock visat att det är svårt 
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att dra några generella slutsatser.  

 

I de beslut som studerats finns det starka tendenser som tyder på att JO lägger större fokus på 

barnets ålder än barnets mognad. Att barnets ålder blir vägledande för bedömningen är inte 

svårt att förstå eftersom barn i takt med sin ålder får ökad livserfarenhet och därmed ökar 

också normalt barnets mognad. Barn utvecklas dock olika vilket är anledningen till att även 

mognadsrekvisitet ska vara en del av bedömningen. Utöver att barnets ålder i stort sett är 

vägledande i samtliga fall tycks det också vid bedömningen av barnets beslutsmognad kunna 

urskiljas ett riktmärke baserat på barnets ålder. Är barnen under 12 år tycks utgångspunkten i 

samtliga fall vara den att barnet inte är moget om det inte framkommit annat i utredningen 

som talar för det motsatta. Tyvärr är det svårt att kunna återge något exempel på när ett barn 

under 12 år ändrat den bedömningen och ansetts mogen. Med andra ord är det inget beslut 

som granskats där ett barn under 12 år ansetts moget nog att själv förfoga över sekretessen. 

Vad däremot gäller barn över 12 år tycks utgångspunkten i samtliga fall istället vara den att 

barnet är moget om det inte framkommit något i utredningen som skulle tyda på att barnet inte 

är det. Även här är det svårt att ge något exempel på vad som skulle kunna tyda på att ett barn 

över 12 år inte är moget.  

 

Att det inte finns någon nedre åldersgräns för när det är aktuellt att göra en 

mognadsbedömning samt att det av gällande rätt framgår att rätten till integritet är beroende 

av barnets ålder och mognad, innebär att det i samtliga fall ska göras en helhetsbedömning. 

Beträffande yngre barn under åtta år har endast barnets ålder kommenterats. Att yngre barn 

inte uppnått samma autonomi som äldre barn, och att de därmed också är särskilt 

skyddsbehövande, är ett resonemang som är förenligt med barnets bästa. Trots detta torde det 

varken vara förenligt med barnkonventionen eller med svensk rätt att endast utgå ifrån barnets 

ålder. Bedömningen av barnets ålder och mognad ska alltså göras för de yngre barnen, även 

om bedömningen sannolikt mynnar ut i att barnet inte uppnått tillräcklig mognad. Beslutet ska 

motiveras för att kunna visa på att det gjorts överväganden om vad som är barnets bästa, 

några sådana överväganden tycks dock saknas.  
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I de ärenden som gäller barn över åtta år gör JO, som redovisades ovan under kapitel 3.6, 

inledningsvis en bedömning av barnets ålder och därefter kommer ett kort konstaterande om 

barnet utifrån åldern kan ses som moget eller inte. Ett belysande exempel på detta är:  
 

”När det gäller barn i den åldern måste utgångspunkten vara att den underårige inte har tillräcklig 

mognad för att fatta ett beslut rörande hävande av sekretessen.”245 

 

Precis som i det här fallet görs det i samtliga granskade fall där barnen varit över åtta år ett 

kort konstaterande om barnets mognad utifrån åldern. Någon argumentation eller motivering 

till varför det enskilda barnet är moget eller inte, ges inte. Det är därför svårt att säga vilka 

faktorer, utöver åldern, som ligger till grund för bedömningen. Som redogjorts för under såväl 

kapitel 3.6 som 5.4.2 utvecklas barn olika och det finns flera omständigheter som påverkar 

barnens utveckling. Det går därför inte enbart med ledning av barnets biologiska ålder säga 

något om barnets mognad. Inte heller finns det stöd för att det skulle räcka med ett 

mognadskonstaterande varken i barnkonventionen eller i svensk rätt. I så fall hade det funnits 

en nedre åldersgräns för när barn som huvudregel ska ha rätt till sekretess. Att ha 

åldersgränser är dock varken ur barnkonventionen eller svensk rätt önskvärt att ha med tanke 

på att alla barn utvecklas olika.  

