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1 Inledning 

1.1 Ämne 

Sedan barnkonventionen ratificerades i Sverige år 1990 har det varit en ständig 

diskussion om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals. Att ha barnets 

bästa som rättslig målsättning innebär att ett beslut på bästa sätt ska tillgodose 

ett barns behov och intressen. Eftersom det är det enskilda barnets behov och 

intressen som ska tillgodoses har inte begreppet barnets bästa kunnat ges någon 

närmare definition.
1
 

Som utgångspunkt ska domstolen, socialnämnden samt socialtjänsten vid 

bedömningen av vad som är barnets bästa både beakta barnets bästa och 

barnets vilja.
2
 Emellertid kan detta innebära att en potentiell konflikt kan 

uppstå mellan å ena sidan barnets bästa och å andra sidan barnets rätt att 

komma till tals. Problem som kan uppkomma är om barnets bästa och barnets 

vilja inte verkar vara detsamma, om barnet inte ger uttryck för dess verkliga 

vilja, om barnet blir otillbörligt påverkad av en förälder eller om domstolen 

eller socialnämnden inte tar reda på vad barnet vill eller inte tar hänsyn till den 

vilja som barnet har gett uttryck för. Ytterligare ett problem som kan 

uppkomma är om barnet inte får relevant information som kan vara av 

betydelse för barnets rätt att komma till tals.  

Den här uppsatsen handlar om principerna barnets bästa och barnets rätt att 

komma till tals samt hur de förhåller sig till varandra. Principerna är av 

grundläggande betydelse vid alla åtgärder som rör barn både när det rör sig om 

familjerättslig lagstiftning och socialrättslig lagstiftning. Målsättningen för 

både 6 kap. FB och 2 § LVU är att skapa bästa möjliga uppväxtvillkor för 

barn.
3
 Eftersom föräldraansvaret kan förändras både vid mål om vårdnad, 

boende och umgänge enligt FB samt vid mål enligt 2 § LVU är det intressant 

att göra en jämförelse mellan dessa bestämmelser och hur barnets bästa och 

barnets rätt att komma till tals tillgodoses vid tillämpningen av respektive 

                                                 
1
 Singer, Anna, Barnets bästa: Om barnets rättsliga ställning i familj och samhälle, 6 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 34. 
2
 Se exempelvis prop. 2005/06:99 s. 45 och prop. 2012/13:10 s. 35. 

3
 Schiratzki, Johanna, Föräldraansvar i välfärdsrätten: Om vårdnad, vårdnadstvister och 

barnskydd, 1 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2013, s. 123. 
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lagstiftning. Fokus kommer därför att ligga på hur principerna tillämpas i mål 

om vårdnad, boende och umgänge respektive mål och ärenden enligt LVU. 

Det är mot denna bakgrund av intresse att granska och analysera hur en 

intresseavvägning mellan barnets bästa och barnets rätt att komma till tals ska 

och bör ske vid tillämpningen av den svenska familjerättsliga och 

socialrättsliga lagstiftningen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att klargöra, granska och analysera hur lagstiftningen 

och rättstillämpningen ser ut i förhållande till principerna barnets bästa och 

barnets rätt att komma till tals i mål om vårdnad, boende och umgänge samt 

mål och ärenden enligt LVU. Syftet är framförallt att analysera huruvida 

principerna tillämpas enhetligt av de olika organ som är inblandade när det rör 

barnet.  

Den övergripande frågeställningen är hur principerna barnets bästa och barnets 

rätt att komma till tals bör och ska tillämpas i rättstillämpningen i förhållande 

till varandra och utifrån både den familjerättsliga och socialrättsliga 

lagstiftningen.  

1.3 Metod och material 

 

I uppsatsen används en rättsdogmatisk metod för att undersöka och analysera 

aktuella frågor. Rättsdogmatisk metod innebär en systematisering och tolkning 

av rättsregler med rättskällorna som hjälpmedel i enlighet med rättskälleläran.
4
 

Rättsdogmatisk metod bygger på teorier om vilka rättskällor som kan användas 

och vilken hierarki de har gentemot varandra. 

Som utgångspunkt har jag beaktat rättskällorna lagtext, offentligt tryck, 

rättspraxis och doktrin. Hierarkin mellan dem är i nu nämnd ordning.
5
 Det 

innebär ett accepterande av den demokratiska processen med lagstiftningen 

                                                 
4
 Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, Tidsskrift for Rettsvitenskap, TfR 2005  

s. 649. 
5
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare Ämne, material, metod och 

argumentation, 2 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2007, s. 36 f. 
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som grund. Lagtexten är dock sällan helt tydlig och därför har jag använt andra 

rättskällor för att få fram innebörden av aktuella bestämmelser. 

Den lagtext som har varit av intresse inom den familjerättsliga lagstiftningen är 

bestämmelserna i 6 kap. FB, särskilt 6 kap. 2 a § FB och 6 kap. 1 § FB. Inom 

den socialrättsliga lagstiftningen är det främst 1 § LVU och 36 § LVU samt 11 

kap. 10 § SoL som har relevans för uppsatsen. Det kan även konstateras att 

barnkonventionen är av relevans inom uppsatsens ämnesområde varför 

betydelsen av konventionen vävs in i framställningen. 

Vad beträffar förarbeten är främst propositionen som låg till grund för den 

senaste ändringen av 6 kap. 2 a § FB samt propositionen som låg till grund för 

den senaste ändringen av 1 § LVU och 36 § LVU centrala som rättskällor.
6
 

Även äldre förarbeten är av betydelse eftersom dessa belyser de problem och 

utmaningar som är förknippade med barnets bästa och barnets rätt att komma 

till tals mer ingående än vad som skett i nyare förarbeten.
7
 Andra propositioner 

och SOU:er av relevans har även används.
8
 Även om en SOU inte i alla delar 

leder till lagstiftning kan redogörelsen för gällande rätt och analysen av 

principiella frågor få betydelse för rättstillämpningen.
9
  

Det finns enbart ett fåtal rättsfall som jag använt mig av och som är av intresse 

för mina frågeställningar. Detta beror på att domstolarna är restriktiva med att 

förklara i domskälen hur principerna om barnets bästa och barnets rätt att 

komma till tals har beaktats och tillämpats.  

Därutöver har relevanta artiklar och böcker granskats för att analysera 

principerna barnets bästa och barnets rätt att komma till tals utifrån den 

familjerättsliga respektive socialrättsliga lagstiftningen.  

Den analyserande delen innefattar en jämförelse mellan den familjerättsliga 

regleringen och den socialrättsliga regleringen rörande principerna barnets 

bästa och barnets rätt att komma till tals utifrån hur principerna tillämpas i mål 

                                                 
6
 Prop. 2005/06:99 och prop. 2012/13:10. 

7
 Se exempelvis prop. 1997/98:7 och prop. 2006/07:129. 

8
 Se exempelvis SOU 1997:116. 

9
 Bengtsson, Bertil, SOU som rättskälla, SvJT 2011 s. 777.  
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om vårdnad, boende och umgänge respektive mål och ärenden enligt LVU. 

Därvid har en jämförelse av hur principerna förhåller sig till varandra gjorts.  

Beträffande diskussionen om hur principerna bör och ska tillämpas enligt den 

familjerättsliga respektive den socialrättsliga lagstiftningen förs en diskussion 

de lege ferenda.  

1.4 Avgränsning 

 

Eftersom barnets bästa och barnets rätt att komma till tals kommer till uttryck i 

barnkonventionen och dessa artiklar ligger till grund för den svenska 

lagstiftningen behandlas konventionen i korthet. Därutöver har jag valt att 

fokusera på barnets bästa och barnets rätt att komma till tals utifrån FB, LVU 

och SoL samt huruvida principernas tillämpning skiljer sig åt mellan de olika 

lagstiftningarna. 

Barnets bästa och barnets rätt att komma till tals går hand i hand samtidigt som 

principerna ibland kan komma i konflikt när barnets vilja inte anses stämma 

överens med barnets bästa. Eftersom uppsatsens syfte är att belysa hur en 

intresseavvägning ska och bör göras mellan principerna vid tillämpningen av 

den familjerättsliga lagstiftningen och den socialrättsliga lagstiftningen har, av 

utrymmesskäl, en begränsning gjorts rörande vilka bestämmelser som kommer 

att diskuteras. Jag har därför valt att fokusera på de bestämmelser som är av 

betydelse i mål om vårdnad, boende och umgänge vad gäller den 

familjerättsliga lagstiftningen och de bestämmelser som är av betydelse i mål 

och ärenden enligt LVU vad gäller den socialrättsliga lagstiftningen. Därvid 

blir en del bestämmelser i SoL även av betydelse. De bestämmelser som främst 

är av relevans är följaktligen 6 kap. 2 a § FB och 6 kap. 1 § FB, 1 § LVU och 

36 § LVU samt 11 kap. 10 § SoL. Utan denna avgränsning skulle uppsatsen bli 

för omfattande. 

1.5 Disposition 

 

För att kunna undersöka och analysera hur principerna om barnets bästa och 

barnets rätt att komma till tals förhåller sig till varandra och hur principerna bör 

och ska tillämpas, både utifrån den familjerättsliga lagstiftningen och den 
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socialrättsliga lagstiftningen, krävs en genomgång av relevant lagstiftning. 

Denna granskning förutsätter även att läsaren är medveten om bakomliggande 

syften med reglerna. Uppsatsen inleds därför i del I (kapitel 2-4) med en kort 

beskrivning av barnkonventionen och relevanta artiklar, en beskrivning av 

gällande rätt inom den svenska familjerättsliga och socialrättsliga 

lagstiftningen och bakgrunden till de senaste ändringarna. De potentiella 

problem som kan uppkomma kommer att redovisas löpande i uppsatsen och 

sedan tas upp i del II för en ingående analys. 

I kapitel 2 redogörs allmänt om barnkonventionen och relevanta artiklar samt 

en kort genomgång av den svenska lagstiftningen och hur principerna barnets 

bästa och barnets rätt att komma till tals förhåller sig till varandra. 

I kapitel 3 sker en genomgång av de materiella reglerna inom den 

familjerättsliga lagstiftningen som behandlar principerna om barnets bästa och 

barnets rätt att komma till tals. 

I kapitel 4 sker en genomgång av de materiella reglerna inom den 

socialrättsliga lagstiftningen som behandlar principerna om barnets bästa och 

barnets rätt att komma till tals.  

Efter att relevant lagstiftning och grunden till den svenska regleringen 

beskrivits sker i del II (kapitel 5-6) diskussion, analys och problematisering av 

det som redogjorts för i del I. Även om analytiska inslag inte är helt 

frånvarande i del I kommer del II innefatta en mer djupgående analys.  

I kapitel 5 diskuteras likheter och skillnader mellan den familjerättsliga 

lagstiftningen och den socialrättsliga lagstiftningen samt huruvida principerna 

tillämpas enhetligt av de olika organ som är inblandade vid frågor som rör 

barnet. Detta sker mot bakgrund av möjligheten att tillgodose de 

bakomliggande syftena med den svenska regleringen (kapitel 2).  

I kapitel 6 analyseras förhållandet mellan principerna barnets bästa och barnets 

rätt att komma till tals och hur en intresseavvägning bör ske mellan 

principerna. I kapitlet diskuteras även om intresseavvägningen bör göras 

annorlunda än vad som sker idag och vad beslutsfattande organ främst bör 

beakta.  



10 

 

I kapitel 7 avslutas uppsatsen med en sammanfattning och en redogörelse för 

mina slutsatser.  

1.6 Terminologi och definitioner 

Enligt artikel 1 barnkonventionen avses med ett barn, varje människa under 18 

år om inte barnet blir myndig tidigare enligt den lag som gäller barnet. Enligt 

svensk rätt är den som är under 18 år omyndig.
10

 I den socialrättsliga 

lagstiftningen anges uttryckligen att med barn avses varje människa under 18 

år.
11

 LVU omfattar dock även insatser och åtgärder för personer som inte 

längre definieras som barn enligt barnkonventionen. Lagen kan bli tillämplig 

på personer upp till 21 år.
12

 Barnets bästa bör dock även omfatta de unga vuxna 

som blir föremål för insatser enligt LVU.
13

 I uppsatsen är därför definitionen 

av ett barn en person under 18 år, men begreppet den unge används när det är 

relevant enligt reglerna i LVU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Se 9 kap. 1 § FB. 
11

 Se 1 kap. 2 § 3 stycket SoL. 
12

 Se 21 § LVU. 
13

 Prop. 2002/03:53 s. 78. 
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DEL I – UTREDNING M.M. 

 

2 Den rättsliga regleringen rörande barn 

2.1 Barnkonventionen  

 

Barnkonventionen antogs av FN den 20 november 1989. Sverige ratificerade 

barnkonventionen den 29 juni 1990 och konventionen trädde i kraft i Sverige 

den 2 september 1990. Vid ratificeringen ansågs normharmoni föreligga mellan 

barnkonventionen och svensk rätt.
14

 Barnkonventionen fick således inte 

ställning såsom svensk lag, utan såsom en svensk rättskälla. Det innebär att 

nationell svensk lag har en högre hierarkisk ställning än barnkonventionen och 

därmed företräde ifall lagen skulle stå i strid med konventionen. Lagstiftaren är 

dock skyldig att tillse att svensk lag är konventionsenlig. Dessutom har de 

länder som anslutit sig till konventionen åtagit sig att göra sitt yttersta för att 

barnets rättigheter ska respekteras.
15

 Frågan om inkorporering av 

barnkonventionen såsom svensk lag är dock högaktuell och under utredning.
16

 

Exempelvis anges i regeringsförklaringen av den nyligen tillsatta regeringen att 

”regeringen påbörjar arbetet att göra FN:s barnkonvention till svensk lag”.
17

 

Vad detta kommer att innebära återstår att se mot bakgrund av det rådande 

politiska läget. 

