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SUMMARY 
 

The essay is about the child´s right to be heard in the social welfare board, infront of the child´s 

lawyer and in the court. The essay aims to investigate how much place is given, according to 

Swedish law, to the child to make his or her voice heard in LVU-investigations, in front of the 

lawyer and in the court. Then this right will be compared with how much ciently the child gets 

to make his or her voice heard in practice. This will also be compared with what is best for the 

child.  

LVU is a protections law that gives authorities the power to forcibly confiscate a child when 

there is a reason for this. The reasons may be because the child is living in a bad home situation 

or because the child´s behaviour is a danger for the child himself.  

The procedure starts in the social welfare board. The board shall investigate whether there is a 

need for care for the child. During the investigation, it´s important that the child is being heard 

regarding his or her opinions and his or her lives. The right to be heard is regulated in 36 § LVU 

and in 11 kap. 10 § SoL. What the child is saying to the social welfare board shall be 

documented and then presented to the court. The court is the one who makes a decision if the 

child needs care under LVU. Of what is presented in my essay is that the child do not always 

get to make his or her voice heard during the investigation. In cases where the child has made 

his voice heard this has not been sufficiently documented. This problem is reasonably not 

depended the law in this area. Instead, it seems to be the social welfare board which lacks its 

routines to handle such cases. Furth more, it seems that the problem is due the workers in the 

social welfare board who deals with these cases are inexperienced.  

The child is given an independent status for the relation to the social welfare board and its own 

guardians when the child is to be appointed a lawyer. It is important that the child gives an 

opportunity to be heard for his or her lawyer on the grounds that the lawyer is the child´s 

spokesperson in court. Even here it has emerged that the lawyer is not meeting the child to the 

extent that it should be done in order to get an idea of the opinions of the child. There is no law 

about which tasks the lawyer has or what is required of him or her. However it has been 

proposed that this should be regulated in a new LVU-law.  



 
 

2 

According to 36 § 2 st. LVU the child is given a right to be heard in the court. If the child is 

under 15 years old he or she is given the right to be heard only if it is beneficial and if it is not 

believed to hurt the child. In my essay it is presented that the younger child is rarely allowed to 

be heard in the court. It is discussed about the advantages and the disadvantages to hear a child 

in the court. The disadvantages of hearing a child in court is that the child may feel a discomfort. 

The advantages to hear a child in court is that the court may get a more fair understanding of 

the child´s needs and opinions. If the child is not heard in court, the court will make the decision 

based on the social welfare board and the lawyers presentation of the child´s opinions. How fair 

understanding the court will have of the voice of the child in that case is difficult to say because 

in practice the child do not always get the opurtunity to be heard by the social welfare board 

and the lawyer.  
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SAMMANFATTNING 
 

Uppsatsen behandlar barnets rätt att få komma till tals under socialnämndens utredning, inför 

offentligt biträde och ställföreträdare samt inför domstol. Arbetet syftar till att undersöka hur 

stort utrymme enligt gällande rätt barn ges att få komma till tals under LVU-utredningar, inför 

offentligt biträde och ställföreträdare samt inför domstol. Därefter ska denna rätt jämföras med 

i hur stor utsträckning barnet får komma till tals i praktiken. Detta ska även jämföras med vad 

som är bäst för barnet.  

LVU är en skyddslagstiftning som ger staten rätt att tvångsomhänderta barn när grund för detta 

föreligger. Grunderna kan antingen bottna i barnets dåliga hemförhållanden eller på grund av 

att barnets eget beteende utgör en fara för barnet.  

Förfarandet börjar hos socialnämnden som ska utreda ifall det föreligger ett vårdbehov för 

barnet. Under utredningen är det viktigt att barnet får komma till tals gällande sina åsikter och 

sin livssituation. Rätten att komma till tals regleras i 36 § LVU och i 11 kap. 10 § SoL. Vad 

barnet anför till socialnämnden ska dokumenteras och sedan presenteras inför domstolen. 

Domstolen är den myndighet som fattar beslut om huruvida barnet ska vårdas enligt LVU eller 

inte. Vad som framkommer av min uppsats är att barn inte alltid får komma till tals under 

utredningen och i de fall barnet har fått komma till tals har barnets utsaga inte dokumenterats 

tillräckligt. Detta problem borde rimligtvis inte bottna i lagstiftningen på området. Istället 

verkar det vara socialnämnden som brister i sina rutiner. Vidare verkar problemet ligga i att 

socialsekreterarna som handhar ärendena ofta är oerfarna.  

Barnet erkänns en självständig ställning i förhållande till socialnämnden och barnets 

vårdnadshavare när barnet tillförordnas ett offentligt biträde och en ställföreträdare. Det är av 

vikt att barnet kommer till tals inför det offentliga biträdet och ställföreträdaren med anledning 

av att denne agerar som barnets språkrör inför rätten. Även här har det framkommit att det 

offentliga biträdet och ställföreträdaren inte träffar barnet i den utsträckning som denne borde 

göra för att få en uppfattning om barnets åsikter. Några regler om vilka uppgifter det offentliga 

biträdet och ställföreträdaren har eller vilka krav som ställs på denne finns inte reglerat i lag. 

Däremot har det föreslagits om att sådana regleringar ska införas i en ny LVU.  

Enligt 36 § 2 st. LVU tillerkänns barn även en rätt att direkt få komma till tals inför domstolen. 

I det fall barnet är under 15 år får barnet höras direkt enbart om det är till nytta för utredningen 
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och om det kan antas att barnet inte tar skada av att höras. Av min uppsats framgår däremot att 

yngre barn sällan hörs direkt i domstol. Det diskuteras kring fördelarna och nackdelarna med 

att direkt höra barn i domstol. Vad som talar emot att direkt höra ett barn är att barnet kan känna 

ett stort obehag av detta. Vad som talar för ett direkt hörande är att domstolen ges en bättre och 

mer rättvis bild av barnets behov och åsikter. Hörs inte barnet direkt inför domstol fattar 

domstolen ett beslut baserat på socialnämndens presentation av barnets åsikter och det 

offentliga biträdet samt barnets ställföreträdares presentation av barnets åsikter. Hur rättvis bild 

domstolen får av dessa andrahandsuppgifter är svårt att säga med tanke på att barnet i praktiken 

inte alltid hörs under socialnämndens utredning och inför barnets offentliga biträde samt 

ställföreträdare.  
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FÖRORD 
 

Min tid på Juridicum i Stockholms universitet har gett mig nya kunskaper och nya möjligheter 

i livet. Det är nu med blandade känslor som denna resa avslutas.  

Jag vill i första hand tacka mina föräldrar och syskon för det enorma stöd de givit mig under 

utbildningens gång.  

Inte minst vill jag även tacka min handledare, Åsa Örnberg, för det stöd, den snabba responsen 

och för alla diskussioner vi har fört under arbetet med uppsatsen.  

                                                                                      
                                                                                                                        Stockholm den 4 januari 2016 

                                                                                                    Emanuel Akcan 
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1.Inledning 

1.1.Introduktion till ämnet 

Ett tvångsomhändertagande av ett barn enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (1990:52), LVU, är en allvarlig åtgärd från staten. En central paragraf i denna uppsats är 

36 § LVU. Denna paragraf handlar om att den unge ska ges en möjlighet att framföra sina 

åsikter och att betydelse till dessa ska tillmätas beroende på den unges ålder och mognad. Vidare 

anförs att om den unge har fyllt 15 år har han eller hon rätt att själv föra sin talan i mål enligt 

denna lag och att om den unge är yngre än 15 år får han eller hon höras i domstol såvida det 

inte kan antas att barnet kommer att ta skada av detta.  

 

Det intressanta här blir att undersöka vilka möjligheter barn ges att få komma till tals under 

socialnämndens utredning, inför offentligt biträde och ställföreträdare samt inför domstol. Detta 

mot bakgrund av vår lagstiftning men även mot bakgrund av Barnkonventionen. Av olika 

rapporter har det framkommit att barn inte får komma till tals i den utsträckning som de borde 

få.1  

 

Ett tvångsomhändertagande är som sagt en allvarlig åtgärd från staten. Det handlar om barn 

som omhändertas från sitt egna hem på grund av olika orsaker. I det fall det fattas ett felaktigt 

beslut om att tvångsomhänderta ett barn innebär detta ett allvarligt intrång i rätten till familjeliv 

som tillkommer barn och föräldrar.2 Det är inte sällan frågor uppstår i sådana sammanhang, 

exempelvis ifall barnet har hörts i tillräcklig utsträckning, ifall lagen möjliggör rätten att komma 

till tals ordentligt, etc. Samtidigt kan rätten att komma till tals ifrågasättas. Det kan tyckas att 

det inte alltid är lämpligt att låta barn få delta i utredningar och i processer, framförallt inte ett 

deltagande i en domstolsprocess. Ett deltagande kan mycket väl orsaka skador och vara psykiskt 

påfrestande för barnet.3 

1.2.Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur stort utrymme barn enligt gällande rätt ges att få 

komma till tals under LVU-utredningar, inför offentligt biträde och ställföreträdare samt inför 

domstol. Därefter vill jag undersöka hur stort utrymme barn ges att få komma till tals i praktiken 

                                                           
1 Se bl.a. BO, Signaler (2012), s. 39 och IVO (2012b), s. 17 
2 Kaldal, A (2010), s. 20 
3 Prop. 2012/13:10, s. 38 
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för att därefter ta ställning till ifall detta utrymme är tillräckligt mot bakgrund av gällande rätt 

och principen om barnets bästa.  

Följande frågeställningar kommer att behandlas i uppsatsen:  

1) Vilket utrymme enligt gällande rätt ges barnet att få komma till tals under socialnämndens 

LVU-utredning, inför det offentliga biträdet och ställföreträdaren samt inför domstolen?  

2) Hur stort utrymme ges barnet i praktiken att komma till tals? Är detta utrymme tillräckligt 

mot bakgrund av gällande rätt och principen om barnets bästa?  

1.3 Avgränsning  

Framställningen av min uppsats kommer att begränsas till barnets rätt att få komma till tals 

inför socialnämnden, offentligt biträde och ställföreträdare samt inför domstol i mål och 

ärenden enligt LVU. Barnets rätt att få komma till tals är en aktuell fråga även i andra mål, 

såsom i vårdnadsmål och i asylmål. I min uppsats kommer jag inte att behandla de två senare 

måltyperna.  

Begreppet ”barnets bästa” kommer att diskuteras i min uppsats. Detta är ett väldigt vitt begrepp. 

Jag har dock valt att inte diskutera begreppet i alla sammanhang då det aktualiseras. Således 

kommer jag att begränsa mig till att diskutera begreppet mot bakgrund av LVU.  