 

För myndigheter som tillämpar dessa rättsregler kan det, som diskuterades ovan, leda till en 

osäkerhet i hur bedömningen ska göras. Som framkommer i kapitel 1.5.3 prövas inte den här 

frågan av domstolen vilket gör att myndighetsföreträdarna som ska göra dessa bedömningar 

använder sig av JO:s praxis för att finna vägledning i sitt arbetssätt. Det hade därför varit 

önskvärt och av största betydelse att JO i sina beslut gav uttryck för hur bedömningen i de 

olika ärendena gjorts. Tyvärr är det i nuläget svårt att kunna säga något om bedömningen av 

barnets mognad mot bakgrund av JO:s beslut. Det som går att säga är att det finns tendenser 

som tyder på att barn vid 12-års ålder som utgångspunkt har rätt till personlig integritet i 

förhållande till vårdnadshavaren. Att ha ett sådant åldersanknutet riktmärke är dock inte 

förenligt med varken barnkonventionen eller den svenska rätten.  

 

Som framkommit ovan i kapitel 7.2 får barnets rätt till integritet begränsas i de fall det är för 

barnets bästa. Det innebär att en bedömning av barnets bästa ska göras och detta ur ett 

barnperspektiv. För de fall där barnets intresse står i motsattsförhållande till vårdnadshavarens 
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intressen är det barnets intresse som ska ha företräde. I den här studien har barnets rätt till 

integritet stått mot vårdnadshavarens intresse att ha bestämmanderätten över sitt barn. I flera 

beslut ges uppfattningen av att begränsningen av barnets rätt till sekretess görs för att det 

annars är ett intrång i vårdnadshavarens bestämmanderätt. Ett exempel på detta är JO 2006/07 

s. 212 där ett barn (mot bakgrund av ålder) konstaterades sakna den mognad som krävs för att 

själv kunna avgöra om hon skulle tala med socialförvaltningens utredare. JO uttalar att ”[e]n 

sådan åtgärd innebär att den bestämmanderätt som vårdnadshavaren har över barnet i enlighet 

med bestämmelserna i föräldrabalken inskränks.” Föräldraperspektivet tycks även i praktiken 

vara starkt. Någon direkt skillnad går inte att se mellan beslut tagna före respektive efter att 

OSL trädde i kraft år 2009, trots att barnperspektivet i OSL enligt ordalydelsen blivit 

tydligare.246 En eventuell förklaring till detta kan vara den som diskuterades ovan under 7.2, 

att konstruktionen av OSL gör att bedömningen sker utifrån bestämmelsen i 6 kap. 11 § FB 

och att det är därför barnperspektivet inte får det genomslag som eventuellt var tanken med 

OSL.  

 

Tanken har från lagstiftarens sida varit att en bedömning ska göras av barnets ålder och 

mognad i förhållande till frågans beskaffenhet. För att kunna göra denna bedömning krävs 

också överväganden kring barnets bästa. Som tendenserna ser ut i rättstillämpningen baseras 

bedömningen till stor del endast på barns ålder vilket gör det svårt att, inte bara säga något om 

hur rekvisitet mognad ska bedömas, utan också att kunna säga någonting om vilken betydelse 

frågans beskaffenhet har. Lika svårt är det att kunna säga någonting om vilka överväganden 

som ligger till grund för en bedömning av barnets bästa.  Mot bakgrund av att JO redogjort för 

att bedömningen ska göras utifrån de tre komponenterna ålder, mognad och frågans 

beskaffenhet är det märkligt att allt fokus hamnar på barnets ålder. Ett problem med att fokus 

i JO:s beslut hamnar vid barnets ålder är att syftet med att ha ett öppet mognadsrekvisit tappar 

sin betydelse. Tanken med att ha ett öppet rekvisit är som tidigare nämnts att ge 

myndighetspersonerna möjlighet att göra en individuell bedömning av det enskilda barnet. 

Barnets biologiska ålder säger nödvändigtvis ingenting om barnets utveckling och är därmed, 

som ensamt rekvisit, inte tillräckligt för att säga någonting om barnets förmågor.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att beslut, om att sekretess mellan barn och vårdnadshavare 

inte ska föreligga, fattas över huvudet på barnet och dessutom i flera fall mot deras vilja. Trots 
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att det i många fall skulle kunna vara så att barnen har förmåga att vara med och delta i 

övervägandena. Detta är ett intrång i barnets rätt till integritet. Dessutom fattas besluten utan 

att det ges någon som helst motivering. Det är därmed svårt att svara på frågan om vilken rätt 

till integritet som barn tillerkänns i praktiken. Studien tycks besvara de farhågor som fanns 

vid analysen av gällande rätt angående bedömningen av barnets mognad. Att det i 

rättskällorna saknas vägledning i hur bedömningen av barnets mognad ska göras tycks leda 

till att det inte görs någon bedömning av barnets mognad i praktiken. Tendenserna som går att 

se i de studerade besluten tycks vara den att barn över 12 år ges rätt till sekretess och därmed 

personlig integritet medan barn under 12 år inte ges denna rättighet. Några slutsatser 

angående betydelsen av barnets beslutsmognad är svårt att dra eftersom det i stort sätt inte ges 

några resonemang kring barnets mognad utan endast korta mognadskonstaterande utifrån 

barnets ålder. Eftersom det inte tycks göras en bedömning av barnets beslutsmognad är det 

generellt svårt att i de flesta fall veta vilken betydelse frågans karaktär har.  