Tillkomsten av barnkonventionen var mycket viktig då det för första gången 

fanns ett dokument om barnets rättigheter som tydliggjorde att barnet har egna 

rättigheter som måste beaktas och respekteras.
18

 Barnkonventionen har ett 

barnperspektiv och utgår enbart från barnets intressen och det står klart att barn 

ses som självständiga subjekt med egna rättigheter. Principerna om barnets 

bästa och barnets rätt att komma till tals återfinns i artikel 3 respektive artikel 

12 i barnkonventionen. Enligt artikel 3 ska barnets bästa komma i främsta 

rummet vid alla åtgärder som rör barn och enligt artikel 12 ska barnet 

                                                 
14

 Prop. 1989/90:107 s. 28.  
15

 Dir. 2013:35 s. 3 ff. 
16

 Se Regeringen (utg.), Regeringen ska utreda om barnkonventionen bör bli svensk lag, 

publicerad den 7 mars 2013, ”http://www.regeringen.se/sb/d/14859/a/210982”, hämtad  

2014-12-25. 
17

 Regeringsförklaringen utgiven den 3 oktober 2014, s. 13. 
18

 Prop. 1989/90:107 s. 19. 
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tillförsäkras rätten att fritt uttrycka sina åsikter och dessa ska tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  

2.2 Den svenska lagstiftningen 

Den svenska barnrätten är uppdelad i en offentligrättslig och en civil- samt 

straffrättslig del. Det är förvaltningsdomstolarna som avgör offentligrättsliga 

mål och de allmänna domstolarna som avgör civil- och straffrättsliga mål. Det 

innebär att den socialrättsliga lagstiftningen, såsom LVU, behandlas av 

förvaltningsdomstolarna medan den familjerättsliga lagstiftningen, såsom FB, 

behandlas av de allmänna domstolarna. Det förekommer dock i vissa fall att 

interaktion sker mellan den offentligrättsliga och civilrättsliga barnrätten.
19

 De 

processrättsliga reglerna är till viss del olika beroende på vilken lagstiftning 

som är aktuell eftersom det är relevanta regler i RB som blir tillämpliga i mål 

om vårdnad, boende och umgänge och relevanta regler i AFPL och FPL som 

blir tillämpliga i LVU-mål.
20

 Exempelvis är ett skriftligt förfarande 

huvudprincipen i mål enligt LVU medan muntlighetsprincipen gäller för mål 

om vårdnad, boende och umgänge.
21

 

Inom ramen för de regler som rör vårdnad, boende och umgänge i den 

familjerättsliga lagstiftningen återfinns en rad bestämmelser som rör barnets 

bästa och barnets rätt att komma till tals.
22

 Den mest grundläggande 

bestämmelsen är 6 kap. 2 a § FB som stadgar att barnets bästa ska vara 

avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge samt att hänsyn 

ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.  

Likaså återfinns bestämmelser om barnets bästa och barnets rätt att komma till 

tals i den socialrättsliga lagstiftningen rörande mål och ärenden enligt LVU.
23

 

Enligt 1 § 5 stycket LVU ska vad som är bäst för den unge vara avgörande vid 

beslut enligt lagen och enligt 36 § LVU ska den unge ges möjlighet att 

framföra sina åsikter i frågor som rör honom eller henne. Den unges åsikter och 

                                                 
19

 Se 11 kap. 1 § RF och Schiratzki, Johanna, Föräldraansvar i välfärdsrätten: Om vårdnad, 

vårdnadstvister och barnskydd, 1 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2013, s. 15. 
20

 Se 1-3 kap. RB, 6 kap. 17 § FB, 1 § FPL, 14 § AFPL och 41 § LVU.  
21

 Schiratzki, Johanna, Föräldraansvar i välfärdsrätten: Om vårdnad, vårdnadstvister och 

barnskydd, 1 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2013, s. 220. 
22

 Se exempelvis 6 kap. 2 a § FB, 6 kap. 4 § 1 stycket FB, 6 kap. 6 § 2 stycket FB, 6 kap. 19 § 4 

stycket FB och 6 kap. 20 § 2 stycket FB.  
23

 Se 1 § 5 stycket LVU och 36 § LVU. 
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inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och 

mognad.  

Frågor om ingripande till barns skydd som blir aktuellt enligt LVU faller inom 

tillämpningsområdet för EKMR som sedan 1995 gäller som svensk lag. I 

artikel 8 EKMR behandlas rätten till skydd för privat- och familjeliv, hem och 

korrespondens. För att domstol eller socialnämnd ska få omhänderta ett barn 

måste ingreppet vara förenligt med EKMR. Ingreppet måste då ha stöd i lag 

och vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till något av de 

intressen som räknas upp i artikel 8.2 EKMR. EKMR tillåter således att stater 

ingriper och omhändertar barn under vissa förutsättningar. Barnkonventionen 

kräver att konventionsstaterna ingriper och omhändertar barn när det är 

nödvändigt för barnets bästa. När barnet behöver stöd och skydd är det 

socialtjänstens uppgift att ingripa.
24

 

2.3 Tillämpningen av principerna barnets bästa och barnets rätt att 

komma till tals 

Barnets bästa är en princip som inte har fått någon närmare definition i varken 

barnkonventionen eller i den svenska lagstiftningen. Detta beror på att det är 

det enskilda barnets behov och intressen som ska tillgodoses.
25

 Det finns dock 

olika uppfattningar, åsikter och intressemotsättningar kring vad som är barnets 

bästa. Dessutom ändras uppfattningen om vad som är barnets bästa över tid. 

Det kan även skilja mellan vad som är bäst för ett barn och vad som är bäst för 

ett annat barn.
26

 

Det finns därför inte någon möjlighet att objektivt fastställa vad som är barns 

bästa utan det blir domstolens respektive socialnämndens uppfattning, 

antaganden och bedömning i varje enskilt fall som blir avgörande. 

Bedömningen ska ske utifrån ett barnperspektiv och göras individuellt för 

barnet inför varje beslut.
27

 Att ha ett barnperspektiv innebär att beslutsfattaren 

ska försöka se olika beslutsalternativ ur barnets synvinkel och noga analysera 

                                                 
24

 Lundgren, Lars; Sunesson, Per-Anders & Thunved, Anders, Nya sociallagarna (1 jan. 2014, 

Zeteo), kommentaren till 1 § LVU.  
25

 Singer, Anna, Barnets bästa: Om barnets rättsliga ställning i familj och samhälle, 6 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 34. 
26

 SOU 2005:43 s. 105. 
27

 SOU 2005:43 s. 105. 
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vilka följder ett beslut kan få för ett enskilt barn. Barnperspektivet innefattar 

även empati, inlevelse och förmåga att identifiera sig med barnets situation.
28

 

Lagregleringen ger vissa riktlinjer för hur barnets bästa ska bestämmas.
29

 

Dessutom har i praxis etablerats en del principer och presumtioner som 

domstolen tillämpar för att fastställa vad som är barnets bästa.
30

  

Vad som är barnets bästa får tolkas både ur ett objektivt och även ett subjektivt 

perspektiv. Det objektiva perspektivet innebär att beslutsfattaren gör 

bedömningar som grundas på den kunskap om barn som experter kommit fram 

till genom forskning och erfarenhet. Det subjektiva perspektivet innebär att 

beslutsfattarna tillåter barnet att ge uttryck för vad som är dess bästa och 

bygger in barnets synpunkter i beslutsunderlaget. Genom att kombinera dessa 

båda perspektiv anses beslutsfattarna få det bästa beslutsunderlaget. Detta är 

det råd som den svenska barnkommittén har lyft fram som riktlinje för den 

svenska rättstillämpningen.
31

  

Eftersom det är olika instanser som ska se till barnets bästa och barnets rätt att 

komma till tals beroende på vilken lagstiftning som är tillämplig kan 

tillämpningen av principerna bli olika. Det finns även utrymme för subjektiva 

tolkningar kring hur principerna ska bestämmas beroende på den enskilda 

beslutsfattaren.
32

 Dessutom har de olika beslutsfattarna olika förutsättningar för 

att göra utredningar, såsom olika tillvägagångssätt, personalens utbildning i hur 

man talar med barn och erfarenhet, som spelar in på bedömningen.
33

  

 

 

 

 

                                                 
28

 SOU 1997:116 kap. 6.2.4 s. 130. 
29

 Se 6 kap. 2 a § FB. 
30

 Exempelvis kontinuitetsprincipen och presumtionen att föräldrarnas oförmåga att samarbeta 

tyder på att gemensam vårdnad inte är till barnets bästa. Singer, Anna, Barnets bästa: Om 

barnets rättsliga ställning i familj och samhälle, 6 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2012,  

s. 125.  
31

 SOU 1997:116 kap. 6.2.1 s. 124 ff. 
32

 Schiratzki, Johanna, Föräldraansvar i välfärdsrätten: Om vårdnad, vårdnadstvister och 

barnskydd, 1 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2013, s. 43. 
33

 Prop. 2005/06:99 s. 46. 
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3 Barnets bästa ur ett familjerättsligt perspektiv 

Vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska det finnas ett tydligt 

barnperspektiv. Som utgångspunkt för barnperspektivet ska respekt för barnets 

fulla människovärde och integritet finnas. Det innebär att när beslut ska fattas 

rörande barn ska beslutsfattaren försöka förstå barnet och ta reda på hur barnet 

uppfattar sin situation och eventuella förändringar. Därtill måste en analys 

göras av vilka följder olika beslutsalternativ kan få för barnet. Barnet måste 

därmed få rätt att komma till tals och respekteras som en individ med egna 

uppfattningar. Barnets åsikter måste dock inte alltid följas. I slutändan är det 

vad beslutsfattaren anser vara barnets bästa som är avgörande.
34

 

3.1 Barnets behov som utgångspunkt 

För att avgöra vad som är barnets bästa har lagstiftaren uppställt en rad behov 

och intressen som anses tillgodose barnets bästa om de uppfylls. Dessa 

återfinns bland annat i 6 kap. 1 § FB som stadgar att barnet har rätt till omsorg, 

trygghet och god fostran. Vid bedömning av vad som är barnets bästa ska dessa 

således vägas in.
35

 Lagstiftaren har även angett vissa behov och intressen som 

det ska fästas särskilt avseende vid när bedömningen av vad som är barnets 

bästa görs vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.
36

 Beslutsfattaren 

ska beakta risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för 

övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far 

illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.  

Med barnets behov avses vad vuxna anser att barnet behöver. Det rör både 

behov som barn i allmänhet har och specifika behov som det enskilda barnet 

har.
37

 Fastän 6 kap. 2 a § FB ger viss vägledning till vad som ska beaktas när 

bedömningen av barnets bästa görs är det inte en uttömmande uppräkning.
38

 

För att beslutsfattaren ska kunna bestämma vad som är barnets bästa används 

                                                 
34

 Prop. 2005/06:99 s. 39. 
35

 Prop. 1997/98:7 s. 49 och NJA 1998 s. 675. 
36

 Se 6 kap. 2 a § FB. 
37

 Singer, Anna, Barnets bästa: Om barnets rättsliga ställning i familj och samhälle, 6 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 34. 
38

 Prop. 1997/98:7 s. 104. 
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även presumtioner, vissa principer och andra dominerande tolkningar av vad 

som är barnets bästa.
39

  

Presumtioner om hur barnets bästa ska tolkas får stor betydelse i 

rättstillämpningen.  En fördel med presumtioner om vad som är barnets bästa 

är en mer rättssäker rättstillämpning som är förutsägbar och beaktar likhet inför 

lagen. En nackdel är dock att det snarare blir generella bedömningar om vad 

som är barnets bästa än en individualiserad helhetsbedömning av ett enskilt 

barns bästa. Dessutom är ytterligare en nackdel att domar och beslut kan vara 

svårtolkade om de endast baseras på en generell hänvisning till barnets bästa. 

Det kan då vara svårt att förstå vad domstolen eller socialnämnden lagt till 

grund för avgörande av vad som är barnets bästa.
40

    

En omständighet som i praktiken läggs stor betydelse vid är vad som brukar 

kallas för kontinuitetsprincipen. Kontinuitetsprincipen innebär att domstolarna 

oftast undviker att flytta barnet från dess invanda miljö. Tanken är att en 

förflyttning av barnet till en ny miljö kan vara skadligt för barnet. Avsikten är 

att tillgodose barnets behov av stabilitet och kontinuitet. Andra omständigheter 

som har betydelse är föräldrarnas samarbetsförmåga, vem som främjar 

umgänge med den andra föräldern samt föräldrarnas överenskommelser.
41

  

I praxis kan man se att kontinuitetsprincipen ofta kommer att vägas mot barnets 

behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.
42

 En avvägning får då 

göras mellan fördelarna för barnet att hamna hos en förälder som främjar 

umgänge med den andra föräldern och de stora svårigheter som en förflyttning 

till en ny miljö kan föra med sig. Domstolens bedömning av barnets bästa ska 

vara framåtsyftande.  

Ett problem som dock kan uppstå om alltför stort hänsynstagande tas till 

kontinuitetsprincipen är att en förälder som konsekvent försvårar barnets 

umgänge med den andra föräldern, men som bor kvar i barnets invanda miljö 

                                                 
39

 Schiratzki, Johanna, Föräldraansvar i välfärdsrätten: Om vårdnad, vårdnadstvister och 

barnskydd, 1 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2013, s. 39. 
40

 Schiratzki, Johanna, Föräldraansvar i välfärdsrätten: Om vårdnad, vårdnadstvister och 

barnskydd, 1 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2013, s. 39. 
41

 Singer, Anna, Barnets bästa: Om barnets rättsliga ställning i familj och samhälle, 6 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 125. 
42

 Se exempelvis NJA 1998 s. 675. 
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kan skapa bättre förutsättning för att själv erhålla ensamt vårdnadsansvar eller 

beslut om att barnet ska bo hos denne. Om hänsyn tas för mycket till 

kontinuitetsprincipen kan det i värsta fall innebära att barnets möjlighet till en 

god och nära kontakt med båda sina föräldrar begränsas på ett negativt sätt.
43

 

Så skedde i NJA 1998 s. 675 som rörde en treårig pojkes kontakt med sin 

pappa. Mamman hade under hela pojkens liv saboterat pojkens umgänge med 

sin pappa. HD ansåg dock att pojkens behov av stabilitet och kontinuitet 

övervägde barnets behov av en god och nära kontakt med pappan och att det 

därför var till pojkens bästa att modern fick behålla vårdnaden. 