1.3.Metod och material  

I min uppsats kommer jag att använda mig av den rättsdogmatiska metoden med dess 

traditionella rättskällelära för att redogöra för vad som gäller angående barnets rätt att komma 

till tals. Vad den rättsdogmatiska metoden är råder det delade tolkningar. Det centrala är dock 

att fastställa gällande rätt. Således ska lagar, förarbeten, praxis och doktrin undersökas i syfte 

att redogöra för rättsläget.4 Metoden går i min uppsats ut på att redogöra för gällande rätt 

avseende min första frågeställning (se ovan avsnitt 1.2). Den första frågeställningen behandlas 

huvudsakligen under kapitel fyra. I kapitlet innan, kapitel 3, behandlas den internationella rätten 

enligt Barnkonventionen. Barnkonventionen utgör inte svensk lag då den enbart har ratificerats. 

Däremot är tanken att svensk lag ska modifieras i syfte den ska uppnå kraven i enlighet med 

konventionen.  

                                                           
4 Peczenik, A (1990), s. 145 ff.  
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När det gäller uppsatsens första frågeställning hämtas vägledning främst från lagstiftning, 

förarbeten och doktrin. Praxis behandlas vid något enstaka tillfälle under den löpande texten.  

I kapitel fem kommer jag att redogöra för min andra frågeställning (se ovan avsnitt 1.2). Här 

blir istället olika tillsynsrapporter nödvändiga för att kunna redogöra ifall barn får komma till 

tals i praktiken. Denna del är alltså ingen beskrivning av gällande rätt på området. I denna del 

kommer jag även lyfta upp SOU 2015: 71 gällande ett förslag till en ny LVU. I SOU: n 

framhålls en hel del uppmärksammade problem inom ramen för min andra frågeställning. 

Min metod för sökning av relevant material har bestått av sedvanlig sökning på bibliotek. 

Vidare har jag använt mig av digitala hjälpmedel. Bland annat har jag sökt i olika myndigheters 

hemsidor.  

1.4.Terminologi 
LVU omfattar både barn och ungdomar som inte fyllt 20 år. Jag kommer i min uppsats inte 

använda ordet ”ungdom”. Huvudsubjektet i min uppsats kommer att vara ”barnet”. Synonymt 

kommer jag att använda begreppet ”den unge”. ”Vårdnadshavare” kommer att synonymt 

skrivas ”föräldrar” i vissa fall. ”Offentligt biträde och ställföreträdare” kommer synonymt 

ibland att skrivs som ”representanten”. Socialnämnden beskrivs synonymt ibland som 

”nämnden”.  

1.5 Disposition  

Efter det inledande kapitlet kommer jag, i det andra kapitlet, att kort redogöra för 

socialnämndens handläggning och processen i LVU. Syftet med det är att ge läsaren en inblick 

i rättsområdet. Här förklarar jag vad LVU är, när LVU aktualiseras, hur handläggningen går till 

i socialnämnden och LVU-processen i domstol. Jag kommer även att förklara en del begrepp 

som blir viktiga i sammanhanget för hela uppsatsen. Det tredje kapitlet kommer att behandla 

barnets talerätt och rätten att få komma till tals enligt barnkonventionen. Detta kapitel syftar till 

att ge läsaren en förståelse över hur reglerna i Barnkonventionen har kommit att påverka den 

svenska rätten. I det fjärde kapitlet kommer jag att redogöra för gällande rätt avseende huruvida 

barn ges en möjlighet att få komma till tals. Detta kapitel blir relevant för att kunna förstå 

problemen som lyfts upp i kapitel fem. I kapitel fem redogör jag bland annat för en rad olika 

rapporter. Vad som presenteras i mitt femte kapitel ska ge läsaren en förståelse över vilket 

utrymme barnet ges att få komma till tals i praktiken. Det sjätte kapitlet redogör för min analys. 

Här kommer jag att besvara mina frågeställningar. Det sjunde kapitlet kommer slutligen att 

redogöra för min avslutande kommentar.  
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2. LVU; en genomgång av utredningen och den rättsliga processen 

 

2.1 Vad är LVU och när aktualiseras den lagstiftningen? 

LVU är en skyddslagstiftning som ger staten en rätt att tvångsomhänderta barn när grund för 

detta föreligger. LVU bygger på en prövning i huruvida barnet är i behov av vård och skydd 

samt ifall barnet riskerar att fara illa.5  

LVU fungerar som en tidsbegränsad insats. När frivilliga insatser av olika skäl inte blir aktuella, 

eller inte bedöms vara tillräckliga, kan LVU tillämpas. Genom denna lag ges socialtjänsten en 

möjlighet att fullgöra sin skyldighet gentemot barns behov av vård, behandling och skydd. 

Socialtjänsten har med andra ord inte enbart en befogenhet att ingripa för att skydda barn utan 

även en skyldighet att ingripa i de fall det bedöms vara nödvändigt.6  

Tvångsvård av barn blir aktuellt när vissa rekvisit är uppfyllda. En av de grundläggande 

förutsättningarna för tvångsvård är att ett missförhållande ska föreligga som innebär att det 

finns en påtaglig risk att barnets hälsa eller utveckling skadas. Med andra ord ska ett vårdbehov 

föreligga. När ett sådant vårdbehov anses finnas anges i 2 och 3 §§ LVU (se nedan avsnitt 2.1.1 

och 2.1.2). En ytterligare förutsättning för tvångsvård är att det kan antas att den behövliga 

vården inte kan ges till barnet med samtycke av barnets vårdnadshavare och, om barnet har fyllt 

15 år, av honom eller henne själv. Detta framgår av 1 § 2 st. LVU. Det ska dock erinras om att 

lagen inte är ovillkorligt bunden till ifall samtycke föreligger eller inte. När en vårdnadshavare 

är oanträffbar på grund av sjukdom eller resa, etc. kan LVU ändå tillämpas. Vidare kan LVU 

tillämpas trots att föräldrarna lämnar sitt samtycke till frivillig vård i det fall samtycket inte 

anses vara allvarligt menat. Det kan vara fråga om en situation då föräldrarna tidigare har lämnat 

sitt samtycke till frivillig vård men trots detta undandragit sig medverkan. 7 

När det blir aktuellt med en placering utanför hemmet ska socialnämnden komma överens med 

barnet eller med barnet och dennes föräldrar om vård på frivilliga grunder med stöd av 

socialtjänstlagen, SoL (2001:453). Detta framgår av 1 § 1 st. LVU.  

Nu när samtyckeskravet har presenterats ska jag nedan under avsnitt 2.1.1 och 2.1.2 redogöra 

för övriga grundförutsättningar för att aktualisera LVU.  

                                                           
5 Kaldal, A (2010), s. 20 
6 A.a., s. 25 
7 Mattsson, T (2002), s. 80 f.  



 
 

11 

2.1.1 Tvångsomhändertagande på grund av barnets hemförhållanden 

Den 2 § i LVU, ”miljöfallen”, handlar om tvångsomhändertagande av barn som på grund av 

misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet 

löper en påtaglig risk att få sin hälsa eller utvecklig skada.  

Begreppet ”misshandel” innefattar både psykisk och fysisk misshandel. Vad som menas med 

psykisk misshandel i detta fall är att genom systematiska kränkningar, nedvärderingar eller 

terroriseringar utsätta barnet för psykiskt lidande.8  

När barnet ”utnyttjas på ett otillbörligt sätt” menar förarbeten9 att barnet utnyttjas på ett sexuellt 

sätt av den ena eller båda föräldrarna. Det kan också vara fråga om att barnet utsätts för tungt 

kroppsarbete eller att barnet får bära ett för stort självständigt ansvar för en förälder eller för ett 

syskon.  

Med ”brister i omsorgen” avses situationer då den unge blir utsatt för vanvård. Här blir det fråga 

om att mat, kläder och att hygien missköts. Det kan också vara fråga om fall då föräldrar inte 

ser till att barnet fårlämplig sjukvård.10 Brister i omsorgen föreligger även då den unge far illa 

på grund av föräldrarnas missbruksproblem, psykiska störningar eller om föräldrarna har 

allvarliga konflikter sinsemellan. Detsamma gäller om föräldrarna överlåter ansvaret för den 

unge på andra personer på så sätt att barnet löper en påtaglig risk att få sin hälsa eller utveckling 

skadad.11  

Enligt förarbeten12 innefattar formuleringen ”något annat förhållande i hemmet” ett 

missförhållande som beror på någon person i barnets närhet. Som exempel anges en förälders 

sambo. Rekvisitet aktualiseras således inte i första hand när missförhållandet beror på en 

förälder till den unge.  

Ovan har jag redogjort för att minst något av de fyra missförhållanden ska vara uppfyllt för att 

2 § LVU ska tillämpas. Utöver dessa missförhållanden stipulerar paragrafen vidare att 

missförhållandet ska utgöra en ”påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas”. 

Uttrycket ”påtaglig risk” förutsätter en klar risk att skadan har en sådan inverkan på den unges 

hälsa eller utveckling att den unge har ett tydligt vårdbehov. Det ska alltså inte vara fråga om 

en ringa risk eller en risk för skada som är övergående. Av vikt blir således att presentera 

                                                           
8 Prop. 1989/90: 28, s. 109 
9 A.a., s. 107 
10 A.a., s. 107 f.  
11 Mattsson, T (2002), s. 71 
12 Prop. 1989/90: 28, s. 108 
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konkreta omständigheter som talar för en påtaglig skaderisk. Subjektiva antaganden om risker 

eller ovidkommande omständigheter, såsom samhällsvärderingar, blir därför oväsentliga.13  

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har i ett rättsfall14 formulerat kraven på skaderekvisitet. I 

rättsfallet tydliggörs att riskerna inte får vara oklara. Det ska framgå att risken är närliggande. 

Vidare ska det framgå hur hög risken är för skada.  

 2.1.2 Tvångsomhändertagande på grund av barnets eget beteende 

Den 3 § LVU, ”beteendefallen”, aktualiseras när barnet utsätter sin hälsa och utveckling för en 

påtaglig risk att skadas antingen på grund av missbruk av beroendeframkallande medel, 

brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.  

Av förarbeten15 förklaras innebörden av ”beroendeframkallande medel” som narkotika, alkohol 

eller därmed jämställda tekniska preparat. Här räknas även missbruk av mediciner in. En 

helhetsbedömning ska göras i det enskilda fallet för att avgöra om det föreligger ett missbruk. 

Viktiga faktorer – den unges ålder, missbruksmedlet, missbrukets omfattning och övriga 

omständigheter – vägs in i bedömning för att avgöra ifall det föreligger ett missbruk i lagens 

mening. En 13 åring som dricker en enstaka öl uppfyller exempelvis inte kriteriet för 

tvångsvård. Däremot kan LVU aktualiseras för samma 13 åring redan vid första intag av tunga 

narkotikapreparat.  