 

7.4 Tredje frågeställningen: En diskussion om nuvarande rättsläge samt 
eventuella förändringsbehov 
 
Är nuvarande rättsläge tillfredsställande ur ett barnperspektiv? Vilka åtgärder i lagstiftning 
och/eller tillämpning är önskvärda att vidta för att eventuell stärka barns rätt till integritet i 
förhållande till sina vårdnadshavare?  
 
Att ha ett barnperspektiv innebär att försöka se situationen ur barnets synvinkel och att beakta 

såväl det objektiva som det subjektiva perspektivet av barnets bästa. Det innebär att barn som 

är autonoma ska ha rätt till integritet och för barn som inte är autonoma är det för barnets 

bästa att ha vårdnadshavare som fattar beslut om barnets personliga angelägenheter. Som 

framkommit i den här uppsatsen uttrycks barnets ökande autonomi i 6 kap. 11 § FB som att 

barnets synpunkter ska ges större utrymme i takt med barnets stigande ålder och utveckling. 

Det är därför viktigt att komma ihåg att det är ett intrång i barnets personliga integritet om 

vårdnadshavaren till ett barn som har en tillräckligt stark autonom ges information om barnet 

utan dess samtycke. Som framkommit ovan finns det inget självklart svar på var denna gräns 

går. En viss skillnad i synen på barnet som autonom individ tycks också finnas mellan 

barnkonventionen och den svenska rätten. Barnkonventionen tycks ha ett starkare 

aktörsperspektiv och den svenska rätten en syn som mer lutar åt ett skyddsperspektiv. 

Eftersom barnkonventionen kommer att bli svensk lag är det viktigt att belysa denna skillnad.  
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Att det i teorin finns ett mognadsrekvisit tyder ändå på att vi ser på barn som individuella 

individer och att det ska finnas ett barnperspektiv vid bedömningen. I praktiken går det dock 

att se att det inte fullgörs som lagstiftaren hade tänkt. Kriterierna ålder och mognad ges inte 

lika stort utrymme, utan barnets ålder hamnar i fokus. Det leder till att det är svårt att säga 

något om vilka barn som är autonoma att själva disponera över sekretessen och därmed ha rätt 

till personlig integritet och vilka som inte är det. Ur barnets perspektiv är det omöjligt att veta 

om myndighetspersonen som de träffar kommer att bedöma dem som mogna eller inte. Å 

andra sidan är alternativet med att ha fasta åldersgränser inte heller önskvärt, det skulle 

visserligen göra bedömningen enklare och ur barnets perspektiv skulle det finnas en 

förutsägbarhet som nu saknas. Dock skulle det vara att ta ett steg bakåt i utvecklingen av att 

se barn som individuella individer med egna rättigheter. Som det ser ut idag med en öppen 

lagstiftning och JO:s praxis som tycks utgå ifrån barnets ålder, är det naturligt att även 

myndighetsföreträdare gör bedömningen utifrån barnets ålder.  

 

Vad som istället skulle behövas är ökad kunskap hos de myndighetspersoner om att lagen om 

utgångspunkt ger barn en rätt till personlig integritet i förhållande till barnets vårdnadshavare. 

Självklart är inte rätten absolut utan måste fortfarande kunna inskränkas. Inskränkningen får 

dock inte göras slentrianmässigt utan syftet ska vara att det är för barnets bästa. Det innebär 

också att myndighetsföreträdarna ska göra bedömningen utifrån ett barnperspektiv. Om detta 

perspektiv anläggs, istället för det föräldraperspektiv som nu tycks föreligga, blir det också 

naturligt att inte hamna i den situationen att barnets rätt till integritet begränsas med 

utgångspunkt inte göra intrång i vårdnadshavarens bestämmanderätt. En annan åtgärd som 

vore önskvärd är att bedömningen också motiverades, dels för att på så vis kunna skapa 

praxis, men även för att få en transparens i tillämpningen. Det skulle skapa en vägledning i 

vilka faktorer utöver ålder som kan ligga till grund för bedömningen i förhållande till den 

specifika situationen. Men framförallt skulle det innebära att barn som inte fått sin rätt till 

integritet tillgodosedd kan få en förklaring i hur bedömningen gjordes. Då finns i alla fall en 

möjlighet för barnen att invända mot beslutet och även eventuellt klaga på beslutet. 