Det kan ifrågasättas om en förälder ska kunna utföra umgängessabotage på det 

här sättet och ändå få behålla vårdnaden om barnet. Det kan även ifrågasättas 

om en princip som kontinuitetsprincipen i det här fallet ska kunna väga tyngre 

än barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar.
44

  

Vid bedömningen av vad som är barnets bästa ska hänsyn även tas till barnets 

vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Bedömningen av barnets 

bästa ska således bygga på kunskap och erfarenhet i kombination med att 

barnet själv får komma till tals. Vid bedömningen ska hänsyn tas till barnets 

psykiska och fysiska välbefinnande och utveckling. Dessutom bör både 

långsiktiga och kortsiktiga effekter för barnet beaktas.
45

  

Det är viktigt att fastställandet av barnets behov verkligen bygger på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är även betydelsefullt att 

barnets bästa alltid är det som i slutändan är bestämmande för beslutet som 

fattas även om annan hänsyn kan finnas med i övervägandena. Det innebär att 

både domstol, vid ett avgörande, och socialnämnd, när snabbutredningar och 

vårdnadsutredningar görs samt när beslut fattas om godkännande eller inte 

godkännande av avtal mellan föräldrarna, ska beakta barnets bästa.
46

  

                                                 
43

 Singer, Anna, Barnets bästa: Om barnets rättsliga ställning i familj och samhälle, 6 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 125. 
44

 Jämför Singer, Anna, Barnets bästa: Om barnets rättsliga ställning i familj och samhälle,  

6 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 35. 
45

 Prop. 2005/06:99 s. 40. 
46

 Walin, Gösta & Vängby, Staffan, Föräldrabalken (1 jan. 2014, Zeteo) kommentaren till  

6 kap. 2 a § FB. 
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3.2 Barnets bästa ska vara avgörande 

Enligt 6 kap. 2 a § 1 stycket FB ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut 

om vårdnad, boende och umgänge. Det innebär att det inte finns några andra 

intressen som går före barnets bästa. Varken rättvisa mellan föräldrarna eller en 

förälders behov av kontakt med barnet ska kunna gå före barnets bästa. Andra 

hänsyn kan tas med i övervägandena, men det är barnets bästa som i slutändan 

ska vara avgörande för beslutet.
47

 Det har dock inte uppställts någon definition 

av vad som är barnets bästa i lagtexten. Däremot återfinns i lagtexten 

omständigheter som beslutsfattaren särskilt ska fästa avseende vid när 

bedömningen av vad som är barnets bästa görs. Dessutom finns vissa 

preciseringar vid bedömningen av barnets bästa i andra paragrafer i 6 kapitlet 

FB.
48

 Barnkommittén har även lyft fram som riktlinje för den svenska 

rättstillämpningen att beslutsfattaren ska kombinera ett objektivt och subjektivt 

perspektiv för att få fram det bästa beslutsunderlaget.
49

 

Enligt den tidigare vårdnadsreformen från år 1998 skulle beslutsfattarna 

särskilt fästa avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda 

föräldrarna medan risken för att barnet utsattes för övergrepp endast skulle 

beaktas.
50

 Efter 2002 års kommittés undersökning angående övergrepp mot 

barn fann kommittén en tendens hos domstolarna att tona ned betydelsen av att 

ett barn utsattes för övergrepp i familjen. Det fanns en oro för att domstolarna 

inte tillräckligt uppmärksammade risken för att barnet for illa. Anledningen till 

detta skulle kunna vara att det i lagtexten gjordes skillnad på att det särskilt 

skulle fästas avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda 

föräldrarna medan det endast skulle beaktas risken för att barnet for illa.
51

  

Ett exempel på att domstolen inte tillräckligt uppmärksammade risken för att 

barnet for illa återfinns i NJA 2003 s. 372. Målet rörde en treårig flickas 

umgänge med sin pappa. HD kom fram till att det fanns en konkret risk för att 

                                                 
47

 Walin, Gösta & Vängby, Staffan, Föräldrabalken (1 jan. 2014, Zeteo) kommentaren till  

6 kap. 2 a § FB och prop. 2005/06:99 s. 85. 
48

 Se exempelvis 6 kap. 5 § 2 stycket FB om föräldrars samarbetsförmåga vid bedömningen av 

gemensam vårdnad och 6 kap. 6 § 2 stycket FB om att socialnämnden ska godkänna föräldrars 

avtal om gemensam vårdnad om det inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa. 
49

 Se ovan kapitel 2.3. 
50

 Prop. 1997/98:7 s. 105. 
51

 SOU 2005:43 s. 198. 
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flickan skulle kunna fara illa psykiskt vid umgänge med pappan. Trots detta 

beslutades att flickan skulle ha umgänge med pappan i begränsad omfattning 

under medverkan av en kontaktperson. HD ansåg således att barnets intresse av 

en nära och god kontakt med sin pappa övervägde risken för att flickan skulle 

komma att fara illa vid umgänge med honom.   

I de allra flesta fall är det barnets bästa att ha en god och nära kontakt med 

båda sina föräldrar. Barnets rätt till båda sina föräldrar får dock inte innebära 

att barnet riskerar att bli utsatt för våld, övergrepp eller annan kränkande 

behandling. Om barn tvingas bevittna våld i hemmet innebär detta en risk för 

barnets psykiska hälsa. En riskbedömning måste alltid göras när det 

framkommer uppgifter om våld i ett mål om vårdnad, boende och umgänge. 

Riskbedömningen ska grundas på omständigheter som tidigare övergrepp, hot 

om övergrepp, allmän attityd till våld, missbruksproblem och psykisk sjukdom. 

Det ställs inte lika höga beviskrav i mål om vårdnad, boende och umgänge som 

i brottmål, vilket innebär att påståenden om övergrepp ska beaktas även om 

polisens förundersökning har lagts ner. Vid helhetsbedömningen av samtliga 

omständigheter som ska göras bör, i fall där domstolen finner att det finns en 

risk för att barnet kommer att fara illa, detta väga tungt.
52

   

Rättsläget synes ha förändrats sedan NJA 2003 s. 372 i och med att 6 kap.      

15 c § FB infördes och det därmed klargjordes att umgängesstödets uppdrag 

inte är att fysiskt förhindra att barnet bortförs eller kränks. Umgängesstödet får 

inte av domstolen förutsättas förhindra skadliga åtgärder från en förälders sida 

gentemot barnet.
53

 På grund av samhällsutvecklingen och det nya regelverket 

skulle HD idag kommit till en annan slutsats. Detta är förenligt med barnets 

bästa då det är anmärkningsvärt att risken för att barnet far illa skulle ha en 

underordnad betydelse i förhållande till barnets behov av en nära och god 

kontakt med båda föräldrarna. 

Det följer även av 2006 års lagändring att det ska fästas särskilt avseende vid 

både risken för att barnet far illa och barnets behov av en nära och god kontakt 

med båda föräldrarna. Det är viktigt att betona att risken för att barnet far illa 

                                                 
52

 Jämför prop. 2005/06:99 s. 41 f. 
53

 Prop. 2009/10:192 s. 11.  
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och även barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna ska 

väga tungt vid bedömningen av vad som är barnets bästa.
54

  

3.3 Barnets rätt att komma till tals 

3.3.1 Barnets vilja 

När barnets bästa ska fastställas är förutom risken för att barnet far illa och 

barnets behov av kontakt med båda föräldrarna, barnets egen vilja en 

omständighet som ska beaktas. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande 

av barnets ålder och mognad.
55

 

Det finns ingen vidare vägledning i förarbetena kring hur begreppen ålder och 

mognad ska bestämmas. Det har inte ansetts lämpligt att i lagtexten ange en 

åldersgräns för när barnets vilja ska beaktas.
56

 Om barnet har nått en sådan 

mognad att dess önskemål bör respekteras och barnet har en bestämd 

uppfattning bör domstolen i allmänhet följa barnets önskan. Det går inte att 

säga generellt när barnet har nått en sådan mognad att barnets vilja ska 

beaktas.
57

 I rättsfallet NJA 1988 s. 448 slog HD fast att synpunkter från ett barn 

som snart skulle fylla 13 år, vars utveckling motsvarade hans ålder, borde 

tillmätas stor vikt i vårdnadsfrågan. Barnet ansågs dock inte ha uttryckt en så 

bestämd uppfattning att den kunde tilläggas avgörande betydelse i målet. 

I slutändan blir det domstolen respektive den enskilda beslutsfattaren som gör 

bedömningen av vilken betydelse barnets ålder och mognad ska ges vid 

beaktande av barnets vilja. Detta innebär att rättstillämpningen präglas av en 

viss osäkerhet.
58

 Dessutom kan det bli en potentiell konflikt av tillgodoseendet 

av barnets behov samtidigt som barnets vilja ska beaktas. Risken härmed är att 

hänsynen till barnets vilja hamnar i skuggan av vad som anses vara barnets 

bästa.
59

 

                                                 
54

 Prop. 2005/06:99 s. 42 f.  
55

 Se 6 kap. 2 a § 3 stycket FB.  
56

 Prop. 1994/95:224 s. 35 och prop. 1997/98:7 s. 49. 
57

 Prop. 1981/82:186 s. 66 och prop. 2005/06:99 s. 45. 
58

 Singer, Anna, Barnets bästa: Om barnets rättsliga ställning i familj och samhälle, 6 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 123. 
59

 Singer, Anna, Barnets bästa: Om barnets rättsliga ställning i familj och samhälle, 6 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 34. 
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Betydelsen av barnets vilja och hur stor inverkan den ska ha vid bedömningen 

av frågor kring barnet har sedan principen om barnets rätt att komma till tals 

infördes i FB år 1996 sett olika ut. Tidigare hade principen en fristående 

placering från barnets bästa.
60

 Härigenom markerades att barnets vilja inte 

endast utgjorde en omständighet att beakta vid bedömningen av barnets bästa 

utan ibland fristående skulle beaktas från den bedömningen. Trots att 

utgångspunkten var att frågor om vårdnad, boende och umgänge alltid skulle 

avgöras efter vad som är bäst för barnet fanns det situationer där barnets vilja, 

såsom fristående omständighet, kunde vara avgörande för domstolens 

ställningstagande.
61

 

Inför den senaste ändringen av föräldrabalken år 2006 tillsattes en kommitté år 

2002 som fick i uppdrag att bland annat utvärdera 1996 års reform om barns 

rätt att komma till tals.
62

 Utredningen visade att domstolarna i många fall inte 

redovisade barnets vilja och att viljan, i de fall som redovisades, inte heller 

alltid följdes.
63

 Det går därför inte säkert att veta i vilken utsträckning barnets 

vilja har klarlagts och om domstolen har tagit hänsyn till den. Domstolen kan 

av olika skäl ha valt att inte redovisa barnets vilja i domen även om barnet fått 

komma till tals i en vårdnadsutredning eller på annat sätt. Det kan vara för att 

barnet ska hållas utanför föräldrarnas konflikt. Det är dock viktigt att 

domstolen alltid tar hänsyn till barnets vilja.
64

 

Kommittén ansåg att domstolarna hade en tendens att ställa för stora krav på att 

barnet skulle ha uttryckt en bestämd uppfattning för att dess inställning skulle 

beaktas.
65

 Kommittén ansåg därför att ordet ”vilja” som angavs i lagtexten 

kunde vara missledande på så sätt att barnet måste ha uttryckt en bestämd 

uppfattning för att domstolen ska beakta barnets vilja. Även i situationer då 

barnet inte har en bestämd uppfattning, men synpunkter på hur dess tillvaro bör 

vara, bör det vara till barnets bästa att ta hänsyn till sådana funderingar från 

barnets sida. Kommittén ansåg därför att lagtexten skulle ändras så att det är 

barnets ”inställning” som domstolen ska beakta. Det skulle kunna tänkas att om 

                                                 
60

 Dåvarande 6 kap. 2 b § som upphörde genom SFS 2006:458. 
61

 Prop. 1997/98:7 s. 106. 
62

 SOU 2005:43 s. 3. 
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 SOU 2005:43 s. 209 ff. 
64

 Prop. 2005/06:99 s. 45. 
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 Jämför NJA 1988 s. 448. 
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barnet inte direkt tar ställning mellan föräldrarna men ger uttryck för vilken 

skola barnet vill gå i eller vilka fritidsaktiviteter barnet vill ägna sig åt, kan det 

indirekt följa vilken förälder barnet bör bo hos eller hur umgänget bör vara 

utformat.
66

 

Regeringen bedömde att ordet vilja inte skulle bytas ut mot inställning då det 

snarare fanns en risk för att barnets rätt att komma till tals då försvagades, 

vilket inte ansågs lämpligt.
67

 Trots att kommitténs utredning visade på en brist 

hos domstolarna att beakta barnets vilja innan 2006 års reform ansåg 

regeringen inte att någon ändring behövde göras i lagen. Bestämmelsen om att 

hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad 

överfördes oförändrad till 6 kap. 2 a § FB om barnets bästa.
68

 I och med detta 

blev det dock tydligare att barnets vilja skulle beaktas vid bedömningen av 

barnets bästa. 

Av lagtexten framgår att hänsyn ska tas till barnets vilja vilket är avsett att 

markera att detta är en särskilt betydelsefull omständighet vid prövningen som 

ska göras i målet.
69

 Det kan dock vara svårt att avgöra vad som är barnets 

verkliga vilja. Föräldrarna kan påverka barnet och barnets inställning kan 

förändras från dag till dag. Det är därför svårt att säga vilken tyngd barnets 

vilja har vid avgörande av vad som är barnets bästa.
70

 

I praxis återfinns en princip om att barnets vilja inte ska tillmätas avgörande 

betydelse om barnet utsatts för alltför stora påtryckningar.
71

 I rättsfallet NJA 

1995 s. 398 tog dock HD hänsyn till en 13 årig flickas vilja trots att hon utsatts 

för påtryckningar av sin pappa. Flickan hade bestämt uttryckt att hon ville att 

hennes pappa skulle ha vårdnaden om henne vilket han även fick. Det kan 

noteras att HD varken tog hänsyn till att flickans vilja utsatts för stora 

påtryckningar att välja en förälder eller av att denna förälders lämplighet som 

vårdnadshavare kunde ifrågasättas. 
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Det kan finnas praktiska svårigheter att få fram barnets vilja. Domstolen har 

möjlighet att höra barnet om särskilda skäl talar för det och om det är 

uppenbart att barnet inte tar skada av det.
72

 Domstolen får då ta ställning från 

fall till fall och därvid beakta barnets ålder och mognad. Barnet måste även gå 

med på att höras inför rätten. Barn som är under 12 år är sällan så mogna att de 

bör medverka i en rättegång och det finns oftast inte vägande skäl för att höra 

mindre barn i domstol i en vårdnadstvist. Bestämmelsen ska tillämpas med stor 

återhållsamhet vilket knappast främjar domstolens utredning av barnets vilja. 

Om barnet hörs inför rätten är det av vikt att barnet inte pressas eller direkt 

behöver ta ställning mellan föräldrarna.
73

 

Domstolen har enligt 6 kap. 19 § 1 stycket FB en skyldighet att se till att frågor 

om vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda. Domstolen kan 

inhämta upplysningar av socialnämnden som, innan den lämnar upplysning till 

domstolen, ska höra föräldrarna och barnet om det är lämpligt.
74

 Domstolen 

kan även ge uppdrag åt socialnämnd att göra en vårdnadsutredning varvid den 

som verkställer utredningen ska försöka klarlägga barnets inställning och 

redovisa den för domstolen.
75

 En vårdnadsutredning inhämtas dock inte i alla 

mål. Dessutom kan utredningarna ha olika kvalité beroende på vilken 

socialnämnd som fått uppdraget, kompetensen på utredarna och vilka 

utredningsmetoder som tillämpas.
76

 

Ett problem som kan uppkomma med hur barnets rätt att komma till tals 

tillgodoses är om barnets vårdnadshavare motsätter sig att utredaren som 

socialnämnden utser talar med barnet. Om barnet inte uppnått den ålder och 

mognad som krävs för att barnet själv ska få bestämma om samtal ska äga rum 

med barnet kan vårdnadshavaren förhindra att samtal hålls med barnet eftersom 

det faller inom vårdnadshavarens bestämmanderätt.
77

 Om barnet däremot har 

uppnått den ålder och mognad som krävs för att själv bestämma om sin 

medverkan räcker barnets medgivande och vårdnadshavarens samtycke 
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behöver då inte inhämtas. Samtalet med barnet kan då äga rum mot 

vårdnadshavarens vilja.
78

    

Samtidigt som det är angeläget att hänsyn tas till barnets vilja vid beslut om 

vad som är barnets bästa är det också betydelsefullt att tänka på att inte alla 

barn vill uttrycka en vilja i ett mål om vårdnad, boende och umgänge. Barnet 

ska inte försättas i en lojalitetskonflikt gentemot föräldrarna eftersom det kan 

skada barnet. Det är således viktigt att den som utför vårdnadsutredningen tar 

hänsyn till detta och hur det redovisas i vårdnadsutredningen.
79

 Huvudregeln 

vid avgörande av mål om vårdnad, boende och umgänge är att hänsyn ska tas 

till barnets vilja. Vid bedömningen av denna hänsyn finns dock utrymme för 

utredarens eller beslutsfattarens eget omdöme, precis som vid bedömningen av 

barnets bästa.
80

   

3.3.2 Upplysningar av socialnämnden 

Domstolen kan enligt 6 kap. 20 § FB fatta ett interimistiskt beslut om vårdnad, 

boende och umgänge.
81

 Ett interimistiskt beslut ska fattas utifrån samma 

bedömningsgrunder som vid en slutlig prövning. Det innebär att barnets bästa 

ska vara avgörande och hänsyn tas till barnets vilja även vid ett sådant beslut.
82

 

Domstolen får enligt 6 kap. 20 § FB inför ett interimistiskt beslut om vårdnad, 

boende och umgänge inhämta upplysningar av socialnämnden i frågan. 