Med ”brottslig verksamhet” avses en brottslighet som ger uttryck för en bristande anpassning 

till samhället. Enstaka brott av bagatellartad natur aktualiserar inte LVU.16   

Uttrycket ”socialt nedbrytande beteende” innebär ett beteende som avviker från grundläggande 

samhällsnormer.17 Här kan det vara fråga om unga som vistas i missbrukarkretsar, unga som 

prostituerar sig, etc.18  

Liksom i 2 § LVU gäller även för 3 § LVU att minst något av de tre ovanstående beteenden är 

uppfyllt. Vidare ska beteendet innebära en ”påtaglig risk för att skada den unges hälsa eller 

utveckling”. Förarbeten19 förklarar att det ska föreligga tungt vägande skäl för att bestämmelsen 

överhuvudtaget ska aktualiseras. Det ska inte vara fråga om en obetydlig, avlägsen och oklar 

risk för barnet. Det ska istället anses föreligga en konkret risk för skada på den unges hälsa eller 

                                                           
13 A.a., 1989/90: 28, s. 108 
14 RÅ 1995 ref. 46 
15 Prop. 1978/80: 1, del A, s. 582 f.  
16 A.a., s. 582 
17 Prop. 1989/90: 28, s. 109 
18 A.a., s. 67 
19 A.a., s. 62 
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utveckling. Subjektiva antaganden som att barnet löper en risk för skada lämnas utan avseende. 

Det är istället de konkreta omständigheterna som är avgörande för att bedöma skaderisken.  

2.2 Handläggning av LVU-ärenden 

För att ge läsaren en förståelse av hur förfarandet går till från att det inkommer en ansökan till 

socialnämnden om att ett barn far illa vid, fram till ett beslut från socialnämnden, ska jag här 

redogöra detta.  

2.2.1 Anmälan 

Redan i SoL 14 kap. 1 § framgår att var och en som har kännedom om något innebärande att 

socialnämnden behöver ingripa för att skydda barn bör anmäla detta till socialtjänsten. Enligt 

samma paragraf, andra stycket, förklaras en skyldighet för alla myndigheter och hälso- och 

sjukvård vilkas verksamheter rör barn och ungdomar att genast anmäla till socialstyrelsen när 

de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebär att socialnämnden behöver ingripa 

för att skydda barn. Socialnämnden har ett långtgående utredningsansvar när det gäller barn 

som kan vara i behov av skydd. Oberoende av barnets och vårdnadshavarens inställning kan en 

utredning genomföras.20 Huruvida en utredning ska inledas eller inte ska avgöras från fall till 

fall efter en ”förhandsbedömning”. En utredning är en verksamhet vilken har till syfte att 

möjliggöra för myndigheten att fatta beslut i ett ärende.21  

2.2.2 Förhandsbedömning 

En förhandsbedömning är en benämning på handläggningsåtgärder som leder till ett 

ställningstagande om en utredning ska inledas eller inte. Socialnämnden får inom ramen för 

förhandsbedömningen inhämta material om det som är tidigare känt om barnet eller familjen 

inom den egna myndigheten. Nämnden får vidare kontakta den eller de personer som anmälan 

rör och ha en förnyad kontakt med den som anmälde. Däremot anses en utredning ha inletts 

ifall nämnden börjar inhämta uppgifter från utomstående personer.22  

11 kap. 1 a § 2 st.SoL stipulerar att ett beslut huruvida en utredning ska inledas eller inte ska 

fattas inom 14 dagar efter det att anmälan kom in till socialnämnden. Denna tid har satts i syfte 

att det inte ska bli rättsosäkert för barn och vårdnadshavare om förhandsbedömningen skulle 

bli för långdragen och omfattande.23   

                                                           
20 Prop. 2012/13:10 s. 55 
21 SOU 2015:71, s. 387-388 
22 A.a., s. 389 
23 Prop. 2012/13:10 s. 58 
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2.2.3 Utredningen 

När det fattas ett beslut om att inleda en utredning ska den inledas utan dröjsmål. Detta framgår 

av 11 kap. 1 § SoL. Utredningen ska även, enligt 11 kap. 2 § SoL, bedrivas skyndsamt och 

hunnit avslutats senast inom fyra månader. Det framgår av 11 kap 2 § fjärde stycket SoL att en 

underrättelse genast ska ske om att en utredning har inletts till den som berörs av en utredning 

om barns behov av skydd eller stöd. Den som berörs av ett ärende omfattas av de allmänna 

delaktighetsbestämmelserna i 1 kap 1 § och 3 kap 5 § SoL. I de senast nämnda bestämmelserna 

framgår att socialtjänstens insatser ska genomföras tillsammans med den enskilde och vid 

behov i samverkan med andra samhällsorgan. Med hänsyn till omständigheterna är det ofta 

svårt att åstadkomma delaktighet i praktiken. Svensk forskning har presenterat att varken barn 

eller föräldrar känner sig delaktiga under utredningen.24  

2.2.4 Genomförandet av utredningen 

Av lag framgår det inte vad en social utredning som rör barn ska innehålla. Inte heller framgår 

det hur den ska genomföras.25 Socialstyrelsen har däremot i sina allmänna råd förklarat att 

utredningen ska inledas genom en planering av hur utredningen ska bedrivas. Denna planering 

bör, utifrån barnets ålder och mognad, göra i samråd med barnet samt med barnets 

vårdnadshavare. Bland annat bör planeringen omfatta hur möten och samtal ska utformas så att 

barnet ges goda förutsättningar att framföra sina åsikter.26  

Enligt socialstyrelsens allmänna råd bör en utredning till skydd eller stöd för ett barn ha en klar 

inriktning på barnets situation, hans eller hennes behov och hur behoven ska tillgodoses. Det är 

viktigt att socialnämnden träffar barnet både med och utan vårdnadshavare för att genomföra 

samtal och observationer i syfte att bilda en uppfattning om barnets situation. Genom att svara 

på frågor och få en möjlighet att berätta fritt ges barnet en möjlighet att få uttrycka sin åsikt.27 

2.2.5 Samtal med barn under utredningen 

Samtal med barn sker, enligt huvudregel, i samförstånd med både barnet och vårdnadshavaren. 

Enligt JO finns det emellertid inget hinder att samtala med barn, utan samförstånd med 

vårdnadshavare, om barnet har uppnått sådan ålder och mognad att barnet själv kan avgöra om 

han eller hon vill prata med en socialsekreterare.28 Det viktiga är att det behöver göras en 

proportionalitetsbedömning och att en avvägning ska ske mellan, å ena sidan, belastningen och 

                                                           
24 Sundell K m.fl. (2007) s. 107 f. 
25 SOU 2015: 71 s. 398 
26 SOSFS 2014: 6, s. 4 f.  
27 A.a., s. 5 
28 JO, dnr 1510-2012 
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intrånget för både barn och föräldrar, å andra sidan, skyldigheten att låta ett barn få komma till 

tals och behovet av ett ordentligt beslutsunderlag. Särskilt viktigt är det att beakta ifall 

genomförandet av ett sådant samtal är i enlighet med principen om barnets bästa. Socialtjänsten 

ska respektera barnets inställning till att ett samtal genomförs. Vidare är det viktigt att betona 

att ett samtal med barnet mot en vårdnadshavares vilja kan innebära en belastning för som gör 

att samtalet i så fall inte bör genomföras. Bedöms att ett samtal med barnet mot 

vårdnadshavarens vilja är befogat och förenligt med barnets bästa ska vårdnadshavaren 

informeras om att ett sådant samtal planeras. Socialtjänsten får därefter göra en bedömning 

avseende under vilka omständigheter samtalet bör genomföras, ifall det är lämpligt att 

vårdnadshavaren närvarar under samtalet och var samtalet ska genomföras.29  

Barnets rätt att få relevant information och en rätt att komma till tals samt få sina synpunkter 

beaktade regleras i 11 kap. 10 § SoL och i 36 § LVU. Det är en förutsättning för barnets 

delaktighet att socialsekreteraren i utredningen samtalar med barnet och ge barnet relevant 

information.30  

Det framgår av Socialstyrelsens föreskrifter att det av dokumentationen vid handläggningen ska 

framgå vilken information som har lämnats till barnet, vilka åsikter barnet har gramfört och hur 

hänsyn har tagits till barnets åsikter i förhållande till hand eller hennes mognad och ålder. Har 

inte barnet framfört sina åsikter ska det också framgå hur socialsekreteraren har gått till väga 

för att så långt som möjligt klarlägga barnets inställning.31  

Socialstyrelsen har i sin vägledning om dokumentation av barns bästa framfört att barnet ska 

informeras om det som dokumenteras i förhållande till barnets mognad och ålder. Det ska i 

dokumentationen tydligt framgå vad som är barnets spontana berättelse, vad som är svar på 

frågor och vad som är tolkningar av vad barnet har framfört. I dokumentationen ska situationen 

och förutsättningarna för samtalet klargöras.32  

2.2.6 Beslutet från socialnämnden 

Utredningen ska till slut mynna ut i ett beslut. Beslutsunderlaget ska innehålla en analys och en 

bedömning av risker och skyddsfaktorer. Vidare ska det innehålla en bedömning av det 

eventuella behovet av insatser. Efter en analys av det insamlade materialet kan utredningen 

mynna ut i någon av följande slutsatser: Den ena är att barnet och familjen inte är i behov av 

                                                           
29 Prop. 2009/10:192 s. 17-19 
30 SOU 2015: 71, s. 403 
31 4 kap. 16-18 §§ SOSFS 2014:5, s. 13 
32 Socialstyrelsen (2012b) s. 29 ff.    
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socialtjänstens insatser eller att de pågående insatserna är tillräckliga. Den andra är att det 

föreligger behov av insatser eller ytterligare insatser och vårdnadshavaren och barnet som har 

fyllt 15 år ger sitt samtycke till de erbjudna insatserna. Det kan röra sig om frivillig placering 

eller öppna insatser. Den tredje är att det av socialtjänsten görs en bedömning att det finns ett 

behov av insatser men att barnet som har fyllt 15 år eller vårdnadshavaren motsätter sig dessa. 