 

Även om ett barnperspektiv skulle föreläggas och att det görs en mognadsbedömning i 

samtliga fall finns det dock fortfarande en del svårigheter med att rätten till integritet baserar 

sig på ett mognadsrekvisit. Mognadsbedömningen kommer av naturliga skäl ha sin 

utgångspunkt i hur barnet uttrycker sig. Vissa myndighetspersoner kanske träffar barnet flera 

gånger, men oftast är det vid första mötet som bedömningen behöver göras. Denna situation 
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är inte helt oproblematisk. Det finns många barn som av olika anledningar, ibland på grund av 

en funktionsnedsättning, har svårt att uttrycka sig trots att dessa barn kan ha uppnått en 

relativt hög mognadsnivå. I dessa fall kan det finnas en risk för att barnet på grund av att de 

har svårt att uttrycka sig bedöms som mindre mogna och att deras rätt till integritet därmed 

inte tillgodoses. Detta kan till och med leda till att ett barn som uppnått ”tillräcklig” ålder på 

grund av sina svårigheter att uttrycka sig bedöms som omogen för sin ålder och därmed inte 

anses kunna disponera över sekretessen. I dessa fall kränks barnets rätt till integritet. I sådana 

situationer hade visserligen en fast åldersgräns gett barnet ett starkare skydd.  

 

Det är med andra ord inte helt enkelt att finna en lösning på hur barns rätt till integritet i 

förhållande till sina vårdnadshavare ska tillgodoses på ett bättre sätt. Dock är min åsikt att en 

ökad kunskap om att barn som utgångspunkt enligt 12 kap. 3 § OSL har rätt till sekretess och 

därmed integritet är nödvändig. Det är också nödvändigt att ett barnperspektiv anläggs vid 

bedömningen av barnets ålder och mognad i förhållande till frågans beskaffenhet. Detta för att 

säkerställa att rätten till integritet begränsas i den utsträckning det är för barnets bästa och inte 

något annat. Eventuellt kommer en förändring kunna vara att vänta när barnkonventionen blir 

lag. När barnkonventionen blir lag kommer det ge en praktisk möjlighet för myndigheter och 

individer att tillämpa konventionen. Konventionen skulle därmed få ett större genomslag och 

rättssystemet skulle genomsyras av ett tydligare barnperspektiv. Det skulle på sikt leda till att 

en utvecklad kompetens kring barns rättigheter enligt konventionen och det skulle även 

skapas vägledande praxis.  

 

7.5 Slutkommentarer  
Som rättsläget ser ut idag är barns rätt till integritet enligt rättskällorna något oklar. Eftersom 

det även har varit svårt att dra några generella slutsatser utav JO:s beslut går det inte att säga 

att rättsläget blivit tydligare. Med tanke på att barn inte har samma utvecklade autonomi som 

vuxna bör barns rätt till integritet begränsas i vissa sammanhang. Dock tycks begränsningen i 

många fall vara allt för långtgående och ske slentrianmässigt utan motivering. Rätten måste 

tolkas ur ett barnperspektiv och begränsningen av barns rätt ska göras med barnets bästa som 

utgångspunkt. För att stärka barns rätt till integritet i förhållande till vårdnadshavaren behövs 

en ökad kunskap hos de myndighetsföreträdare som ställs inför att bedöma barnets ålder och 

mognad. Det är också nödvändigt att motiveringen av besluten blir tydligare så att det finns en 

möjlighet att praxis kan skapas, men framförallt för att barnet ska förstå hur bedömningen har 

gjorts. Det kommer dock, trots ökad utbildning och vägledning genom praxis, vara svårt att få 
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en helt förutsägbar bedömning av begreppet mognad. Det är trotsallt ett öppet begrepp som 

även fortsättningsvis bör kunna anpassas till det enskilda barnet. Därmed är det extra viktigt 

att barnet får vara med vid beslutsfattandet och ta del av motiveringen av beslutet för att 

beslut därmed inte ska fattas över huvudet på barnet och deras rätt till integritet kränkas.  
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