Socialnämnden ska, innan den lämnar upplysningar till domstolen, höra 

föräldrarna och barnet om det är lämpligt. Det kan finnas situationer då det är 

olämpligt att ha ett särskilt samtal med barnet inför ett interimistiskt beslut. 

Barnet får inte känna sig pressat att ta ställning för eller emot en förälder, 

barnet kan vara särskilt känsligt, barnets inställning kan nyligen ha utretts eller 

att beslut måste fattas så snabbt att det inte finns tid för att under godtagbara 
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former och med den försiktighet som krävs samtala med barnet. Om barnet inte 

hörs bör dock orsaken till att det anses olämpligt redovisas för domstolen.
83

 

Inför 2006 års vårdnadsreform fann kommittén av sina undersökningar att 

innehållet i snabbupplysningarna från socialnämnden varierade en hel del 

beroende på vilken kommun som handlade ärendet. I vissa kommuner talade 

handläggarna med föräldrarna och ibland även med barnet. Det vanligaste var 

dock att snabbupplysningarna enbart bestod av utdrag ur de sociala register om 

det där fanns uppgifter om föräldrarna eller barnet.
84

 

Trots att ett interimistiskt beslut ska fattas utifrån samma bedömningsgrunder 

som vid en slutlig prövning finns inget krav i lagtexten på att domstolen ska 

inhämta en snabbupplysning i målet. Dessutom behöver inte socialnämnden, 

om det anses olämpligt, höra föräldrarna eller barnet. Det kan ifrågasättas om 

detta verkligen tillgodoser barnets rätt att komma till tals, speciellt eftersom 

interimistiska beslut kan påverka den slutgiltiga prövningen i målet exempelvis 

om hänsyn tas till kontinuitetsprincipen och barnet har sitt stadigvarande 

boende hos en av föräldrarna.
85

  

3.3.3 Socialnämndens vårdnadsutredningar 

Enligt 6 kap. 19 § 3 stycket FB får domstolen, om det behövs en utredning, ge 

uppdrag åt socialnämnden eller något annat organ att utse någon att verkställa 

en vårdnadsutredning. Den som verkställer vårdnadsutredningen ska enligt      

6 kap. 19 § 4 stycket FB, om det är lämpligt, försöka klarlägga barnets 

inställning och redovisa den för domstolen samt lägga fram förslag till beslut.  

En vårdnadsutredning ska alltså verkställas av den som utses av 

socialnämnden. Socialnämnden ansvarar för att uppgiften tilldelas en 

tjänsteman och för att utredningen kommer till stånd såsom domstolen har 

begärt. Socialnämnden ska däremot inte pröva innehållet i 

vårdnadsutredningen eller avge något yttrande till domstolen.
86

 Istället 

redovisar utredaren direkt till domstolen. Utredningsförfarandet har därmed 
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effektiviserats genom att socialnämnden har frikopplats från arbetet med 

utredningen. Det är positivt att utredningarna påskyndas då det är viktigt att 

avgöra en fråga om vårdnad, boende och umgänge inom rimlig tid för barnets 

skull, samtidigt som en utredare kan få stort inflytande på hur ett mål kommer 

att bedömas.
87

 Enligt de undersökningar som 2002 års kommitté utförde följde 

domstolen utredarens rekommendationer i 8 av 10 fall.
88

  

Kommitténs utredning visar att barn kommer till tals under 

vårdnadsutredningar i större utsträckning nu än före reformerna på 1990-talet. 

Utredningen visar även att det för de flesta kommuner är normalt 

förekommande med samtal från det att barnet är sex år gammalt. I en del 

kommuner förs även samtal med yngre barn. Det varierar hur många tillfällen 

som utredaren träffar barnet. Situationen för de mindre barnen belyses genom 

att utredaren träffar barnet vid hembesök hos vardera föräldern samt för samtal 

med föräldrarna och exempelvis förskolepersonal. Det brister dock ibland i 

kompetensen hos dem som håller samtal med barnet. Det kan även förekomma 

olika utredningsmetoder beroende på vem som är utredare och metoderna kan 

behöva utvecklas.
89

 

För att kunna tillgodose barnets bästa är det av vikt att utredarna får utbildning 

kring att samtala med barn på barnets villkor, att de kan tolka barnets 

uttryckssätt och att även yngre barn får komma till tals. Det har inte ansetts 

lämpligt att i lag slå fast en ålder för när ett barn bör höras inom ramen för en 

vårdnadsutredning. Det måste således i varje enskilt fall göras en bedömning 

om det är lämpligt att tala med barnet och vilken betydelse barnets inställning 

ska få då barn har olika mognadsgrad och förutsättningar. Ett sätt att låta yngre 

barn komma till tals är genom att utredaren samtalar med personer i barnets 

omgivning som känner barnet väl.
90

 

Vid bestämmande av vad som är barnets bästa är det av stor vikt att utredaren 

tillgodoser barnets rätt att komma till tals och barnets vilja. Speciellt eftersom 

det finns en tendens hos domstolen att följa utredarens förslag till beslut. 
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Socialstyrelsen har i allmänna råd givit rekommendationer rörande utförande 

av vårdnadsutredningar.
91

 Frågor kring hur utredaren ska bedöma barnets bästa 

och tillgodose barnets rätt att komma till tals behandlas även utförligt i 

Socialstyrelsens handbok, vårdnad, boende och umgänge.
92

  

Handboken är visserligen inte en föreskrift och är alltså inte bindande. De 

allmänna råden är inte heller bindande. Ur rättsäkerhetssynpunkt måste ändå 

handboken anses bidra till förutsägbarhet och likhet inför lagen. Det är positivt 

att utredarna får viss vägledning kring hur barnets rätt att komma till tals ska 

tillgodoses och hur detta ska kopplas till vad som är barnets bästa.  

3.3.4 Överenskommelser mellan föräldrarna 

En utgångspunkt vad gäller mål om vårdnad, boende och umgänge är att om 

föräldrarna är överens så uppstår ingen process enligt FB.
93

 Om en process 

ändå uppkommer har domstolen en skyldighet enligt 42 kap. 17 § RB att, om 

det är lämpligt med hänsyn till målets beskaffenhet och övriga omständigheter, 

verka för att parterna förliks eller på annat sätt uppnår en samförståndslösning. 

Domstolens skyldighet gäller även indispositiva tvistemål, men när det rör sig 

om vårdnadsrelaterade tvister måste samförståndslösningen alltid vara förenlig 

med barnets bästa.  

Domstolen kan även, enligt 6 kap. 18 § FB, uppdra åt socialnämnden eller 

annat organ att i barnets intresse ordna samarbetssamtal mellan föräldrarna i 

syfte att nå enighet mellan dem. Kommunen ska, enligt 5 kap. 3 § SoL, se till 

att föräldrarna kan erbjudas samarbetssamtal för att nå enighet i frågor om 

vårdnad, boende och umgänge. Målet med samarbetssamtal är att få parterna 

att nå en samförståndslösning.
94

 Föräldrarna kan även, enligt 6 kap. 17 a § FB, 

få hjälp att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge enligt 6 kap. 6 § FB, 

6 kap. 14 a § FB och 6 kap. 15 a § FB. Socialnämnden ska godta ett avtal om 

gemensam vårdnad enligt 6 kap. 6 § FB om det inte är uppenbart oförenligt 
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med barnets bästa. Det är således ett lägre ställt krav gentemot barnets bästa.
95

 

Avtalen om boende och umgänge är giltiga om de är skriftliga och 

socialnämnden har godkänt dem. Stor vikt läggs således vid att föräldrarna ska 

nå en överenskommelse. 

Vissa överenskommelser har sin grund i en önskan att dela barnet mellan 

föräldrarna så rättvist som möjligt istället för att faktiskt främja vad som är 

barnets bästa. Om en lösning inte kan anses förenlig med barnets bästa, ska inte 

domstolen lägga den till grund för sitt avgörande.
96

 Av förarbeten framgår att 

stor vikt läggs vid om föräldrarna är ense kring hur frågor om vårdnad, boende 

och umgänge ska lösas.
97

 Utgångspunkten är då att den lösning som föräldrarna 

är överens om i allmänhet kan antas vara bäst för barnet. Det förklaras av att 

det är bra för barn med föräldrar som är överens och av att föräldrarna 

förmodas vara de som bäst känner sina barns behov.
98

 När föräldrarna är 

överens finns det därför sällan anledning att ta reda på barnets inställning.
99

 

Grundprincipen om att rätten ska ta hänsyn till barnets vilja ska ändå gälla. Om 

det undantagsvis kommer fram att barnet bestämt motsätter sig den lösning 

som föräldrarna kommit överens om bör rätten ingående pröva om 

överenskommelsen verkligen är till barnets bästa.
100

 Det kan anses att 

principen om att föräldrarnas överenskommelser är till barnets bästa leder till 

en brist i barnets rätt att få komma till tals om barnet då inte hörs. Samtidigt 

kan det vara bäst för barnet att inte behöva lämna sin inställning eftersom 

barnet då inte riskerar att hamna i en lojalitetskonflikt mellan föräldrarna.  

Om domstolen inte lyckas få föräldrarna att uppnå en samförståndslösning kan 

domstolen enligt 6 kap. 18 a § FB besluta om medling om det görs en 

bedömning att det ändå finns utrymme för en lösning. En medlare kan ofta gå 

längre än domstolen i sina försök att få föräldrarna att nå en 
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samförståndslösning. Barnets bästa ska alltid sättas i främsta rummet.
101

 Även 

här kan ifrågasättas hur barnets rätt att komma till tals tillgodoses eftersom 

medlaren kan ha mer fokus på att få föräldrarna att komma överens än att höra 

barnets inställning.  

3.4 Information till barnet 

Det finns inte någon bestämmelse i 6 kap. FB om skyldighet att ge barnet 

information. Däremot återfinns en bestämmelse i 11 kap. 10 § SoL om att 

barnet ska få relevant information när en åtgärd rör ett barn. Det är 

socialnämnden som ska följa detta vid handläggning av ärenden, såsom vid 

vårdnadsutredningar. 

För att barnet ska kunna komma till tals och uttrycka sin åsikt är det viktigt att 

barnet får information i frågor som rör barnet. Det kan vara information om 

vad som pågår, planeras eller vad det innebär att ta ställning till en viss sak. 

Exempelvis kanske barnet inte förstår vad det innebär att en förälder eller båda 

har vårdnaden om barnet. Det är därför av vikt att ta reda på om barnet har 

förstått den information som lämnats.
102

 För att barnet verkligen ska anses 

delaktigt i ett beslut är det av vikt att samtalen förs på ett sådant sätt att barnet 

förstår varför samtalen förs och vilken betydelse det som barnet säger kan få.
103

  

Det råder inte någon absolut rätt för barnet att få ta del av information som är 

olämplig för barnet. Med hänsyn till barnets bästa får informationen som 

lämnas anpassas till situationen, barnets ålder, mognad och tidigare 

kunskaper.
104

 Dessutom kan det förekomma situationer då det är lämpligt att ge 

barnet information men olämpligt att fråga om barnets inställning. Situationen 

kan även vara tvärtom. Det måste därför göras en bedömning från fall till fall. 

Det måste även visas förståelse och respekt för att ett barn i vissa situationer 

inte vill yttra sig.
105
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3.5 Barnets talerätt och processbehörighet i mål om vårdnad, boende och 

umgänge 

Alla fysiska personer är partsbehöriga dvs. kan vara part i en rättegång. 

Däremot har inte alla talerätt och partställning. Talerätt innebär rätt att vara 

part i en bestämd rättegång. Processbehörighet innebär att den taleberättigade 

kan väcka talan och vidta andra processhandlingar. Om en person saknar 

processbehörighet men har talerätt förs dennes talan av en ställföreträdare.
106

 I 

mål om vårdnad, boende och umgänge är föräldrarna parter och 

taleberättigade.
107

 Det följer av det rättsliga föräldraskapet.
108

 Föräldrar har 

talerätt oavsett om de har del i den legala vårdnaden eller inte.
109

 Barnet 

däremot saknar partställning och därmed talerätt.
110

 Barnet har inte heller 

processbehörighet i mål om vårdnad, boende och umgänge.
111

 

Det har diskuterats och givits förslag om barn ska få talerätt i mål om vårdnad, 

boende och umgänge.
112

 Förslagen har dock inte lett till lagstiftning. Argument 

för att barnet ska få talerätt i vårdnadsmål har bland annat varit att det är en 

allmän princip att den som har ett av rättsordningen skyddat intresse också ska 

ha talerätt därom. Argument mot har varit att barnet inte ska behöva ta ställning 

för eller emot en förälder vilket skulle bli resultatet om barnet gavs talerätt.
113

 

Dessutom finns en större risk för att barnet utsätts för otillbörlig påverkan av 

en förälder att ta ställning på ett visst sätt om barnet ges talerätt. Talerätt kan 

även innebära att barnet konfronteras av konflikten mellan föräldrarna på ett 

onödigt närgånget sätt.
114
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4 Barnets bästa ur ett socialrättsligt perspektiv 

Tidigare betraktades barn som passiva objekt för vuxnas uppfostran och 

omsorger men det har skett en förändring av samhällets synsätt på barn. 

Numera ses barn som självständiga och handlande individer med tidig förmåga 

att agera med sin omvärld med ett tydligt barnperspektiv vid åtgärder och 

beslut som rör barn.
115

 Barnets rätt att beaktas som en självständig individ med 

egna rättigheter återspeglas i de inledande bestämmelserna i SoL och LVU. 

Enligt 1 kap. 1 § SoL ska socialtjänstens verksamhet bygga på respekt för 

människors självbestämmanderätt och integritet och enligt 1 § 1 stycket LVU 

ska insatserna präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. 