Samtidigt föreligger det inte skäl för vård enligt LVU. Oberoende av samtycket följer 

möjligheter till uppföljning enligt den fjärde slutsatsen. Den fjärde slutsatsen är att LVU-

grunderna bedöms vara uppfyllda. Socialnämnden ska då ansöka om vård enligt 4 § LVU hos 

förvaltningsrätten.33  

2.3 Parter, talerätt, processbehörighet  

När det för socialnämnden står klart att en vård enligt LVU är behövligt för barnet ska nämnden, 

enligt 4 § LVU, ansöka om sådan vård hos förvaltningsrätten. Det rättsliga förfarandet i 

förvaltningsrätten regleras i förvaltningsprocesslagen, FPL (1971:291). I huvudsak är 

förvaltningsprocessen skriftlig, men huvudregeln i LVU-mål är att det även hålls en muntlig 

förhandling, 35 § LVU. Det framgår av 2 kap. 11 § stycke 2 regeringsformen, RF (1974:152) 

att rättegången ska genomföras rättvist och inom en skälig tid samt att handläggningen i 

domstolen ska vara offentlig. Denna bestämmelse omfattar alla domstolsrättegångar. Principen 

om en rättvis rättegång innefattar för part bland annat rätten att få bli hörd inför domstolen och 

därmed få en möjlighet att få lägga fram sin sak.34   

Jag ska under denna rubrik redogöra för en del begrepp i syfte att ge läsaren en förståelse vad 

som gäller vid LVU-processen i domstol.   

För det första har vi ”partsbehörigheten”. Enligt 11 kap. 1 § Rättegångsbalken, RB (1942: 

740) har alla fysiska personer, nyfödda som vuxna, partsbehörighet.  

För det andra har vi begreppet ”part”. Vem är part i en process? I ärenden och mål enligt LVU 

är vårdnadshavarna, barnet och socialnämnden alltid parter. Dessa har alltid talerätt, om än inte 

i full utsträckning. Det faktum att barn räknas som part i LVU-mål medför att de processuella 

reglerna fyller en viktig funktion att tillgodose barnets särskilda behov och intressen i 

processen. Barn jämförs inte på alla sätt som vuxna parter i processen. Med tanke på att barn 

har en mer eller mindre begränsad förmåga att agera som part medför att reglerna om 

representation blir nödvändiga (se nedan under rubrik 2.4). Barnet och barnets föräldrar har ofta 

                                                           
33 SOU 2015: 71, s. 411 f.  
34 Prop. 2009/10: 80, s. 162 
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motstridiga intressen i processen. Således utgör inte föräldrarna lämpliga representanter för 

barnet.35 Anledningen till att barn i LVU-mål på ett tydligare sätt än i familjerättsliga mål, 

såsom vårdnadsmål, etc., är för att barnet i dessa måltyper skyddas mer och att man vill 

tillgodose deras vårdbehov. Av den orsaken har det blivit mer självklart att ge barnet en 

partsställning. Har barnet fyllt 15 år och är fortfarande omyndig ges barnets vårdnadshavare 

samt barnet en partsställning i processen.36   

För det tredje har vi ”talerätten”. Betydelsen av begreppet ”talerätt” är att personen i fråga 

kan vara part i processen. Detta ger parten en möjlighet att överklaga, starta en process och att 

framföra sina synpunkter och argument i processen. En person får sin talerätt enbart om han 

eller hon har en viss anknytning till målet.37 Indirekt framgår av 11 kap. 10 § SoL och 36 § 

LVU att barnet har talerätt i sociala mål och således även i LVU-mål.  Barn i LVU-mål har 

dock ingen fullständig talerätt i och med att barnet i har något initiativrätt. Detta innebär att 

barnet bland annat inte kan väcka talan om att beredas vård enligt LVU. Barnets ställning i 

LVU-mål är beroende av åldern på barnet, trots att barnet formellt sett räknas som part.38  

För det fjärde har vi begreppet ”processbehörighet”. Processbehörigheten ger en person en rätt 

att vidta processuella åtgärder för egen räkning. Alla som har talerätt blir inte automatiskt 

processbehöriga. De som inte är processbehöriga företräds istället av en ställföreträdare (se 

nedan under rubrik 2.4).39 En person med talerätt har inte alltid en rätt att starta en process. I 

LVU mål kan exempelvis inte den unge mot bakgrund av sin talerätt väcka talan om att få 

beredas med vård.40 Ett barn i LVU – mål blir processbehörigt när han eller hon har fyllt 15 år. 

Detta framgår av 11 kap. 10 § SoL och 36 § LVU. Följden blir att barnet ges en rätt att under 

ärendets gång själv fatta beslut gällande processen. Barnet ges vidare en självbestämmanderätt 

ifall han eller hon ska företrädas av en ställföreträdare eller av ett offentligt ombud. Vill barnet 

så får han eller hon även företräda sig själv. Den omständigheten att barnet äger en rättslig 

handlingsförmåga medför att han eller hon kan begränsa ombudets möjlighet att uttrycka sig 

om det skulle vara så barnets och ombudets meningar går isär.41   

                                                           
35 Mattsson, T (2002), s. 164  
36 A.a., s. 168 f.  
37 Ds 1994: 85, s. 16 
38 SOU 2015: 71, del A, s. 459 
39 Ds 1994: 85 s. 16 
40 A.a., s. 27 
41 Mattsson, T (2006), s. 80 f.  
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Barn som är under 15 år har ingen processbehörighet. Barnets offentliga biträde som träder in 

som en ställföreträdare ska istället se till att barnets talan framförs. Det är även genom 

ställföreträdaren som barnet ges en möjlighet att vidta processhandlingar.42  

2.4 Representation genom offentligt ombud och ställföreträdare 

I LVU finns en presumtionsregel om en rätt att beviljas ett offentligt biträde. Bestämmelsen 

finns i 39 st. 1 § LVU. Den bestämmelsen förklarar att den som åtgärden avser ska förordnas 

ett offentligt biträde såvida det inte kan antas att behovet av sådant biträde saknas. Ett sådant 

behov saknas när det av omständigheterna exempelvis står klart att beslutet i ärendet inte 

kommer att gå parten emot.43   

När barnet tilldelas offentligt biträde och ställföreträde träder denne in i vårdnadshavarens ställe 

och företräder barnet i processen. Barnet kan via sitt offentliga biträde och sin ställföreträdare 

agera självständigt i förhållande till socialnämnden och vårdnadshavaren.44 Av 39 § LVU 

framgår att både vårdnadshavarna och barnet har rätt till var sitt offentligt biträde. Först när det 

inte finns några motstridiga intressen mellan barnet och vårdnadshavarna kan ett gemensamt 

biträde förordnas för dem. Olika meningar har framförts gällande det faktum att ett gemensamt 

biträde kan förordnas. I slutändan har det dock konstaterats att det i vissa fall är mer lämpligt 

ur barnets perspektiv att familjen förordnas ett gemensamt biträde. Så kan vara fallet när det 

exempelvis är fråga om ett beteende hos barnet som inte har någon koppling till barnets 

hemmiljö.45 Förarbeten46 anser att en intressekonflikt mellan vårdnadshavare och barn främst 

uppstår i miljöfallen, och just i de fallen då en intressekonflikt kan uppstå förordnas ett biträde 

åt vardera.  

För ett barn som inte är processbehörigt fungerar det offentliga biträdet även som 

ställföreträdare. Skillnaden mellan att vara ett offentligt biträde åt ett processbehörigt barn och 

ett icke processbehörigt barn är att det offentliga biträdet för det icke processbehöriga barnet 

inte begränsas i sina handlingar. Ett icke processbehörigt barn har inte någon lagreglerad 

autonomi, vilket innebär att barnet förhindras att begränsa biträdets handlingar. En annan 

skillnad är att barnet beroende på ålder och mognad kan behöva olika typer av hjälp och stöd.47   

                                                           
42 Ds 2002: 13, s. 138 
43 Prop. 1979/80: 1, del A, s. 211 f.  
44 Kaldal, A (2010), s. 151 
45 Prop. 1994/95: 224, s. 47 f.  
46 Prop. 1979/80: 1, del A, s. 630 
47 Mattsson, T (2002), s. 138 
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Barn under 15 år innehar en partsställning i LVU mål. Däremot saknar de processbehörighet. 

Av vikt blir således att dessa barn företräds i syfte att de ska få en självständig ställning i 

förhållande till vårdnadshavare och socialnämnd.48  

I 36 § 3 st. LVU hittar vi en bestämmelse om ställföreträdare för icke processbehöriga barn. 

Regeln innebär att det barn som är under 15 år och som förordnas ett offentligt biträde, ska utan 

särskilt förordnande även vara barnets ställföreträdare. I de fall det offentliga biträdet även är 

biträde för barnets vårdnadshavare måste någon annan utses som ställföreträdare för barnet.  

Det ska även påpekas att processbehöriga barn har rätt till en ställföreträdare. Barnet ska då 

lämna en fullmakt åt det offentliga biträdet för att denne ska kunna befatta sig med uppdraget 

av en ställföreträdare. Barnet kan även välja en annan ställföreträdare än sitt offentliga biträde.49  

Under socialnämndens utredning gäller inte rätten till offentligt biträde och ställföreträdare för 

barnet. Barnet företräds istället av sin vårdnadshavare om han eller hon är under 15 år. Således 

innebär detta i praktiken att barnets deltagande i utredningen blir avhängigt vårdnadshavarens 

samtycke och agerande. Under domstolsprocessen är barnet däremot inte beroende av sin 

vårdnadshavares agerande eftersom att barnet istället företräds av sitt offentliga biträde och sin 

ställföreträdare.50 

Efter 15 års ålder har barnet rätt att företräda sig själv i utredningen. Barnet har även rätt att 

företräda sig själv inför domstolen. Detta innebär att barnet således har en självständig ställning  

i förhållande till sin vårdnadshavare. Ur den praktiska synvinkeln kan det dock te sig 

annorlunda. Det kan för en 15-åring vara svårt i praktiken att agera självständigt i förhållande 

till sin vårdnadshavare. Barnets vårdnadshavare som barnet sammanlever med kan exempelvis 

motverka barnets delaktighet i utredningen genom att förhindra att kallelser och annan 

information som skickas hem till barnet kommer barnet till del.51  

Frågan om när ett offentligt biträde och ställföreträdare ska tillförordnas barnet uppkommer 

först när utredningen leder så långt som till ett övervägande av en LVU-ansökan.52  

 

                                                           
48 A.a., s. 183 f.  
49 A.a., s. 197 
50 Kaldal, A (2010), s. 152 och 154 f.  
51 A.a., s. 152 
52 A.a., s. 152 
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3. Barnets rätt att få komma till tals enligt Barnkonventionen 
 

3.1 Inledning 

I detta kapitel ska jag beskriva barnets rätt att få komma till tals enligt Barnkonventionen. Syftet 

med detta är att ge läsaren en förståelse hur detta regleras på internationell nivå samt hur denna 

reglering förhåller sig till svensk rätt.  

3.2 Barnkonventionen  

År 1990 ratificerade Sverige FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. 