4.1 Samtycke som utgångspunkt 

I den sociala barnavården ska insatser för barn som huvudregel ske i 

samförstånd med vårdnadshavare och barn. Socialnämnden eftersträvar således 

att nå en överenskommelse med vårdnadshavare för barnet. Om socialnämnden 

inte lyckas få vårdnadshavaren och barnet att acceptera stödinsatser ska, enligt 

4 § LVU, en ansökan om tvångsvård ges in till förvaltningsrätten som kan 

meddela beslut om vård med stöd av LVU. När frivilliga insatser enligt SoL 

inte är tillräckliga utgör LVU alltså ett komplement till SoL.
116

 

Socialnämndens ansökan om omhändertagande enligt 2 § LVU ska bland annat 

innehålla uppgifter om vilken relevant information som har lämnats till den 

unge och den unges inställning.
117

 Det följer av 4 § LVU att 

förvaltningsdomstol har samma skyldighet att vid den materiella bedömningen 

ta hänsyn till barnets vilja som allmän domstol har vid överföring av vårdnad 

enligt 6 kap. FB.
118

 Om ett beslut om vård enligt LVU fattas innebär detta att 

vårdnadshavarens bestämmanderätt över barnet begränsas i den omfattning 

som behövs för att vården ska kunna genomföras.
119
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Om socialnämnden gjort en ansökan om vård enligt 2 § LVU ger den 

förvaltningsrättsliga processen inte något utrymme för domaren att försöka få 

parterna att nå en överenskommelse. Rätten kan dock avslå en begäran om 

tvångsvård om rätten finner att samtycke till den begärda insatsen föreligger.
120

 

En förutsättning för att ett barn ska kunna vårdas enligt LVU är således att 

barnet självt, om det fyllt 15 år, och vårdnadshavaren inte samtycker till 

vård.
121

 Vid vård enligt 2 § LVU, då barnet oftast är under 15 år, är det endast 

aktuellt med vårdnadshavarens samtycke. LVU är dock inte ovillkorligt knuten 

till frågan om samtycke, även i en situation då socialnämnden inte kan få tag på 

en vårdnadshavare kan lagen bli tillämplig. Det finns även undantag när vård 

enligt LVU ska beredas trots att samtycke till vård finns. Om barnet fyllt 15 år 

och inte ger sitt samtycke till frivillig vård trots att vårdnadshavaren samtycker 

utgör barnets vägran hinder för frivillig vård. Även i vissa fall då barnet är 

under 15 år, fastän barnet inte själv får bestämma över vården, kan barnets 

inställning omöjliggöra frivillig vård. Då kan LVU bli tillämplig även om 

vårdnadshavaren samtycker till vården.
122

 

Om de krav som ställs på samtyckets innehåll och form inte är uppfyllda ska 

vård enligt LVU beredas ändå. Samtycke ska ha lämnats frivilligt. Den som 

lämnat samtycket ska veta vad det innebär att lämna samtycke och samtycket 

ska ges på ett sådant sätt att det står helt klart att ett samtycke existerar.
123

 Då 

åtgärder av det slag som regleras i LVU inte får beslutas utan stöd i lag är det 

viktigt att inte avvisa ett formellt riktigt lämnat samtycke för lättvindigt 

eftersom det skulle innebära att tillämpningsområdet för LVU utvidgas jämfört 

med lagtextens formella innehåll.
124

 

Ett samtycke innebär att föräldrarna och i förekommande fall barnet är villiga 

att medverka till den vård som socialnämnden anser behövlig och att följa de 

anvisningar som socialnämnden anser är nödvändiga för att genomföra vården. 
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Mot bakgrund av detta är det viktigt att socialnämnden noggrant redovisar vad 

den nödvändiga vården innebär, konsekvenserna av vården och den rättsliga 

innebörden av om samtycke lämnas eller inte innan samtycke inhämtas. Det är 

viktigt att samtycke lämnas skriftligen och att det tydligt framgår vad 

samtycket avser. Den enskilde kan dock när som helst återkalla samtycket både 

muntligen och skriftligen.
125

  

4.2 Den unges bästa ska vara avgörande 

Utgångspunkten för tillämpningen av LVU är att barn har grundläggande 

behov som de har rätt att få tillgodosedda av sina föräldrar och andra 

vårdnadshavare. Dessa grundläggande behov är rätt till omvårdnad, trygghet 

och god fostran och återfinns i 6 kap. 1 § FB. Dessutom ska barn behandlas 

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

bestraffning eller annan kränkande behandling. FB anger således barnets 

grundläggande rättigheter och att det är föräldrarna som i första hand ska 

tillvarata dessa rättigheter. I de fall när barnets grundläggande rättigheter 

allvarligt kränks är samhället skyldigt att ingripa för att skydda barnet. Detta 

får ske under de förutsättningar som anges i LVU. Utgångspunkten för en 

skyddslag som LVU är att barn är sårbarare än vuxna och att barn i vissa fall 

måste skyddas mot exempelvis föräldrarna.
126

    

Principen om barnets bästa som återfinns i artikel 3 barnkonventionen infördes 

i LVU år 2003 i 1 § 5 stycket LVU. LVU saknade tidigare en sådan 

bestämmelse. Lagen är förvisso en skyddslag för barn och unga och de insatser 

som görs och de beslut som fattas ska vara för barnets bästa.
127

 

Rättsutvecklingen har dock tenderat att inte alltid sätta den unges intresse 

främst. Det går inte att komma ifrån att det är enskilda människor som tolkar 

lagen utifrån sina egna värderingar. Anledningen till att LVU inte alltid har 

uppnått sitt syfte som skyddslag för barnet kan bero på att lagen har lästs och 

tolkats ur ett föräldraperspektiv vilket kan ha sin grund i EKMR:s fokusering 
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på familjen.
128

 Det ansågs därför nödvändigt att införa en uttrycklig 

bestämmelse om barnets bästa i LVU så att det blev tydligt att lagen skulle 

läsas och tolkas utifrån ett barnperspektiv.
129

  

I 1 § 5 stycket LVU anges att vid beslut enligt lagen ska vad som är bäst för 

den unge vara avgörande. Detta var en anpassning till artikel 3 

barnkonventionen om att vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa 

komma i främsta rummet. Formuleringen av artikel 3 barnkonventionen ger 

utrymme för att andra intressen kan vara avgörande för vilket beslut som ska 

fattas. I 1 § 5 stycket LVU valdes en snävare formulering. LVU reglerar enbart 

åtgärder som riktar sig till barn och unga när det föreligger en påtaglig risk för 

att barnets eller den unges hälsa och utveckling skadas.  De åtgärder som vidtas 

och beslut som fattas med stöd av LVU kan därför inte ha något annat syfte än 

att förbättra för den unge. Det finns alltså inga andra intressen som skulle 

kunna ha samma tyngd vid bedömningen av vilka åtgärder som skall vidtas och 

som skulle kunna ta över vad som är bäst för barnet.
130

 

I 2 § LVU anges att vård ska beslutas om det finns en påtaglig risk för att den 

unges hälsa eller utveckling skadas. Detta är ett annat sätt att uttrycka principen 

om barnets bästa.
131

 Barnets bästa i förhållande till LVU aktualiseras 

framförallt i samband med omhändertagande enligt 2 § LVU.
132

 Föreligger en 

konflikt mellan barnets behov och andra intressen ska hänsynen till barnets 

bästa alltid ges företräde.
133

 Det framkommer även av RÅ 2008 ref. 55 att LVU 

är en skyddslag för utsatta barn och att vad som är bäst för barnet ska vara 

avgörande vid beslut enligt lagen. 

Precis som i den familjerättsliga lagstiftningen finns inte i den socialrättsliga 

lagstiftningen, varken i SoL eller LVU, någon närmare innebörd av vad som 

ska anses vara barnets bästa. Det går dock inte att en gång för alla precisera 

innebörden av ett begrepp som barnets bästa.
134

 Den svenska barnkommittén 
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har lyft fram som råd en riktlinje för den svenska rättstillämpningen att 

beslutsfattaren kombinerar ett objektivt och subjektivt perspektiv för att få det 

bästa beslutsunderlaget till vad som är barnets bästa.
135

  

Utgångspunkten för bedömningen av barnets bästa är respekten för barnets 

fulla människovärde och integritet.
136

 Vägledning har tagits av regeringens 

uttalande i samband med införandet av barnets bästa i 6 kap. 2 a § FB. Barnets 

bästa måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella 

förhållandena. Hänsyn måste tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska 

utveckling och välbefinnande. Både kortsiktiga och långsiktiga effekter för 

barnet ska beaktas så långt det är möjligt. Det är i princip omöjligt att objektivt 

slå fast vad som är bäst för barnet utan det blir till sist domstolens respektive 

socialnämndens uppfattning, antaganden och bedömningar som blir avgörande 

i varje enskilt fall.
137

  

Att bestämma barnets bästa är en process med flera steg. Dels ska 

beslutsfattarna beakta vetenskap och beprövad erfarenhet, dels inhämta 

underlag från närstående till barnet och yrkespersoner som har kunskap om 

barnet. Beslutsfattarna ska även beakta det som barnet själv ger uttryck för.
138

 

För att kunna göra bedömningen av vad som är barnets bästa är det nödvändigt 

att den unges inställning finns med i beslutsunderlaget.
139

 Reglerna om barnets 

bästa och barnets rätt att komma till tals ska tolkas i förhållande till varandra. 

Information som beslutsfattaren får av barnet kan således påverka 

bedömningen av vad som är barnets bästa.
140

 

4.3 Den unges rätt att komma till tals 

Principen om barnets rätt att komma till tals fanns tidigare införd i ett flertal 

lagar men inte i LVU.
141

 De bestämmelser om barnets rätt att komma till tals 

som fanns i annan lagstiftning fick inte något större genomslag i bemötande av 

de barn som blev föremål för LVU. Det var ett väl känt problem att barn och 
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unga försvann i utredningsmaterialet vid ansökan om vård och när barnet eller 

den unge var föremål för utredning. Socialtjänsten hade oftast ingen personlig 

kontakt, såsom enskilda samtal med barnet, och det var mycket sällan som 

barnets eller den unges åsikter och tankar om sin situation klarlades och 

presenterades.
142

 

Eftersom Sverige sedan år 1990 förbundit sig att ha en lagstiftning som 

stämmer överens med åtagandena i barnkonventionen ansågs det viktigt att det 

inte skulle få råda någon tvekan om att den unge, oavsett ålder, alltid har rätt 

att uttrycka sin åsikt och få den beaktad. Dessutom borde principen respekteras 

särskilt när det gäller åtgärder som vidtas till skydd för barnet enligt en 

tvångslag som LVU. En bestämmelse om barnets rätt att komma till tals 

infördes därför år 2003 i dåvarande 1 § 6 stycket LVU.
143

 Enligt bestämmelsen 

skulle den unges inställning så långt möjligt klarläggas och hänsyn tas till den 

unges vilja med beaktande av hans eller hennes ålder och mognad. Härigenom 

fick den unge själv en möjlighet att påverka beslut som skulle fattas och 

dessutom känna sig delaktig i utformningen av vården. Det kan vara svårt att 

låta den unge komma till tals och likaså för beslutsfattaren att klarlägga den 

unges inställning.
144

  

Sedan införandet av bestämmelsen om barnets rätt att komma till tals har en 

utveckling skett för att se till att barnet verkligen får komma till tals som det är 

tänkt. Insatser för att sätta barnets bästa i centrum ska genomsyra alla 

samhällsverksamheter som rör barn. Det krävs att man inhämtar barnets 

synpunkter för att kunna uppnå detta. Barn inom den sociala barn- och 

ungdomsvården är extra utsatta vilket gör det än viktigare att stödja en 

utveckling som garanterar barns rätt till inflytande och information.
145

  

År 2012 flyttades bestämmelsen om barnets rätt att komma till tals från 1 § 6 

stycket LVU till 36 § LVU.
146

 Lydelsen utformades på samma sätt som i 11 

kap. 10 § 1 stycket SoL.
147

 36 § 1 stycket andra meningen LVU, om att den 
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unge ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör honom eller 

henne, tillfördes för att tydliggöra barnets rätt att komma till tals enligt artikel 

12 i barnkonventionen. Barnet kan framföra sina åsikter muntligen, skriftligen 

eller på annat sätt och det kan ske direkt eller genom en företrädare. Ett 

exempel på när det sker genom en företrädare är då socialtjänsten inhämtar och 

redovisar barnets åsikter till domstolen. Det innebär att socialtjänsten har ett 

stort ansvar för att se till att barnet ges möjlighet att komma till tals.
148

  

36 § 1 stycket LVU tar sikte på alla beslutssituationer och åtgärder som vidtas 

med stöd av LVU, således inte bara domstolens beslut. Reglerna om hänsyn till 

den unges vilja enligt 36 § 1 stycket LVU tar dock främst sikte på utredning 

och inte på domstols rättstolkning eller frågan om tvångsvård ska medges eller 

inte.
149

 Oavsett vilken åtgärd som blir aktuell enligt LVU ska den unge ges 

tillfälle att uttrycka sin åsikt. Den unge får då möjlighet att påverka beslutet 

som ska fattas och samtidigt vara delaktig i utformningen av vården och 

åtgärder som oftast är avgörande för den unges liv och utveckling. 

Skyldigheten att så långt som möjligt ta reda på barnets inställning utvidgades 

härmed till att gälla alla beslutssituationer och ingripanden som sker med stöd 

av LVU. Vid beslut som kräver extrem brådska kan dock beslutsfattarna 

underlåta att inhämta den unges inställning i förväg.
150

  

Enligt 36 § 1 stycket LVU ska den unges åsikter och inställning tillmätas 

betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Det finns ingen 

åldersgräns för när barnet ska få komma till tals och hur betydelsefullt barnets 

delaktighet blir i beslutsfattandet. Därför måste beslutsfattaren i varje enskilt 

fall bedöma barnets förmåga att förstå det som barnet ska uttrycka sin åsikt om 

och därefter anpassa informationen och situationen utifrån detta.
151

 

För att på bästa sätt se till att barnet får en chans att uttrycka sina åsikter ska 

ansvariga aktörer ha kunskap om och metoder för hur barnets åsikter på bästa 

sätt kan inhämtas, utifrån barnets ålder och mognad. Detta kan ske genom att 

miljön känns trygg för barnet samtidigt som det tillämpas metoder och 
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arbetssätt som är väl anpassade till barnets förutsättningar. Både vid 

inhämtande av barnets åsikter och i bedömningen av hur åsikterna ska 

användas bör hänsyn tas till barnets situation för att exempelvis undvika att 

barnet hamnar i en svår lojalitetskonflikt i förhållande till sina föräldrar. Alla 

beslut som rör barn bör innehålla uppgifter om barnets åsikter har inhämtats 

och hur detta skett samt om barnets åsikter har beaktats eller ej.
152

 

Begreppet mognad innebär förmågan att förstå och bedöma vilka konsekvenser 

den aktuella frågan medför. Det är av vikt att beslutsfattaren tar hänsyn till 

både stora och små barns mognad för att deras rättigheter ska förverkligas. 