Konventionens övergripande syfte är att stärka, tillgodose och skydda barns mänskliga 

rättigheter på alla nivåer i samhället. För att uppfylla konventionens övergripande syfte är 

Sverige folkrättsligt bundet att genomföra de åtaganden artiklarna i konventionen innebär. 

Barnkonventionen har dock inte inkorporerats i svensk rätt på så sätt att gäller som svensk lag. 

Sveriges folkrättsliga förpliktelse att uppfylla de åtaganden som ratificeringen innebär av 

barnkonventionen är inte beroende av om konventionen inkorporeras eller inte. Den 

folkrättsliga förpliktelsen till följd av ratificeringen innebär istället att vår nationella lagstiftning 

ska överensstämma med det folkrättsliga åtagandet. Svensk lag kan således inte åberopas som 

stöd för att inte följa uppfylla åtaganden enligt barnkonventionen. I sammanhanget ska det 

lyftas fram att i Sverige gäller att svensk rätt ska tolkas på ett sätt som går i hand med svenska 

konventionsåtaganden så långt det är möjligt inom ramen för lagens ordalydelse. Detta är en 

princip om fördragskonform tolkning. Uppstår en konflikt mellan den internationella rätten och 

den svenska rätten har dock den svenska rätten företräde.53  

Trots att barnkonventionen inte är inkorporerad i svensk rätt är den inte en mindre del av vårt 

rättssystem varför den påverkar tolkning och utformning av nationell policy och enskilda 

regleringar. Olika lagar och förordningar vilka påverkar unga och barn har antagits och 

redigerats sedan konventionens ratificering år1990.54 Enligt 1 kap. 2 § 5 st. regeringsformen, 

RF (1974:152) stadgas att det allmänna ska verka för att barns rätt tas till vara. Enligt 

propositionen55 infördes denna bestämmelse i syfte att förtydliga det allmännas ansvar i 

förhållande till barn.  

Barnkonventionens artikel 3 handlar om barnets bästa och att barnet ska komma i första hand 

vid alla åtgärder gällande dem. Den 12: e artikeln i samma konvention handlar om en rätt att få 

                                                           
53 Cederborg, A och Warnling-Nerep, W, s. 408 f.  
54 A.a., s. 411  
55 Prop. 2009/10: 80, s. 187 
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komma till tals och att få sina åsikter respekterade. Dessa två artiklar har Sveriges lagstiftare 

sökt att följa i 1 § 5 st. LVU och i 36 § LVU. Den förra paragrafen stipulerar att barnets bästa 

ska vara avgörande i beslut enligt LVU. Den senare paragrafen stipulerar barnets rätt att få 

framföra sina åsikter rörande honom eller henne. Vidare framgår av samma paragraf, andra 

stycket, att den unge som fyllt 15 år har rätt att själv föra sin talan i LVU – mål och att den som 

är yngre än 15 år får höras i domstol om det inte kan antas att barnet kommer att ta skada av 

det.  

Nedan, under avsnitten 3.1.1 och 3.1.2, ska jag beskriva artikel 3 och 12 i barnkonventionen.  

3.2.1 Artikel 3 i barnkonventionen – Barnets bästa 

Artikel 3 handlar om barnets bästa. Barnets bästa ska komma i första hand vid alla åtgärder som 

rör det enskilda barnet. Det faktum att begreppet ”barnets bästa” inte definieras i konventionen 

leder till att begreppets tolkning bör baseras på de enskilda rättigheterna vilka enligt 

konventionens övriga artiklar presenterar.56  

Det framgår exempelvis av artikeln att vid beslutsfattandet ska barnets bästa alltid beaktas. Det 

är enligt konventionen inget krav att barnets bästa alltid ska vara utslagsgivande. Däremot 

barnets bästa ha en tung vikt vidbeslutsfattande rörande barn. Har andra intressen än barnets 

bästa vägt tyngre fordras att den beslutsfattande myndigheten visar att en sammanvägning av 

relevanta intressen i det enskilda fallet har gjorts. Med andra ord ska besluten innefatta ett 

barnperspektiv; myndigheten bör i så lång utsträckning som möjligt ha försäkrat sig om att 

barnets bästa varit med i avvägningen och redovisats i beslutsprocessen.57  

Hur begreppet ”barnets bästa” ska definieras finns det inga särskilda riktlinjer om. Begreppet 

är inget statiskt begrepp, utan det varierar istället med tiden och från det ena samhället med dess 

sociala och kulturella värderingar till ett annat. Vidare varierar begreppets innebörd från det ena 

barnet till det andra mot bakgrund av varje barns individuella situation.58  

3.2.2 Artikel 12 i barnkonventionen – barnets rätt att få komma till tals 

I den första punkten, artikel 12, framgår en rätt för barnet att fritt uttrycka sina åsikter i alla 

frågor vilka rör barnet. Den andra punkten stipulerar en rätt för barnet att beredas en möjlighet 

att höras, att få komma till tals i frågor som berör barnet på ett mer personligt plan.59  

                                                           
56 Ds 2011: 37, s. 38 
57 Prop. 1997/98: 182, s. 13 
58 SOU 1997: 116, s. 122  
59 A.a., s. 166 f.  
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Det finns ingen nedre åldersgräns satt av artikeln för när barnet har rätt att delta och fritt få 

uttrycka sina åsikter. Istället tillförsäkras den unge rätten om den unge är i stånd att bilda egna 

åsikter oavsett om barnet ännu inte har uppnått en mognad för att kunna kommunicera sina 

åsikter. Enligt FN-kommittén har även mycket små barn åsikter. Myndigheterna åläggs således 

ett ansvar att utveckla metoder för att också mycket små barn ska höras.60   

Förutom att barnet ska ges en rätt att få uttrycka sina åsikter ska också dessa åsikter tillmätas 

en betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Rätten att bli hörd, att bilda sina åsikter 

och att få uttrycka dessa tillfaller alla barn utan någon form av diskriminering. Detta oavsett om 

barnet har språk- eller funktionshinder. Således faller ett stort ansvar på staten att genom 

utbildning, stöd eller andra åtgärder möjliggöra för varje enskilt barn att i realiteten ha en 

möjlighet att göra sin röst hörd.61  

Det är en absolut rättighet för barnet att få bli hörd och att få uttrycka sina åsikter. Med andra 

möjliggör inte konventionen att myndigheterna får avgöra ifall barnet ska höras eller inte. Det 

lämnas dock en öppen dörr avseende vilket sätt barnet hörs. Det föreskrivs i artikel 12.2 

barnkonventionen att barnet ska höras, direkt eller indirekt, på ett sätt som går i and med den 

nationella lagstiftningens procedurregler. Enligt FN-kommittén ska barnet i alla typer av 

domstolsförhandlingar rörande barn ges möjlighet att komma till tals.62  

Det har av FN-kommittén framförts att förevarande artikel, liksom de övriga artiklarna, ska 

integreras i den nationella lagstiftningen. Det krävs, för att den nationella lagstiftningen ska 

spegla innehållet i artikel 12, att det finns regler vilka ger barnet en rätt till inflytande och som 

garanterar barnet en rätt att i alla domstols- och administrativa förfaranden bli hörd. Det är 

enligt FN-kommittén inte tillräckligt med en sådan lagstiftning. Det viktiga är istället att vuxna 

som handhar barnärenden respekterar barnets rätt att få kunna uttrycka sina åsikter.63  

Det har i förarbeten anförts att enligt artikel 12 är det kanske mest viktiga och grundläggande 

att det barnet säger ska beaktas. Beaktas inte vad barnet säger riskerar rätten att komma till tals 

förlora sin betydelse. 64 

                                                           
60 A.a., s. 166 f.  
61 A.a., s. 167 
62 A.a., s. 176 
63 A.a., s. 177 
64 SOU 2000: 77, s. 74 
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3.3 Anpassningen av svensk rätt till barnkonventionen 

Barnets behov sätts framför föräldrarnas behov i barnkonventionen. Konventionen har ett 

tydligt barnrättsperspektiv i alla sina delar för att skapa ett bra samhälle för barnet. Detta 

perspektiv ska aktualiseras i alla hänseenden som rör frågor kring hur barn ska behandlas. 

Barnets bästa ska särskilt vara i centrum.65  

Sedan Sverige ratificerade barnkonventionen år 1990 har nya bestämmelser i SoL och LVU 

införts. Här kan nämnas att det år 1998 infördes bestämmelser i SoL i syfte att stärka den unges 

ställning i socialtjänstens område. Barnets bästa ska sättas i främsta rummet vid åtgärder som 

rör barn. Vidare ska barnets inställning så långt som möjligt tydliggöras samt att hänsyn ska tas 

till den unges vilja mot bakgrund av den unges ålder och mognad.66  

I SoL och i LVU har det, år 2008, införts bestämmelser som ger den unge en rätt att få ta del av 

relevant information. En sådan rätt är en väsentlig förutsättning för att ge den unge möjligheten 

att komma till tals och bli delaktig. Innebörden av uttrycket ”relevant information” är att det 

ska röra sig om vederhäftig information  vilken är väsentlig för den unge i sammanhanget. Det 

ska, dels vara information om faktauppgifter, dels om följderna av inställningen hos den unge 

och tänkbara resultat av utredningen eller ingången i själva målet. Vidare ska informationen 

anpassas mot bakgrund av barnets ålder och mognad i syfte att barnet ska kunna ta till sig 

informationen.67  

Sedan år 2003 finns en bestämmelse i LVU, 1§ st. 5 LVU, som stipulerar att barnets bästa ska 

vara avgörande vid beslut enligt senast nämnda lag. Vidare stipuleras  i 36 § LVU att barnets 

rätt att komma till tals och att barnets talan ska klarläggas i så lång utsträckning som möjligt. 

Med beaktande av barnets ålder och mognad ska hänsyn även tas till barnets vilja. LVU 

föreskriver även att barn under 15 år bör höras ifall det är till nytta för utredningen och det även 

kan antas att den unge inte tar skada av att höras.68  

 

 

 

                                                           
65 Prop. 2012/13: 10, s. 35 
66 A.a., s. 35 
67 A.a., s. 35 
68 A.a., s. 35 f.  
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4. Rätten att komma till tals enligt svensk rätt 
 

4.1 Inledning  

I detta kapitel ska jag presentera barnets utrymme att få komma till tals enligt den svenska 

rätten. Jag kommer att presentera barnets rätt att få komma till tals under utredningsstadiet hos 

socialnämnden, hur barnet får komma till tals inför offentligt biträde och ställföreträdare samt 

rätten att komma till tals under domstolsförhandlingen.  