Beslutsfattaren ska även ta hänsyn till individuella skillnader som kan 

förekomma för barn i samma ålder och hur de reagerar i olika situationer.
153

 En 

utgångspunkt kring barnets rätt att komma till tals som HFD nämner i 

rättsfallet HFD 2011 ref. 6 är att ju äldre och mognare barnet är desto större 

hänsyn bör tas till dess uttalade önskan. Mindre barn är mer utlämnade till 

omgivningens vilja och förmåga att förstå deras uttryckssätt. Ju mindre barnet 

är desto större är dess beroendeställning gentemot föräldrarna.
154

 

Om barnet inte kan eller vill framföra sina åsikter ska barnets inställning 

försöka klarläggas på annat sätt så långt det är möjligt. Det kan ske genom att 

beslutsfattarna inhämtar information och uppgifter från barnets närstående eller 

någon annan som företräder barnet. Det är även viktigt att principen om barnets 

bästa tillgodoses genom att barnets inställning klargörs på ett sätt som iakttar 

respekten för barnets integritet och självbestämmanderätt. I de fall då barnet är 

i behov av skydd är behovet av att klarlägga barnets inställning särskilt stort.
155

 

En ändring som påverkat principen om barnets rätt att komma till tals trädde i 

kraft den 1 januari 2013. Innan ändringen gavs socialnämnden enligt dåvarande 

36 § 3 stycket LVU en möjlighet att avstå från att höra ett barn under 15 år i de 

fall då detta inte var till nytta för utredningen.
156

 Numera återfinns 

bestämmelsen i 36 § 2 stycket andra meningen LVU, men reviderad på så sätt 

att den som är yngre än 15 år får höras i domstol om barnet inte kan antas ta 
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skada av det. Det är positivt att ändringen skedde då den tidigare bestämmelsen 

inskränkte barnets rätt att komma till tals. Mot bakgrund av barnkonventionens 

principer bör barnet ha rätt att komma till tals och föra fram sina åsikter i 

frågor som rör barnet oavsett om socialnämnden eller domstolen anser att det 

tillför utredningen något.
157

 

Enligt 36 § 2 stycket andra meningen LVU får den som är yngre än 15 år höras 

i domstol om han eller hon inte kan antas ta skada av det. Domstolen kan alltså 

underlåta att höra barnet i vissa fall. Detta kan vara fallet om barnet skulle 

försättas i en svår lojalitetskonflikt gentemot sina föräldrar eller om barnet 

skulle känna stort obehag av att höras i domstol. Det ska ske en bedömning i 

varje enskilt fall om barnet ska höras eller inte. Hörs barnet inte i domstol 

gäller 36 § 1 stycket LVU.
158

   

Det sagda innebär att barnets rätt att komma till tals inskränks till viss del vid 

handläggning i domstol, se 36 § 2 stycket andra meningen LVU. Det är dock 

vanligt i domstolsförfaranden att barnet framför sina åsikter till socialtjänsten 

som dokumenterar dessa och redovisar dem till domstolen. Barnets rätt att 

komma till tals kan således tillgodoses på annat sätt än genom direkt 

kommunikation med domstolen. 

Dessutom har domstolen ett ansvar för att rättsprocesser är rättssäkra vilket 

kommer till uttryck i 8 § FPL. Skulle domstolen anse att utredningen brister på 

så sätt att den unge inte fått komma till tals kan domstolen med stöd av 8 § FPL 

behöva vidta åtgärder för att komplettera utredningen. Det kan förutsättas vara 

till barnets bästa att barnet får komma till tals i de flesta fall.
159

 

Det finns dock ett problem med hur barnets rätt att komma till tals ska 

tillgodoses. Om barnets vårdnadshavare motsätter sig att socialtjänstens 

handläggare talar med barnet har de ingen rätt att göra detta.
160

 Om barnet 

emellertid har uppnått den ålder som krävs för att själv bestämma över om 
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samtal ska hållas eller ej är det barnet som råder över sin medverkan oavsett 

vårdnadshavarens samtycke.
161

  

4.4 Information till den unge  

År 2008 infördes bestämmelser som ger barn och unga rätt att få relevant 

information, både i SoL och i LVU.
162

 Att barnet har en rätt att få information 

är en viktig förutsättning för att ge barnet och den unge möjligheten att komma 

till tals och bli delaktig. Informationen ska innefatta faktauppgifter, 

information av betydelse för den unge i ärendet, information om följderna av 

den unges inställning och möjliga följder av utredningen eller utgången i 

målet.
163

 Barnets rätt att få relevant information måste beaktas och i vissa fall 

behöva begränsas beroende på vad som är bäst för det enskilda barnet utifrån 

barnets ålder och mognad, eftersom informationen inte får vara till skada för 

barnet.
164

 Barnet måste även förstå vad det som barnet ska uttrycka sin åsikt 

om är. Den information som ges måste således anpassas utifrån detta.
165

 Idag 

återfinns bestämmelserna om barnets rätt att få relevant information i 11 kap. 

10 § SoL och 36 § 1 stycket LVU.  

4.5 Den unges talerätt och processbehörighet i mål och ärenden enligt 

LVU 

Eftersom både barn och föräldrar anses ha gemensamma intressen i saken i mål 

och ärenden enligt LVU anses båda inta ställning av part i förvaltningsrättslig 

mening.
166

 För att en förälder ska ha talerätt i mål och ärenden enligt LVU 

krävs dock att föräldern har del i den legala vårdnaden.
167

 Enligt de 

förvaltningsprocessuella reglerna företräds barnet av 

föräldern/vårdnadshavaren som ställföreträdare med stöd av FB:s 

bestämmelser. Enligt huvudregeln gäller detta så länge barnet är omyndigt, 

dvs. tills barnet fyllt 18 år. Vårdnadshavaren är den som har den rättsliga 

vårdnaden för ett barn dvs. är juridiskt ansvarig för barnet. Det kan vara en 

                                                 
161

 Prop. 2012/13:10 s. 38. 
162

 Bestämmelsen infördes i dåvarande 1 § 6 stycket LVU och 3 kap. 5 § SoL.  
163

 Prop. 2006/07:129 s. 36 ff. 
164

 Prop. 2012/13:10 s. 39. 
165

 Prop. 2012/13:10 s. 136. 
166

 Prop. 2012/13:10 s. 135 f. 
167

 Schiratzki, Johanna, Föräldraansvar i välfärdsrätten: Om vårdnad, vårdnadstvister och 

barnskydd, 1 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2013, s. 194. 
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eller båda föräldrarna eller en person utsedd av domstol.
168

 Talerätten för 

föräldrar och barn är begränsad till att avse argumentationsrätt och klagorätt. 

Initiativrätten är således förbehållen socialnämnden enligt 4 § LVU.
169

  

Enligt 36 § 2 stycket LVU har den ålder till vilken föräldrarna ensamma 

företräder barnet sänkts från 18 till 15 år. När barnet fyllt 15 år har barnet rätt 

att själv föra talan i mål eller ärenden enligt LVU. Föräldern/vårdnadshavaren 

har dock ställning som part i dessa mål och ärenden till dess den unge har fyllt 

18 år.
170

 

Barn som har fyllt 15 år är alltså själva processbehöriga och taleberättigade. 

Yngre barn är inte processbehöriga men är taleberättigade men måste 

företrädas av en ställföreträdare som för barnets talan. Det är ställföreträdaren 

som då framför barnets åsikter. Ett problem med detta kan vara att det inte är 

säkert att barnet har samma inställning som ställföreträdaren ger uttryck för.
171

 

Oavsett barnets ålder är det barnets vårdnadshavare som är barnets legala 

ställföreträdare.
172

 Barnets talerätt i mål och ärenden enligt LVU motiveras av 

att barnet är motpart till det allmänna och inte föräldern.
173
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 Se 6 kap. 3 § 1 stycket FB. 
169

 Schiratzki, Johanna, Föräldraansvar i välfärdsrätten: Om vårdnad, vårdnadstvister och 

barnskydd, 1 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2013, s. 200. 
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 Prop. 2012/13:10 s. 135 f. 
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 Schiratzki, Johanna, Föräldraansvar i välfärdsrätten: Om vårdnad, vårdnadstvister och 

barnskydd, 1 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2013, s. 169. 
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 Prop. 2012/13:10 S. 135 f. 
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 Prop. 1994/95:224 s. 44. 
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DEL II – DISKUSSION OCH ANALYS 

5 Skillnader och likheter mellan den familjerättsliga 

lagstiftningen och den socialrättsliga lagstiftningen 

Såsom nämns ovan finns en rad likheter och skillnader mellan principerna om 

barnets bästa och barnets rätt att komma till tals inom den familjerättsliga 

lagstiftningen och den socialrättsliga lagstiftningen. Exempelvis finns det ingen 

definition av vad som anses vara barnets bästa varken i den familjerättsliga 

lagstiftningen eller i den socialrättsliga lagstiftningen. Vid tillämpningen av 

principen barnets bästa inom den socialrättsliga lagstiftingen hämtas 

vägledning från förarbeten till FB. Emellertid finns även skillnader vid 

tillämpningen av principerna vilket bland annat kan bero på att LVU är en 

skyddslag för barn och unga till skillnad från FB. Nedan redogörs för 

skillnader och likheter mellan tillämpningen av principerna om barnets bästa 

och barnets rätt att komma till tals inom den familjerättsliga lagstiftningen och 

den socialrättsliga lagstiftningen. Dessutom diskuteras hur de olika 

lagstiftningarna påverkar de olika organens tillämpning av principerna barnets 

bästa och barnets rätt att komma till tals och de problem som kan uppkomma 

när barnet ska ges rätt att komma till tals. 

5.1 Barnets bästa jämfört med andra intressen 

Som ovan redovisats i kapitel 3.2 ska barnets bästa enligt 6 kap. 2 a § FB vara 

avgörande vid alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. Det finns 

alltså inga andra intressen som kan gå före barnets bästa, såsom exempelvis 

föräldrarnas behov eller rättvisa mellan föräldrarna. Vid en jämförelse med 1 § 

5 stycket LVU, som ovan redovisats i kapitel 4.2, ska likaså vad som är bäst för 

den unge vara avgörande vid beslut enligt lagen. LVU reglerar enbart åtgärder 

och beslut som riktar sig till barn och unga då det föreligger en påtaglig risk för 

att barnets hälsa och utveckling skadas. Det finns alltså inga andra intressen 

som skulle kunna ha samma tyngd vid bedömningen av vilka åtgärder som ska 

vidtas än barnets bästa. Vid en konflikt mellan barnets behov och andra 

intressen ska hänsynen till barnets bästa därför alltid ges företräde. 
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Det är tydligt att principen om barnets bästa ska gå före andra intressen både 

när den familjerättsliga lagstiftningen och den socialrättsliga lagstiftningen blir 

tillämplig. Det finns dock ingen definition eller närmare innebörd av vad som 

är barnets bästa, varken i den familjerättsliga lagstiftningen eller i den 

socialrättsliga lagstiftningen.
174

 Det finns emellertid en del riktlinjer som är 

samma vid bedömningen av vad som är barnets bästa utifrån den 

familjerättsliga lagstiftningen och den socialrättsliga lagstiftningen. Av 

förarbeten till 1 § LVU framgår att vägledning har tagits av regeringens 

uttalande i samband med införandet av barnets bästa i 6 kap. 2 a § FB. Barnets 

bästa måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella 

förhållandena. Hänsyn måste tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska 

välbefinnande och utveckling och både kortsiktiga och långsiktiga effekter för 

barnet ska beaktas. Eftersom det i princip är omöjligt att objektivt slå fast vad 

som är bäst för barnet blir det i slutändan domstolens respektive 

socialnämndens uppfattning, antaganden och bedömningar som blir avgörande 

för bedömningen av det enskilda barnets bästa.
175

 

Hur beslutsfattarna ska avgöra barnets bästa och vad som ska beaktas skiljer 

sig dock åt mellan den familjerättsliga lagstiftningen och den socialrättsliga 

lagstiftningen. 6 kap. 2 a § FB ger till skillnad från 1 § 5 stycket LVU viss 

vägledning kring hur bedömningen av barnets bästa ska ske. I 6 kap. 2 a § FB 

återfinns nämligen några omständigheter som beslutsfattaren särskilt ska fästa 

avseende vid när bedömningen av barnets bästa görs. Exempelvis ska det vid 

bedömningen av barnets bästa i mål om vårdnad, boende och umgänge särskilt 

fästas avseende vid en nära och god kontakt med bägge föräldrarna.
176

 Ett 

annat sätt att uttrycka principen om barnets bästa återfinns i 2 § LVU där de 

kriterier som krävs för att ett omhändertagande av ett barn ska få ske enligt 

LVU återfinns. Det som ska beaktas i dessa fall är situationer i hemmet som 

gör att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling skadas. I 

dessa fall vill man snarare skydda barnet från sina föräldrar än fästa avseende 
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 Se ovan kapitel 2.3, 3.2 och 4.2. Jämför prop. 2002/03:53 s. 77 och Singer, Anna, Barnets 

bästa: Om barnets rättsliga ställning i familj och samhälle, 6 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 

2012, s. 34. 
175

 Se ovan kapitel 4.2. Jämför prop. 2002/03:53 s. 77 f. 
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 Schiratzki, Johanna, Föräldraansvar i välfärdsrätten: Om vårdnad, vårdnadstvister och 

barnskydd, 1 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2013, s. 170. 
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vid en god och nära kontakt med dem. Vad som ska fästas avseende vid när 

bedömningen av barnets bästa ska ske är således olika beroende på vilken 

lagstiftning som är aktuell. 

Målsättningen för både 6 kap. FB och 2 § LVU är att skapa bästa möjliga 

uppväxtvillkor för barn.
177

 De familjerättsliga reglerna är till för att bedöma hur 

vårdnaden om barnet ska se ut, hos vem barnet ska ha sitt boende och hur 

barnet ska ha umgänge med en förälder. De socialrättsliga reglerna finns till för 

att skydda barnet mot förhållanden i hemmet och då i vissa fall även mot 

föräldrarna när det föreligger en påtaglig risk för att den unges hälsa eller 

utveckling skadas. Mot bakgrund av detta är det inte konstigt att barnets bästa 

bedöms på olika sätt vid tillämpningen av respektive lagstiftning.  

Ett exempel på detta är den princip som förekommer i mål om vårdnad, boende 

och umgänge att det är viktigt att ge barnet kontinuitet och så långt möjligt 

oförändrade levnadsförhållanden.
178

 Barnets behov av att få bo kvar i dess 

invanda miljö har i vissa fall ställts mot barnets behov av en nära och god 

kontakt med båda föräldrarna och givits företräde.
179

 Det är uppenbart att en 

princip som kontinuitetsprincipen inte kan bli aktuell i mål och ärenden enligt 

LVU eftersom barnet i dessa fall omhändertas för att skyddas mot dess invanda 

miljö. Det är därför i dessa mål bättre att flytta barnet från sin invanda miljö.  

5.2 Barnets rätt att komma till tals 

Både när den familjerättsliga och den socialrättsliga lagstiftningen blir 

tillämplig ska barnets rätt att komma till tals beaktas. Det innebär att barnets 

vilja ska beaktas i mål om vårdnad, boende och umgänge enligt 6 kap. 2 a §     

3 stycket FB samt i mål och ärenden enligt LVU, enligt 36 § 1 stycket LVU. 

Barnets vilja ska enligt båda bestämmelserna beaktas och tillmätas betydelse 

utifrån barnets ålder och mognad. 

Det är intressant att den senaste lagändringen angående barnets rätt att komma 

till tals för respektive lagstiftning skiljer sig från varandra. I FB fördes 
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 Se ovan kapitel 1.1. Jämför Schiratzki, Johanna, Föräldraansvar i välfärdsrätten: Om 

vårdnad, vårdnadstvister och barnskydd, 1 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2013, s. 123. 
178

 Se om kontinuitetsprincipen, ovan kapitel 3.1. 
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 Se exempelvis NJA 1998 s. 675, redovisat under kapitel 3.1. 



45 

 

principen om barnets rätt att komma till tals in i samma bestämmelse som 

barnets bästa. I LVU flyttades principen om barnets rätt att komma till tals från 

1 § 6 stycket LVU till 36 § 1 stycket LVU och är alltså inte längre i samma 

bestämmelse som principen om barnets bästa.
180

  

För den familjerättsliga lagstiftningen blev det tydligare att hänsyn ska tas till 

barnets vilja vid bestämmande av barnets bästa. Detta är inte alls lika tydligt i 

den socialrättsliga lagstiftningen. Huvudregeln är att hänsyn ska tas till barnets 

vilja vid avgörande av vårdnads-, boende- och umgängesmål.
181

 Även enligt 

LVU ska den unges inställning inhämtas, se 36 § 1 stycket LVU. Det är dock 

inte säkert att barnets rätt att komma till tals faller inom bedömningen av 

barnets bästa på samma sätt i mål och ärenden enligt LVU som i mål om 

vårdnad, boende och umgänge.  

Formuleringen om barnets rätt att komma till tals och barnets vilja är något 

vagare i 36 § 1 stycket LVU jämfört med 6 kap. 2 a § 3 stycket FB. 36 §          

1 stycket LVU tar, till skillnad från 6 kap. 2 a § 3 stycket FB, angående 

hänsynen till barnets vilja, främst sikte på utredning och inte på domstolens 

rättstolkning eller frågan om tvångsvård ska medges eller inte.
182

 Barnets 

inställning ska dock redovisas i den ansökan om omhändertagande enligt 2 § 

LVU som ges in till förvaltningsrätten, se 4 § LVU.   

Det finns dock en del problem som kan uppkomma när barnets rätt att komma 

till tals ska tillgodoses. Till att börja med är barnets rätt att komma till tals och 

den hänsyn som ska tas till barnets vilja villkorat med att beaktande ska ske av 

barnets ålder och mognad. Av HFD 2011 ref. 6 framgår att ju äldre och 

mognare barnet är desto större hänsyn bör tas till dess uttalade önskan. De 

problem som finns är hur beslutsfattaren ska bedöma hur mogen ett barn 

faktiskt är och därmed hur stor hänsyn som ska tas till barnets vilja. Av NJA 

1988 s. 448 framgår att en snart 13-årig pojkes egna synpunkter skulle tillmätas 

stor vikt i vårdnadsfrågan. Detta mot bakgrund att han hade en utveckling som 

motsvarade hans ålder. Pojkens ansågs dock inte ha uttryckt en så bestämd 
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 Se ovan kapitel 3.3.1 och 4.3. Jämför prop. 2005/06:99 s. 86 och prop. 2012/13:10 s. 137. 
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 Se ovan kapitel 3.3.1. Jämför Schiratzki, Johanna, Föräldraansvar i välfärdsrätten: Om 

vårdnad, vårdnadstvister och barnskydd, 1 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2013, s. 166. 
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 Se ovan kapitel 4.3. Jämför Schiratzki, Johanna, Föräldraansvar i välfärdsrätten: Om 

vårdnad, vårdnadstvister och barnskydd, 1 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2013, s. 168 f. 
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uppfattning att den kunde tilläggas avgörande betydelse i målet. Detta visar på 

den komplexitet som kan förekomma när barnet ska ges rätt att komma till tals. 

För det första ska utredaren och beslutsfattaren bedöma om barnet är 

tillräckligt moget för att dess vilja ska beaktas. Dessutom ska barnet uttryckt en 

så pass bestämd uppfattning att den kan läggas till grund för bedömningen av 

vad som är barnets bästa. Till detta finns principen om att barnets vilja inte ska 

mätas avgörande betydelse om barnet är otillbörligt påverkad av en förälder. 

HD har dock frångått denna princip i praxis.
183

 

Det är viktigt att inte sätta en åldersgräns för när barnet ska få komma till tals 

och dess vilja beaktas. Det får inte bli någon schablonartad tillämpning att 

viljan hos ett barn som är en viss ålder alltid ska beaktas medan yngre barns 

vilja inte ska beaktas. Det är betydelsefullt att barnet oavsett ålder på något sätt 

får komma till tals och uttrycka sin vilja antingen genom direkta samtal med 

beslutsfattaren eller genom att beslutsfattaren talar med personer som känner 

barnet väl. Det borde dock finnas någon sorts vägledning kring hur 

beslutsfattaren ska avgöra barnets mognad. Det skulle på det sättet bli enklare 

för beslutsfattaren att bedöma barnets mognad och leda till en mer enhetlig och 

rättsäker rättstillämpning. Det är dock inte en uppgift för lagstiftaren att ge 

vägledning kring detta i en lagtext. Däremot kan kunskap kring barns mognad 

inhämtas från experter och riktlinjer kring detta ges ut till de organ som har 

kontakt med barn.  

Domstolen har ett utredningsansvar enligt 6 kap. 19 § 1 stycket FB i mål om 

vårdnad, boende och umgänge. Domstolen kan då ge socialnämnden i uppdrag 

att ge snabbupplysningar eller utföra en vårdnadsutredning i målet. Eftersom 

domstolen är restriktiv med att höra barn i en rättegång enligt 6 kap. 19 § 6 

stycket FB blir det i många fall socialnämndens utredare som ska tillgodose 

barnets rätt att komma till tals.
184

 Problemet blir att detta ska ske ”om det är 

lämpligt” eller ”om det inte är olämpligt” vilket får beslutas från fall till fall.
185
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 Se exempelvis NJA 1995 s. 398, redovisat under kapitel 3.3.1. 
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 Se ovan kapitel 3.3.1. Jämför Walin, Gösta & Vängby, Staffan, Föräldrabalken (1 jan. 

2014, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 19 § FB och prop. 1994/95:224 s. 16 f. 
185

 Se 6 kap. 19 § 4 stycket FB och 6 kap. 20 § 2 stycket FB. 
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Det innebär att det föreligger en viss rättsosäkerhet eftersom utredaren i varje 

enskilt fall måste bedöma vilken mognadsgrad och förutsättningar barnet har 

och om det då är lämpligt att höra barnet och om så sker, vilken betydelse 

barnets inställning ska mätas. Å andra sidan är det viktigt att det finns utrymme 

för att barnet inte hörs när det är olämpligt. Om domstolen inte anser att 

barnets rätt att få komma till tals blivit tillbörligt utrett kan domstolen uppdra åt 

socialnämnden att komplettera utredningen.  

Likaså har den som utför en barnavårdsutredning om ett barn i ett ärende som 

kan leda till omhändertagande enligt LVU ett stort ansvar att se till att barnets 

rätt att komma till tals tillgodoses. Förvaltningsdomstolen har en 

utredningsskyldighet enligt 8 § FPL. Om domstolen finner att utredningen 

brister på så sätt att den unge inte fått komma till tals kan domstolen behöva 

vidta åtgärder för att komplettera utredningen.
186

 Det är av vikt för 

rättstillämpningen att domstolarna har denna utredningsskyldighet för det fall 

utredningen brister exempelvis på så sätt att barnets rätt att få komma till tals 

inte har tillgodosetts.  

Det är viktigt när utredare samtalar med barnet att barnet får relevant 

information kring vad det är barnet ska uttrycka sig om. Att barnet får 

information är en viktig förutsättning för att tillgodose barnets rätt att komma 

till tals. Risken finns annars att det i utredningen ser ut som att barnet varit 

delaktig fast barnet egentligen inte varit det. Informationen kan dock behöva 

begränsas i vissa fall då information aldrig får vara till skada för barnet.
187

 

Ett problem som kan uppkomma när vårdnadsutredningar och 

barnavårdsutredningar ska utföras är om föräldrarna motsätter sig att utredaren 

eller socialtjänstens handläggare talar med barnet.
188

 Detta är främst ett 

problem då barnet inte nått en sådan ålder och mognad att barnet själv får 

bestämma om sin medverkan. Lagstiftaren har ansett att det endast är de fall 

som framkommer av 11 kap. 10 § 3 stycket SoL som utredaren utan 

vårdnadshavarens samtycke får höra barnet. Motiveringen har varit att 
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 Se ovan kapitel 4.3.  
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 Se ovan kapitel 3.4 och 4.4. Jämför 11 kap. 10 § SoL. 
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 Se ovan kapitel 3.3.1 och 4.3. Jämför prop. 2012/13:10 s. 38. 
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utredaren inkräktar på föräldrarnas bestämmanderätt samt att föräldrar sällan 

motsätter sig att utredaren talar med barnet i vårdnadsutredningar.  

Vad gäller ärenden som kan resultera i omhändertagande enligt LVU får 

socialtjänstens handläggare enligt 11 kap. 10 § 3 stycket SoL utan 

vårdnadshavarens samtycke tala med barnet inom ramen för en 

barnavårdsutredning enligt 11 kap. 2 § SoL om behov av ingripande till ett 

barns skydd eller stöd. Mot bakgrund av att ett omhändertagande enligt LVU 

syftar till att skydda barnet är det bra att barnavårdsutredare har möjlighet att 

tala med barnet utan vårdnadshavarens samtycke. Det finns alltså en regel som 

tillgodoser barnets rätt att komma till tals i dessa fall. Däremot inte sagt att 

barnets inställning alltid hämtas. 

Ytterligare ett problem som kan uppmärksammas är när utredaren eller 

beslutsfattaren inte anser att de behöver tala med barnet. Barnets rätt att 

komma till tals uppfylls då inte alls. Så kan bli fallet när föräldrar når 

överenskommelser eftersom föräldrarnas överenskommelser anses 

överensstämma med barnets bästa.  

Det är viktigt att komma ihåg att barnet inte alltid vill uttrycka en vilja. Barnet 

har en rätt att komma till tals, inte en skyldighet att komma till tals, vilket 

utredaren och beslutsfattaren måste beakta. Utredaren ska dock om barnet inte 

själv vill komma till tals försöka utröna barnets vilja genom att tala med 

personer som känner barnet väl. På så sätt kan barnets rätt att komma till tals 

tillgodoses även om barnet inte själv uttrycker en vilja.  

En viktig sak att uppmärksamma är att allmän domstol, förvaltningsdomstol 

och socialnämnd handlägger frågor rörande barnets bästa enligt delvis olika 

principer. Huvudprincipen i mål enligt LVU är ett skriftligt förfarande medan 

muntlighetsprincipen gäller för mål om vårdnad, boende och umgänge. I mål 

om vårdnad, boende och umgänge blir muntlighetsprincipen och principen om 

bevisomedelbarhet problematisk eftersom barnet inte är närvarande i 

rättssalen.
189

 Barnet har inte heller ett eget ombud utan kommer endast till tals i 

den skriftliga utredningen. Detta visar även på det ansvar som 
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 Se dock 6 kap. 19 § 6 stycket FB att barnet i vissa fall kan höras inför rätten. Bestämmelsen 

ska dock tillämpas restriktivt, se prop. 1994/95:224 s. 16 f.  
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vårdnadsutredaren har i förhållande till barnets rätt att komma till tals. De 

intryck som föräldrar och vårdnadshavare ger vid en muntlig förhandling i ett 

mål om vårdnad, boende och umgänge kan påverka rättens ledamöter på 

bekostnad av skriftlig utredning och bevisning.
190

 Däremot har i mål enligt 

LVU, där muntlighetsprincipen inte styr LVU-processen, enbart muntliga 

uttalanden inte varit tillräckliga för att uppgifter i den skriftliga bevisningen 

ska betraktas som motbevisade.
191

  

Barnets vilja i mål enligt LVU har haft mindre uppmärksamhet än barnets vilja 

i mål om vårdnad, boende och umgänge. Detta kan förklaras av att det är fråga 

om tvångsvård och att de beslut som fattas med stöd av LVU anses vara för 

barnets bästa. Dessutom har barnet en starkare processrättslig ställning i dessa 

mål, se kapitel 4.5. Barnets vilja ska dock enligt 36 § LVU tillmätas 

betydelse.
192

  

5.3 Överenskommelser 

Som ovan nämnts i kapitel 2.2 är det de allmänna domstolarna som avgör 

familjerättsliga mål och förvaltningsdomstolarna som avgör socialrättsliga mål. 

Det är därför olika processuella regler som är aktuella vid förfarandet i 

domstolen. I familjerättsliga mål är det reglerna i RB som är aktuella och i 

LVU-mål är det reglerna i FPL som blir tillämpliga. 

Enligt 42 kap. 17 § RB har domstolen en skyldighet att, om det är lämpligt med 

hänsyn till målets beskaffenhet och övriga omständigheter, verka för att 

parterna förliks eller på annat sätt uppnår en samförståndslösning. I mål om 

vårdnad, boende och umgänge måste dock alltid samförståndslösningen vara 

förenlig med barnets bästa. 

Om socialnämnden gjort en ansökan om vård enligt 2 § LVU ger den 

förvaltningsrättsliga processen, till skillnad från vårdnadsprocessen i 

familjerättsliga mål, inte något utrymme för domaren att försöka få parterna att 

nå en överenskommelse. Domstolen kan alltså inte försöka förmå 
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socialnämnden att avstå från vårdåtgärder som bedömts nödvändiga eller att få 

vårdnadshavare och barnet att frivilligt acceptera tvångsåtgärder. Rätten kan 

dock avslå en begäran om tvångsvård om rätten finner att samtycke till den 

begärda insatsen föreligger.
193

 

I mål om vårdnad, boende och umgänge finns det stort utrymme för att försöka 

få föräldrarna att komma överens. Socialnämnden ska erbjuda föräldrar 

samarbetssamtal enligt 5 kap. 3 § SoL och hjälpa föräldrarna att träffa avtal 

kring vårdnad, boende och umgänge. Även om en tvist har initierats i domstol 

genom inlämning av stämningsansökan har även domstolen utrymme att 

försöka få parterna att komma överens genom att nå en samförståndslösning. 

Domstolen har en skyldighet att försöka få parterna att komma överens enligt 

42 kap. 17 § RB och kan även uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna 

att nå en samförståndslösning enligt 6 kap. 18 a § FB.  

Mot bakgrund av att det oftast anses att föräldrarnas överenskommelser är till 

barnets bästa, se kapitel 3.3.4, är det rimligt att det finns utrymme för 

föräldrarna att nå en överenskommelse kring vårdnad, boende och umgänge. 

Samarbetssamtal, medling och samförståndlösningen ska dock inte ske utifrån 

föräldrarnas intressen på bekostnad av barnet. Föräldrarnas behov av att få 

träffa barnet, ekonomiska lösningar eller ett rättvisetänk ska inte vara det som 

avgör. Barnets bästa ska alltid vara avgörande. Barnets rätt att komma till tals 

kan hamna i skymundan eftersom det inte anses finnas någon anledning att ta 

reda på barnets inställning i dessa fall.
194

 Detta är en brist i barnets rätt att 

komma till tals eftersom det inte är säkert att föräldrarnas överenskommelser 

alltid är förenliga med barnets bästa. Å andra sidan ska detta ses mot alla de 

fall som inte hamnar i domstol, där föräldrarna efter en separation själva 

kommer överens kring barnet. Det kan vara till barnets bästa att slippa uttrycka 

en åsikt och riskera att hamna i en lojalitetskonflikt gentemot föräldrarna.  