4.2 Barnrättsperspektivet 

Alla vuxna aktörer som arbetar med ärenden som rör barn bör inta ett barnrättsperspektiv. De 

”vuxna aktörerna” ska här förstås som socialnämnd, offentligt biträde och ställföreträdare samt 

domstol. I barnperspektivet finns två viktiga delar. Dessa är barnets bästa och rätten till 

integritet. Begreppet ”barnets bästa” kommer att behandlas vidare under avsnitt rubrik 5.2. Här 

ska dock nämnas att begreppet i sig är svårdefinierat och vagt beskrivet. Begreppet kan dock ur 

ett synsätt ses som en rättslig målsättning för utredare och bedömare att vid handläggningen av 

barnärenden alltid ha barnets bästa i åtanke och som en ledstjärna. I begreppet ”barnets bästa” 

ligger att låta barnet få komma till tals.69  

Alla barn som ska utredas ska ses som ett subjekt med egna rättigheter.70 En viktig del i 

integritetsskyddet är barnets rätt att komma till tals. Ur en rättslig bemärkelse handlar 

integriteten om just en persons åsikter, önskningar och värderingar. Således innebär det en 

kränkning mot barnets integritet att inte höra ett barn och att inte respektera barnets 

yttranderätt.71  

4.3 Barnets rätt att få komma till tals under socialtjänstens utredning 

Utredningen är en potentiell förprocess till en LVU-ansökan. Således utgör utredningen och 

dokumentationen som här blir aktuell en grund för socialnämndens beslut att ansöka om vård 

enligt LVU. Utredningen och dokumentationen kommer att ingå i domstolens beslutsunderlag 

om socialnämnden beslutar att ansöka om LVU. Således är alla vidtagna utredningsåtgärder 

och all dokumentation som finns att tillgå nödvändiga för att socialnämnden och domstolen ska 

uppnå ett riktigt beslut.72  

                                                           
69 Mattsson, T (2002), s. 33-36 
70 A.a., s. 146 
71 Mattsson, T (2006), s. 72 f.  
72 Kaldal A (2010), s. 152 f.  
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Utredningsbefogenheterna som socialnämnden besitter i ett barnavårdsärende inkluderar inte 

åtgärder gällande involvering av självaste barnet. Möjligheten för socialnämnden att involvera 

barnet i utredningen finns inte reglerad i SoL. En vårdnadshavare kan exempelvis motsätta sig 

att socialsekreteraren genomför utredningssamtal med barnet. Således kan socialnämndens 

möjligheter att bedriva en effektiv utredning begränsas.73  

Det framgår av 36 § stycke 1 och av 11 kap. 10 § stycke 1 SoL att ett barn har rätt att få relevant 

information gällande sin sak. Vidare framgår att barnet ska ges en möjlighet att få framföra sina 

åsikter som rör honom eller henne. I det fall barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller 

hennes inställning klarläggas så långt som möjligt på annat sätt. Barnets åsikter ska däremot 

tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes mognad och ålder.  

4.3.1 Barnets rätt att få relevant information 

En förutsättning för att barnet ska ges möjligheten att till komma till tals och framföra sina 

åsikter är att barnet i fråga har fått den information som krävs för att kunna sätta sig in i frågan.74  

Bestämmelsen om att barnet ska ha rätt till att få relevant information finns i 36 § 1 stycket 

LVU och i 11 kap. 10 § 1 stycket 1 meningen SoL.  

Det som avses med ”relevant information” är att det ska röra sig om vederhäftig information 

vilken är av betydelse för barnet i ärendet. Informationen ska dels omfatta faktauppgifter, dels 

information om följderna av barnets inställning och möjliga resultat av utredningen samt 

utgången i målet. Det är vidare av vikt att informationen ska anpassas utifrån barnets mognad 

och ålder på ett sätt som gör det möjligt för barnet att ta till sig den.75  

Informationens relevans ska bedömas dels i förhållande till informationen som sådan, dels i 

förhållande till barnet. Det sistnämnda innebär att informationen ska vara lämplig för barnet 

med beaktande av bland annat hans eller hennes mognad, ålder, förmåga att tillgodogöra sig 

informationen, psykiska hälsa och tidigare kunskaper. Vidare får informationen inte vara till 

skada för barnet. Beroende på vad som är bäst för det enskilda barnet - i förhållande till hans 

eller hennes mognad, ålder och tidigare erfarenheter - kan det ibland innebära att informationen 

ska begränsas och således inte ges till barnet.76   

                                                           
73 A.a., s. 153 
74 SOU 2015: 71, s. 210 f.  
75 Prop. 2012/13: 10, s. 36 
76 Prop. 2006/07: 129 s. 39 och 41  



 
 

26 

4.3.2 Rätten att komma till tals  

Det framgår redan av artikel 12 i barnkonventionen att ett barn ska ges en möjlighet att höras i 

alla domstolsförfaranden och administrativa förfaranden, antingen direkt eller indirekt. (se 

ovan). Under denna rubrik ska jag redogöra för barnets rätt att komma till tals enligt svensk rätt 

under socialnämndens utredningsarbete.  

I 36 § 1 stycket 2 meningen LVU och i 11 kap. 10 § 1 stycket 2 meningen SoL framgår att den 

unge ska ges möjligheten att framföra sina åsikter i frågor rörande honom eller henne. Denna 

bestämmelse riktar sig till alla beslutssituationer och åtgärder som vidtas enligt LVU. Med 

andra ord ska den unge ges tillfälle att uttrycka sin åsikt när en åtgärd enligt LVU blir aktuell, 

oavsett vilken typ av åtgärd det rör sig om. För att ett barn ska ges förutsättningen att uttrycka 

sina åsikter ska ansvariga aktörer besitta kunskap om hur denna rättighet ska förverkligas. Detta 

innebär således att det behövs kunskap om och utarbetade arbetssätt för hur barnets åsikter, mot 

bakgrund av barnets ålder och mognad, kan inhämtas på bästa sätt. Det är bland annat av vikt 

att miljön känns trygg för barnet. Vidare är det av vikt att det finns väl anpassade metoder för 

barnets förutsättningar. Det bör i alla beslut som rör barn framgå ifall barnets åsikter har 

inhämtats och hur de har inhämtats samt beaktats. Det ska betonas att det fordras en bedömning 

av barnets förmåga att förstå det som han eller hon ska uttrycka sin åsikt om vid varje enskilt 

ärende.77  

Rätten att få komma till tals är en absolut rättighet.78 Genom att införa uttrycket ”möjlighet” i 

36 § 1 stycket 2 meningen LVU har inte socialnämnden möjligheter att avstå från att höra barnet 

i fråga i de fall det inte är till nytta för utredningen. Innan bestämmelsen ändrades stipulerades 

istället att barnet under 15 år bör höras i de fall det är till nytta för utredningen och om det kan 

antas att barnet inte tar skada av att höras. Numera ges istället barnet en rätt att framföra sina 

åsikter oberoende om domstolen eller socialnämnden anser att det är till nytta för utredningen. 

Samtidigt ska barnets åsikter ges en möjlighet att framföras i frågor som rör barnet själv. Dessa 

åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets mognad och ålder (se nedan under 4.3.3). 

Däremot finns det ingen skyldighet för barnet att framföra sina åsikter, utan barnet ges enbart 

en möjlighet till det.79  

I de enskilda fallen kan det vara så att barnet av någon orsak inte är i stånd att bilda egna åsikter. 

Vidare kan det vara så att barnet inte vill framföra sina åsikter. Det framgår av 36 § 1 st. mening 

                                                           
77 Prop. 2012/13: 10, s. 37 
78 SOU 2015:71, s. 213 
79 Prop. 2012/13: 10, s. 37 f.  
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2 LVU att om den unge inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning klarläggas 

på annat sätt så långt det är möjligt. I dessa situationer behöver barnets åsikter klarläggas på 

annat sätt. Ett sätt är att inhämta uppgifter från närstående eller någon annan företrädare för 

barnet. Barnets inställning kan även klarläggas genom att inhämta dokumentation av vad barnet 

tidigare har framfört till socialtjänsten. Det är, mot bakgrund av principen om barnets bästa, 

angeläget att inställningen hos barnet klargörs på ett sätt som tar hänsyn till respekten för 

barnets integritet och självbestämmanderätt. Särskilt i de fall barnet är i behov av skydd är det 

av särskilt vikt att barnets inställning klarläggs.80  

Bestämmelsen i 36 § 2 st. 2 meningen LVU ger inte socialtjänstens handläggare någon rätt att 

tala med barnet mot vårdnadshavarens vilja. Har däremot barnet uppnått den ålder som krävs 

för att själv bestämma om sin medverkan, är det barnet som råder över om något samtal ska 

hållas eller inte.81  

HFD har förklarat vikten av att barnet har en central plats i utredningen. Det anförs att 

berättelsen som barnet presenterar ska väga tungt i utredningen. Likaså gället för barnets 

subjektiva upplevelser. Om det saknas annan  utredning till stöd för barnets uppgifter samtidigt 

som uppgifterna förnekas av föräldrarna måste den som har att pröva frågan om vård ta ställning 

till huruvida uppgifterna i sig framstår som tillförlitliga.82  

4.3.3 Barnets ålder och mognad 

Den framgår av 36 § 1 st. 4 meningen LVU att barnets åsikter och inställning ska tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Det framgår av propositionen83 att 

barnrättskommittén betonat att åldern i sig inte är ett kriterium med tanke på att det inte finns 

några specifika åldersgränser för barnets betydelsefulla delaktighet vid fattande av beslut.  

Det anges i förarbeten84 att begreppet ”mognad” handlar om barnets förmåga att förstå och 

bedöma vilka konsekvenser den aktuella frågan barnet får medför. Begreppet är svårdefinierat. 

Det anges dock enligt nyss refererade förarbete att mognadsbegreppet tar sikte på ifall barnet i 

fråga har kapacitet att uttrycka sina åsikter om frågor på ett rimligt och självständigt sätt. Det 

måste således tas hänsyn till hur en fråga till barnet kommer att påverka honom eller henne. Det 

                                                           
80 A.a., s. 38 
81 A.a., s. 38 
82 HFD 2014 ref. 46 
83 A.a., s. 38 f.  
84 A.a., s. 38 f.  
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är mer relevant att det görs en korrekt bedömning av barnets mognad i de fall det kan konstateras 

att resultatet påverkar barnets liv.  