Likaså är det rimligt att domstolen i mål enligt LVU inte på samma sätt kan 

försöka få till stånd någon sorts överenskommelse mellan parterna. Syftet med 

åtgärder enligt LVU är ju att skydda barnet utifrån en påtaglig risk för att den 
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unges hälsa eller utveckling skadas. Lagstiftningen blir tillämplig när det inte 

föreligger något samtycke till vård från föräldrarna/vårdnadshavaren eller 

barnet dvs. när en överenskommelse inte har kunnat ske om frivillig vård. 

Dessutom ska barnet i dessa fall skyddas mot förhållanden i hemmet och i 

vissa fall föräldrarna. Därför kan det inte finnas något utrymme för 

överenskommelser mellan parterna i mål enligt LVU. 

5.4 Barnets talerätt och processbehörighet 

I mål om vårdnad, boende och umgänge saknar barnet partställning och därmed 

talerätt och har inte heller processbehörighet. Föräldrarna däremot är parter och 

taleberättigade i dessa mål vilket följer av det rättsliga föräldraskapet.
195

  

Eftersom både barn och föräldrar anses ha gemensamma intressen i saken i mål 

och ärenden enligt LVU anses båda inta ställning av part i förvaltningsrättslig 

mening i dessa mål.
196

 Barnet har således, till skillnad från enligt den 

familjerättsliga lagstiftningen, ställning som part i mål och ärenden enligt 

LVU. För att en förälder ska ha talerätt i mål och ärenden enligt LVU krävs 

dock, till skillnad från vad som är fallet i mål om vårdnad, boende och 

umgänge, att föräldern har del i den legala vårdnaden.
197

 

Vid bedömningen av vad som är barnets bästa har det betonats att barnet aldrig 

ska behöva välja mellan sina föräldrar och inte försättas i en lojalitetskonflikt 

mellan dem. Dessutom finns en risk att barnet blir mer otillbörligt påverkad av 

föräldrarna att ta ställning om barnet ges talerätt samt en risk för att barnet 

hamnar onödigt närgånget i konflikten mellan föräldrarna.
198

 Mot bakgrund av 

detta väger det tyngre att barnet inte har talerätt i mål om vårdnad, boende och 

umgänge än att ge barnet talerätt eftersom barnet i praktiken då skulle bli 

tvungen att ta ställning mot en förälder. Att barnet har talerätt i LVU-mål 

motiveras av att barnet är motpart till det allmänna och inte en förälder. Barnet 

riskerar då inte att försättas i en lojalitetskonflikt på det sättet som är fallet i 

mål om vårdnad, boende och umgänge.  
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6 Hur ställs barnets rätt att komma till tals gentemot barnets 

bästa 

6.1 Förhållandet mellan principerna barnets bästa och barnets rätt att 

komma till tals 

Som ovan nämns i kapitel 2.3 finns ingen definition av vad som är barnets 

bästa, varken i den familjerättsliga lagstiftningen eller i den socialrättsliga 

lagstiftningen. Detta är naturligt eftersom ett begrepp som barnets bästa inte 

kan ges en närmare betydelse då det är det enskilda barnets bästa som ska 

bestämmas. Varje barn har olika förutsättningar, mognad, ålder, behov, 

situation, sammanhang, egen vilja, påverkan osv. som måste beaktas vid 

bedömningen av vad som är just det barnets bästa. Samhällets värderingar och 

ny kunskap om barn kan också påverka synen på vad som är barnets bästa. 

Barnkommittén har lyft fram en riktlinje som råd för den svenska 

rättstillämpningen kring bestämmandet av barnets bästa.
199

 Den innebär att vid 

en bedömning av vad som är barnets bästa bör kunskap om barn som experter 

kommit fram till genom vetenskap och beprövad erfarenhet kombineras med 

att barnet själv får komma till tals så att barnets synpunkter kan vägas in i 

beslutsunderlaget. Som underlag för bedömningen av vad som är barnets bästa 

ska alltså både ett objektivt och ett subjektivt perspektiv beaktas. På så sätt 

anses beslutsfattaren få det bästa beslutsunderlaget.  

Å andra sidan kan denna metod medföra vissa rättssäkerhetsproblem såsom 

allas likhet inför lagen, proportionalitet och att rättsregler ska tillämpas 

förutsägbart. Speciellt att rättsregler ska tillämpas förutsägbart kan vara 

problematiskt i förhållande till barnets bästa eftersom bedömningen av vad som 

är barnets bästa ger utrymme för subjektiva bedömningar. Samtidigt som 

principen barnets bästa inte kan ges någon definiton av ovan angivna skäl, får 

inte bedömningen av barnets bästa bli grund för en godtycklig subjektiv 

bedömning. Stort ansvar ligger därför på enskilda utredare vid 

vårdnadsutredningar och barnavårdsutredningar samt de allmänna domstolarna 

och förvaltningsdomstolarna för att se till att barnets bästa verkligen utreds och 
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för att tillgodose barnets rätt att komma till tals. Utredare och beslutsfattare kan 

medvetet eller undermedvetet vara påverkade av könsroller, egna erfarenheter, 

kunskap osv. vid bedömningen av barnets bästa och vid tillgodoseendet av 

barnets rätt att komma till tals. Det innebär att det föreligger en viss 

rättsosäkerhet vid rättstillämpningen av bestämmelserna om barnets bästa och 

barnets rätt att komma till tals.  

Det framgår av den familjerättsliga lagtexten att vid bedömningen av vad som 

är barnets bästa ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder 

och mognad.
200

 Det innebär att barnets vilja ingår vid bestämmande av vad 

som är barnets bästa i mål om vårdnad, boende och umgänge. Barnets vilja kan 

inte användas parallellt med barnets bästa och utan att den ena principen har 

företräde framför den andra. Detta beror på att barnets bästa är resultatet av en 

bedömning och sammanvägning av barnets behov och uppfattning, 

föräldrarnas förmåga och uppfattning, olika förutsättningar för olika barn i 

olika familjer osv. Barnets vilja utgör alltså en del av beslutsunderlaget för att 

bedöma vad som är barnets bästa. Det är inte lika tydligt i lagstiftningen att 

barnets vilja alltid ska beaktas vid bestämmande av barnets bästa i mål och 

ärenden enligt LVU. Det framgår dock tydligt av lagtext och förarbeten att 

barnets bästa ska vara avgörande vid beslut enligt lagen, 1 § 5 stycket LVU, 

och att den unge ska ges möjlighet att framföra sina åsikter samt att den unges 

åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till den unges ålder och mognad, se 

36 § 1 stycket LVU. 

Viss hjälp och vägledning ger förarbeten till aktuella bestämmelser samt de 

handböcker som socialtjänsten tagit fram om hur barnets bästa och barnets rätt 

att komma till tals ska tillgodoses. Problemet är att det är svårt att veta om 

utredaren faktiskt följer dessa riktlinjer eller har den utbildning och kunskap 

som behövs för att tala med barn och kunna förstå barns uttrycksätt. Dessutom 

är socialtjänstens handböcker inte bindande att följa, vilket också gör att det 

finns en risk för en godtycklig subjektiv bedömning av utredarna.  
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6.2 Hur bör en intresseavvägning ske mellan principerna barnets bästa 

och barnets rätt att komma till tals 

Enligt min mening är det råd som den svenska barnkommittén lyft fram som 

riktlinje för den svenska rättstillämpningen en bra grund vid bestämmande av 

barnets bästa och för att tillgodose barnets rätt att komma till tals. Det innebär 

att vad som är barnets bästa ska tolkas ur både ett objektivt och ett subjektivt 

perspektiv. Beslutsfattaren gör alltså bedömningar som grundar sig på kunskap 

om barn som experter kommit fram till genom forskning och erfarenhet 

samtidigt som de tillåter barnet att ge uttryck för vad som är dess bästa och 

bygger in barnets synpunkter i beslutsunderlaget. 

Enligt min mening går det inte att ge ett svar på hur en intresseavvägning ska 

ske mellan principerna om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals. 

Däremot finns en del problem och omständigheter som bör uppmärksammas. 

Både kring bestämmandet av vad som är barnets bästa och vid tillgodoseende 

av barnets rätt att komma till tals finns det utrymme för subjektiva tolkningar 

som måste beaktas för att rättstillämpningen ska bli rättssäker och vara till 

barnets bästa.  

De olika organ som har i uppgift att utreda barnets bästa och tillgodose barnets 

rätt att komma till tals har olika förutsättningar för att utföra en utredning kring 

barnet, olika metoder, vem som är utredaren i det enskilda fallet och dessutom 

ser alla fall olika ut där det enskilda barnet har olika förutsättningar, ålder, 

mognad och egenskaper. Det finns alltså en hel del faktorer som spelar in vid 

bedömningen av barnets bästa och om barnet ska ges rätt att komma till tals.  

Att tillämpa ovan nämnda metod är en bra början men det uppkommer problem 

under processens gång. Vad är barnets behov? Vilken mognadsgrad har barnet? 

Ska barnet höras? Hur stor vikt ska läggas vid barnets vilja? Uttrycker barnet 

sin egen vilja eller har barnet blivit otillbörligt påverkad? Hur ska det i så fall 

vägas in? Hur påverkar utredarens egna erfarenheter och personlighet 

bedömningen av vårdnadsutredningen och det förslag till beslut som ges till 

domstolen? Följer utredaren de riktlinjer som socialtjänsten satt upp i sina 

handböcker kring vårdnadsutredningar? Har utredaren utbildning i hur 
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barnsamtal ska hållas? Hur beaktar domstolen barnets vilja? Vad har domstolen 

för utbildning kring hanteringen av barnets vilja? 

Det är oändligt med frågor och problem som kan uppkomma under processens 

gång och i slutändan är det barnets bästa som ska vara avgörande. Hur ska det 

då bli en rättssäker tillämpning under dessa förutsättningar? 

Det finns en brist i dagens rättstillämpning men det ligger inte på 

lagstiftningsnivå att komma till rätta med dessa problem. Mot bakgrund av vad 

som beskrivits om principen barnets bästa går det inte att objektivt fastställa en 

definiton av begreppet. Så ska och bör inte heller ske. Det är av vikt att 

lagstiftaren i takt med samhällsutvecklingen ger vägledning kring vad som 

särskilt ska beaktas vid bedömningen av barnets bästa såsom gjorts i 

exempelvis 6 kap. 2 a § FB. Däremot kan det inte vara uttömmande eftersom 

beslutsfattaren måste kunna ta in andra intressen och behov i beslutsunderlaget. 

Detta eftersom beslutsfattaren måste kunna göra en subjektiv bedömning för att 

ta reda på vad som är barnets bästa i det enskilda fallet. Likaså är det av vikt 

med vägledning i en tvångslag som LVU för att så långt möjligt undvika 

godtyckliga subjektiva bedömningar. Mot bakgrund av att LVU är en 

skyddslag borde alla insatser enligt lagen vara till barnets bästa. 

Ur rättssäkerhetssynpunkt och för att det inte ska bli en godtycklig bedömning 

över vad som är barnets bästa bör det finnas mer riktlinjer kring hur 

bedömningen ska ske. Det är även av vikt för rättstillämpningen att 

domstolarna har en utredningsskyldighet. På så sätt finns åtminstone en 

möjlighet att bättre kunna tillgodose barnets rätt att komma till tals vid de fall 

som utredaren inte har gjort det tillräckligt. 

Det måste även beaktas att FB och LVU och reglerna kring barnets bästa och 

barnets rätt att komma till tals ser olika ut och även måste kunna göra det 

eftersom syftet med lagstiftningarna är olika.  

Det viktigaste är dock att beslutsfattaren har ett barnperspektiv och gör en 

bedömning i varje enskilt fall utifrån de riktlinjer som ställts upp i lagtexten 

och även i doktrin och praxis med beaktande av ovan nämnda problem. 
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7 Avslutning 

Principerna om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals har redogjorts 

för utifrån de regler som gäller kring mål om vårdnad, boende och umgänge 

respektive mål och ärenden enligt LVU. Därtill har en jämförelse gjort mellan 

den familjerättsliga lagstiftningen och den socialrättsliga lagstiftningen och en 

diskussion har först kring hur en intresseavvägning mellan principerna bör och 

ska ske.  

Enligt min mening ska en definition av barnets bästa inte ställas upp. 

Bedömningen måste ske genom att beslutsfattaren beaktar vad som är barnets 

bästa i varje enskilt fall. I denna bedömning ingår att låta barnet få komma till 

tals och att ta hänsyn till barnets vilja vilket ska ske med beaktande av barnets 

ålder och mognad. Utgångspunkten är alltså detsamma som för dagens 

rättstillämpning. 

Det är dock viktigt att uppmärksamma de problem som kan uppkomma när 

barnets bästa ska beaktas utifrån mål om vårdnad, boende och umgänge 

respektive mål och ärenden enligt LVU och hur barnets rätt att komma till tals 

ska tillgodoses.  

Det går inte att ge ett svar på hur en intresseavvägning mellan principerna ska 

ske. Att utreda vad som är ett barnets bästa får ses som en process där barnets 

rätt att komma till tals och barnets vilja ska beaktas i processen. Därtill ska 

barnets behov, ålder, mognad, förutsättningar och andra relevanta 

omständigheter beaktas.  

Förutom detta bör uppmärksammas att det vid bestämmande av både barnets 

bästa och barnets rätt att komma till tals finns utrymme för subjektiva 

tolkningar av utredare, beslutsfattare och domstol. Alla personer har olika 

bakgrund, erfarenheter, fördomar, metoder osv. som påverkar bedömningen av 

vad som är barnets bästa och barnets rätt att komma till tals. 

För att rättstillämpningen ska bli mer rättssäker är det av vikt att både utredare 

och beslutsfattare redovisar hur bedömningen av barnets bästa har skett och om 

barnet har fått komma till tals, hur detta har skett, om barnets vilja har varit av 
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betydelse och om inte, varför. Detta bidrar till förutsägbarhet och en mer 

enhetlig rättstillämpning. 

Dessutom bör riktlinjer tas fram kring de begrepp där det finns utrymme för 

subjektiva tolkningar. Exempelvis kring hur barnets mognad ska bedömas, hur 

samtal ska hållas med barn och hur det ska bedömas om barnet ger uttryck för 

en verklig vilja eller om barnet blivit otillbörligt påverkad. Detta är inte en 

uppgift för lagstiftaren. Socialstyrelsen har, som ovan redovisats, tagit fram 

handböcker som ger vissa riktlinjer. Det skulle dock bidra till mer lika 

rättstillämpning om det tas fram fler riktlinjer som är bindande. Såsom 

rättsläget ser ut idag finns en del riktlinjer, men dessa är inte bindande att följa.  
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