Mognadsbegreppet är subjektivt och oklart. Det behöver göras en rimlighetsbedömning i varje 

enskilt fall. Begreppet innefattar olika typer av mognad. I LVU-ärenden bör först och främst 

den intellektuella mognaden vara vägledande, därefter barnets emotionella mognad.85 För att 

göra en bedömning av barnets mognad kan vuxna i barnets närhet tillfrågas om hur de uppfattar 

barnets mognad. Vidare är det i sammanhanget viktigt att handläggaren träffar barnet i syfte att 

få en egen uppfattning om barnets koncentrationsförmåga, språk, grad av medvetenhet och 

sinnesstämning.86  

Det är viktigt att det finns respekt för små barns fortlöpande utveckling av deras förmåga i syfte 

att deras rättigheter ska förverkligas. Detta är särskilt viktigt under deras tidiga utveckling i och 

med de snabba förändringar i hur barnen fungerar kognitivt, fysiskt, socialt och känslomässigt 

från att de är spädbarn tills de börjar skolan. I hur stor utsträckning små barn ska ges stöd och 

vägledning måste alltid anpassas efter barnets fortlöpande utveckling av sin förmåga. 

Anpassningen tar inte bara hänsyn till barnets önskningar och intressen, utan även till barnets 

förmåga att självständigt fatta beslut och visar att förståelse finns för vad som är bäst för det 

enskilda barnet.87  

Det är väsentligt att ta hänsyn till att det kan finnas individuella skillnader i barns förmåga vid 

samma ålder och hur dessa barn reagerar i olika situationer. Åldern i sig ska således inte vara 

avgörande vid bedömningen, även om yngre barn oftast kräver mer ledning än ett äldre barn. 

Barnets fortlöpande utveckling av sin förmåga bör ses som en positiv process som bidrar till 

möjligheter och således inte som en begränsning av barnets uttrycksförmåga och 

självständighet. Det faktum att barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets 

ålder och mognad innebär att socialtjänsten måste besitta kunskap om barnets fortlöpande 

utveckling, förmåga och behov.88  

4.3.4 Dokumentation  

Artikel 4 i barnkonventionen stipulerar att alla konventionsstater ska vidta lämpliga åtgärder i 

lagstiftningen och administrativa förfaranden. Denna artikel handlar om den vuxnes 

förhållningssätt till barnet och i vilken mån vuxna är lyhörda för och tillåter barnets synpunkter 

                                                           
85 Mattsson, T (2006), s. 81 f.  
86 SOU 2015: 71, s. 215 
87 Prop. 2012/13: 10, s. 39 
88  A.a., s. 39 
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ge en påverkan på olika beslut. Här vilar ett stort ansvar på socialstyrelsen. Denna myndighet 

ska stärka kunskaps- och metodutvecklingen inom nämndernas sociala barn- och ungdomsvård. 

Detta sker genom att bland annat handböcker. 89  

I LVU-utredningen är det av vikt att dokumentationen av dessa ärenden uppmärksammas. Detta 

i syfte att bestämmelsen om barnets rätt att presentera sina åsikter och bestämmelsen om barnets 

bästa ska få genomslag. Frågor som blir intressanta i detta sammanhang är vad och hur mycket 

som ska dokumenteras av barnets utsagor. Vidare blir frågor kring hur texten ska anpassas 

intressanta. Detta på grund av att texten ska anpassas för att bli läsbar och förståelig för barnet.90  

Det framgår av förarbeten91 att Barnskyddsutredningen presenterat en vägledning för 

dokumentationen. I vägledningen ingår som grundregel att socialsekreteraren försäkrar sig om 

att barnet i fråga verkligen förstår kontexten och syftet med samtalet. Vidare anses det vara 

viktigt att socialsekreteraren under samtalet med barnet antecknar barnets utsaga. Här 

rekommenderas att det barnet säger antecknas i direktcitat. Socialsekreteraren ska också 

förklara för barnet varför han eller hon måste göra detta. Det är av vikt att socialsekreteraren 

informerar barnet om att dennes vårdnadshavare i regel kommer att informeras om vad som har 

sagts. Barnet ska vidare informeras om att allt barnet framför inte kommer att vara med i de 

slutliga anteckningarna och att barnet tillslut kommer att informeras om vad som kommer att 

presenteras slutgiltigt.  

Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att framställa en vägledning i hur socialtjänsten på 

ett lämpligt sätt ska dokumentera vad barnet anför.92  

4.4 Offentliga biträdets och ställföreträdarens uppgift 

Genom ett offentligt biträde och en ställföreträdare kan barnet agera självständigt i den rättsliga 

processen i förhållande till sin vårdnadshavare och socialnämnden. Det offentliga biträdet och 

ställföreträdaren träder in i vårdnadshavarens ställe och företräder barnet.93  

                                                           
89 Prop. 2012/13: 10, s. 40 
90 A.a., s. 40 
91 A.a., s. 40 
92 Prop. 2012/13:10 s. 41 
93 Kaldal, A (2010), s. 151 
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Det offentliga biträdet och ställföreträdaren har tre viktiga uppgifter. Den första är att bevaka 

barnets intressen som part. Den andra är att agera som barnets språkrör i processen. Den tredje 

är att ha en kurativ funktion.94  

Vad gäller den första uppgiften ingår tre delmoment. Den första är att förmedla barnets 

inställning i målet. Den andra är att bevaka barnets rätt att överklaga. Den tredje är att bevaka 

att det uppnås en tillräcklig utredningsstandard i målet, vilket också inkluderar funktionen som 

barnets språkrör.95  

4.4.1 Offentliga biträdets uppgift 

Ändamålet med det offentliga biträdet är att stärka rättssäkerheten för den enskilde och att 

tillvarata den enskildes rätt.96 Det finns inte specificerat i lag vilka uppgifter det som offentliga 

biträdet har. Däremot framkommer av förarbeten97 att biträdets huvudsakliga uppgift är att 

agera som barnets språkrör genom processen i syfte att stärka den unges ställning. Vidare anförs 

att biträdet vid behov ska ta initiativ till utredningar för att tillvarata barnet rättigheter.  

Det offentliga biträdets funktion varierar beroende på ifall barnet är processbehörigt eller inte. 

Om inte barnet har fyllt 15 år så agerar det offentliga biträdet även som ställföreträdare för 

barnet. Ett förordnande av offentligt biträde till processbehöriga barn från 15 års ålder innebär 

inte ett inkräktande på barnets möjligheter att föra sin talan. Det offentliga biträdet istället ge 

stöd och hjälpa barnet i sin talan. Det offentliga biträdet ska för det processbehöriga barnet 

agera efter barnets önskemål. Till detta följer att barnet kan begära att biträdet tar fram material 

och biträda barnets talan i rätten. Även om biträdets och barnets åsikter inte går i hand ska det 

offentliga biträdet framföra barnets åsikter. Det är dock tillåtet att det offentliga biträdet 

försöker påverka den unge i olika riktningar. Däremot tillåts inte biträdet att agera på barnets 

vägnar, såvida inte barnet uppdragit biträdet som ombud. Detta med anledning till att barnet har 

en full autonomi i sin processbehörighet. Således får inte biträdets uppdrag utan barnets 

samtycke begränsa dennes autonomi.98  

4.4.2 Ställföreträdarens uppgift 

Förutom att ställföreträdaren tillvaratar barnets bästa och agerar å barnets vägnar, ges även 

barnet – med hjälp av ställföreträdaren – en självständig ställning gentemot sina vårdnadshavare 

                                                           
94 A.a., s. 155 
95 A.a., s. 155 
96 Prop. 1972:132, s. 170 f 
97 Prop. 1994/95: 224, s. 24 
98 Mattsson, T (2002), s. 182 f.  
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och socialnämnden. En uppgift ställföreträdaren har är att framföra barnets åsikter.99 

Ställföreträdaren ska inte enbart biträda den unge som ett offentligt biträde där den unges åsikt 

väger mest. Företrädaren ska också ta ställning på vilket sätt som han eller hon på bästa sätt kan 

företräda barnet.100 I uppgiften ligger att först beakta barnets önskemål för att sedan hålla på 

den uppfattning som han eller hon anser vara bäst förenlig med barnets bästa.101  

Professor Titti Mattsson framför i sin doktorsavhandling102 att en ställföreträdare bör följa vissa 

generella bestämmelser. Bland annat nämns 6 kap. 1 § föräldrabalken, FB (1949: 381). Denna 

bestämmelse beskriver att den unge ska behandlas med aktning för sin person och egenart. I 

detta kan det tänkas ingå ett hänsynstagande och integritetsskydd till den unges individuella 

egenskaper. Titti Mattsson framför även att 3 kap. 5 § st. 2 SoL borde vara tillämplig på 

ställföreträdaren. Denna regel beskriver att den unges inställning ska klarläggas i så lång 

utsträckning som möjligt. Vidare ska barnet ges en ökad autonomi i takt med barnets stigande 

mognad och ålder.  

4.5 Barnets rätt att komma till tals inför domstol 
Ett barn som har fyllt 15 år har rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden enligt LVU. Är 

barnet yngre än den nyss nämnda åldern får barnet höras i domstol, om han eller hon inte kan 

antas ta skada av det. Huruvida barnet ska höras eller inte bedöms mot bakgrund av barnets 

ålder och mognad. Detta framgår av  36 § 2 stycke 2 LVU. Begreppet ”ålder och mognad har 

definierats ovan under rubrik 4.3.3.  

Det vilar ett stort ansvar på domstolarna att ge barn möjligheten att komma till tals. Med hänsyn 

till principen om barnets bästa kan det dock för de yngre barnen ibland vara skadligt att de hörs 

muntligen i domstolen. Det är inte omöjligt att barnet exempelvis försätts i en svår 

lojalitetskonflikt gentemot sina egna föräldrar, eller att barnet känner ett stort obehag av att 

höras. Barn under 15 år bör av den anledningen enbart få höras i domstol under förutsättning 

att barnet inte antas ta skada av det. Detta innebär en bedömning av domstolarna härom i varje 

enskilt fall.103  

Med tanke på att barnet räknas som part i processen så hörs barnet i bevissyfte vid den muntliga 

förhandlingen.104 Yngre barn hörs i princip aldrig i domstolen, utan dessa kommer i stället till 

                                                           
99 Prop. 1994/95: 224, s. 46 och 57 
100 A.a., s. 46 
101 A.a., 57 
102 Mattsson, T (2002), s. 186 - 197 
103 Prop. 2012/13: 10 s. 38 
104 Kaldal, A (2010), s. 163 
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tals i socialnämndens utredning. Samtalet som hålls med nämnden dokumenteras i en skriftlig 

sammanfattning av vad barnet har sagt som sedan redovisas inför domstolen. Denna s.k. 

andrahandsuppgift utgör domstolens beslutsunderlag. Det gäller även samtalet som det 

offentliga biträder och ställföreträdaren håller med barnet.105  

Det konstateras i barnrättskommitténs allmänna kommentar till barnkonventionens artikel 12 

att barn inte alltid kan höras effektivt om omgivningen är fientlig, hotfull, okänslig eller 

olämplig för barnets ålder. Förfaranden måste vara dels tillgängliga, dels lämpliga för barn. Det 

måste ägnas en särskild uppmärksamhet åt att tillhandahålla och leverera en barnanpassad 

information, att det finns ett tillräckligt stöd för att få tala i egen sak och en lämpligt utbildad 

personal. Vidare är det av vikt hur utformningen av domstolarna är, vilka kläder domare och 

advokater bär och hur separata väntrum är utformade för att barnet ska kunna komma till tals 

på ett effektivt sätt. Barn ska helst inte höras i en öppen domstolsförhandling. Det optimala är 

istället att höra barnet under förtroliga omständigheter.106  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105 A.a., s. 160 och 168 
106 BO, Barnrättskommittén (2014), s. 11  
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5. Praktisk tillämpning av barnets rätt att få komma till tals 
 

5.1 Inledning 

I kapitel tre och fyra har jag behandlat hur Barnkonventionen och vår lagstiftning tillåter att 

barnet får komma till tals. I detta kapitel kommer jag gå igenom huruvida barnet faktiskt 

kommer till tals under socialtjänstens utredning, inför sitt offentliga biträde och sin 

ställföreträdare samt inför domstol. Detta kapitel ger med andra ord en bild av hur verkligheten 

ser ut. Följdfrågan blir huruvida verkligheten är förenlig med barnets bästa.  

5.2 Barnets bästa  

Både i barnkonventionen och i svensk barnrättslig reglering har principen om barnets bästa en 

särställning.107 Det framgår av 1 kap. 2 § 1 st. SoL att barnets bästa ska beaktas särskilt vid 

åtgärder som rör barn. I andra stycket, samma paragraf, framgår att barnets bästa ska vara 

avgörande vid alla beslut eller vid alla andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser 

för barn. I 1 § stycke 5 LVU framgår det att barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut 

enligt den lagen.  

Reglerna om ”barnets bästa” i SoL och i LVU är mer långtgående än de Barnkonventionen 

stipulerar.108 I förarbeten till LVU109 gällande bestämmelsen i 1 § stycke 5 framgår det att det 

handlar om samhällets mest utsatta barn och ungdomar vid vård enligt LVU. Således ska det 

inte finnas några andra intressen än barnets bästa som ska kunna ha samma tyngd vid 

bedömningen av vilka åtgärder som ska vidtas. Vidare framgår att om en konflikt skulle uppstå 

mellan barnets behov och andra intressen ska hänsyn till barnets bästa alltid komma i främsta 

rummet.  

Varken i barnkonventionen, i SoL eller i LVU är begreppet ”barnets bästa” definierat. 

Bedömningen av vad som är barnets bästa en process bestående av flera steg, enligt regeringen 

och utredningen. I bedömningen ska vetenskap och beprövad erfarenhet tas i beaktande. Vidare 

ska underlag inhämtas från yrkespersoner och närstående som har kunskap om barnet. Mot 

bakgrund av artikel 12 i barnkonventionen ska det beaktas vad barnet själv ger uttryck för. 

Respekten för barnets fulla integritet och människovärde är utgångspunkten i barnets bästa.110  

                                                           
107 A.a., s. 83 
108 SOU 2015: 71, del A, s. 194 
109 Prop. 2002/03: 53, s. 76 f. och 105 
110 Prop. 2012/13: 10, s. 36 
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Det ska betonas att bedömningen av barnets bästa ska göras genom tolkningar av både barnet 

egen vilja och barnets behov. Vilken styrka det ska vara i viktningen mellan vilja och behov 

som barnets egna åsikter ska tillmätas beror på hur barnets kompetens och mognad bedöms.111  

En viktig punkt är att barnets bästa ska vara avgörande dels i formella beslutsfattanden, dels vid 

alla åtgärder som utförs när det för unga rör vård- och behandlingsinsatser. Det har av 

regeringen anförts att reglerna om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals ska tolkas i 

förhållande till varandra. Vad som är barnets bästa och hur barnet ska ges en möjlighet att 

framföra sina åsikter kan således påverkas av informationen från barnet.112  

Det är inte en enkel uppgift att utröna barnets vilja och inställning. I samtalet med barn finns 

inte heller någon enhetlig modell att använda sig av. Vid olika tidpunkter finns en risk att samma 

barn uttalar helt olika önskemål. Således tvingas de professionella aktörerna att ständigt göra 

egna bedömningar av vilka behov och vilken vilja barnet har. Genom att skaffa ökad kunskap 

om det egna barnet, men också genom att låta sig utbildas och skaffa sig erfarenhet kan 

bedömningen av barnets bästa förbättras.113   

Regeringen har anfört114 angelägenheten om att kommunerna dels dokumenterar barnets 

önskemål och berättelse, dels analyserna som ligger till grund för bedömningen av barnets 

bästa. Dessa dokumentationer ska sedan vara en del av beslutsunderlaget. Genom detta 

förfarande underlättas uppföljningen av hur bestämmelsen om barnets bästa tillämpats i 

praktiken.  

5.3 Kommer barnet till tals under socialtjänstens utredning? 

Ovan, under kapitel tre och fyra, har det presenterats vilka möjligheter som ges till barn att få 

presentera sin talan i LVU – ärenden. I detta kapitel kommer jag att gå in mer på huruvida 

talerätten är tillräcklig mot bakgrund av barnets bästa.   

5.3.1 Barn får komma till tals under utredningen 

Mellan åren 2006-2007 genomförde de dåvarande tillsynsmyndigheterna, länsstyrelserna, en 

nationell tillsyn av socialtjänstensutredningar av barn. Resultatet gav, enligt länsstyrelserna, en 

relativt positiv bild. Det framgår bland annat att samtal med berörda barn var en självklar del i 

utredningsarbetet. Barnets åsikter beaktas och de ges en rätt att komma till tals. Vidare framgår 

                                                           
111 SOU 2015: 71, del A, s. 195 
112 Prop. 2012/23: 10, s. 37 
113 SOU 2015: 71, del A, s. 195 
114 Prop. 2012/13: 10, s. 37 
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att socialtjänsten har utvecklat sin kompetens i att tala med barn och att det av nämnderna görs 

grundligare bedömningar av vad barn behöver.115  

5.3.2 Barn får inte komma till tals under utredningen 

Barnombudsmannen har under hösten år 2011 mött barn med erfarenhet av våld i nära 

relationer. Detta har gjorts för att sammanställa ett arbete med syftet att ta reda på hur samhället 

på bästa sätt kan hjälpa dessa barn, vad som måste förändras och förbättras, etc.116  

Barnombudsmannen är en statlig myndighet vilken har till uppgift att företräda barns rättigheter 

utifrån barnkonventionen. Denna myndighet bildar opinion, informerar och föreslår 

förändringar i lagar och förordningar gällande frågor om barns rättigheter.117  

I kapitel tre har jag redogjort för barnkonventionens artikel 12. Den stipulerar barnens rätt att 

komma till tals. Barn ska bli lyssnade till alla frågor som gäller dem. De vuxna ska ta hänsyn 

till och lyssna till de åsikter barn framför. Artikel 3 i samma konvention beskriver att barnets 

bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör ett barn. Vad som går att utläsa ur 

barnombudsammens rapport118 är att barnen inte själva har fått prata med sin socialsekreterare 

under utredningen. Andra barn har berättat om att de har fått komma till tals, men att de inte 

känner att de har blivit lyssnade till. Det framgår vidare av rapporten att barn exempelvis har 

tvingats bo kvar i familjer där övergrepp och våld har förekommit. Barn har även förklarat att 

de, mot sin uttryckliga vilja, har tvingats åka till en förälder. Barnombudsmannen skriver att de 

intervjuade barnen pekat på att socialtjänsten ibland saknat kunskap om barnens livsvillkor. En 

konsekvens av detta har blivit att dessa barn undrat varför inte någon har sett deras behov och 

varför socialtjänsten inte har gjort mer än det som har gjorts.  

Barnombudsmannen skriver i sin rapport119 att det saknas berättelser om socialtjänsten i många 

av barnens redogörelser. Barnombudsmannen anser att detta tyder på att ett eventuellt möte har 

gjort ett svagt intryck vilket lett till att barnet inte minns eller har förstått han hon eller han har 

träffat socialtjänsten. Det tyder vidare, enligt barnombudsmannen, på att barnet eventuellt inte 

har haft någon kontakt med socialtjänsten. I rapporten framgår att socialtjänsten egentligen 

borde vara en huvudaktör i barnets svåra situation. Istället har det framstått som att 

socialtjänsten ofta är osynlig och frånvarande.  

                                                           
115 Socialstyrelserna, 2008, s. 6 
116 BO, signaler (2012), s. 9 
117 A.a., s. 9 
118 A.a., s. 39 
119 A.a., s. 39 
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Barnombudsmannens rapport har i förarbeten120 uppmärksammats.  

År 2014 utgav inspektionen för vård och omsorg (IVO) en rapport. Myndigheten hade mellan 

åren 2013 till 2014 gjort 24 inspektioner och granskat nämndernas hantering av 

barnavårdsärenden. Vad som sammantaget går att utläsa ur rapporten är att det finns allvarliga 

brister i nämndernas hantering av att genomföra utredningar. Skyddsnätet som samhället 

förutsätter ska finnas för barn i praktiken verkar inte fungera för många av dem. Mot bakgrund 

av de allvarligt förekommande bristerna ger för handen att nämnderna, enligt IVO, behöver 

vidta åtgärder för att säkerställa att lagregler som finns på området följs.121  

IVO har i sin tillsynsrapport122 konstaterat att det finns ett behov av förbättringar i nämndernas 

handläggning. Bland annat bör nämnderna samtala med barn i högre utsträckning än vad som 

görs idag. Barn ska ges en möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör dem enligt det 

barnperspektiv som ska råda.  

Det framgår att nämnderna brustit i vad gäller samtal med barn vid utredningen. IVO har mot 

cirka hälften av de undersökta nämnderna riktat påpekanden om att samtal med barn borde ha 

genomförts. Det har ibland varit fråga om dokumentationsbrist på så sätt att samtal med barnet 

har skett men inte dokumenterats. I de flesta fall har det däremot visat sig att några samtal med 

barnet överhuvudtaget inte har skett i de fall IVO har uppmärksammat att det saknas 

dokumentation. IVO fann vid en tillsyn att barnets inställning till förslag om beslut enbart 

framgick av dokumentationen i två av fyra utredningar som lett till en insats. Vid en annan 

socialnämnd visade det sig att enskilda samtal med barn inte redovisats i 6 av 16 utredningar. 

Hos den senare nämnden saknades även barnens inställning till besluten.123  

Den av IVO skrivna rapport som jag hänvisar till under denna rubrik nämns även i ett 

slutbetänkande av utredningen om tvångsvård för barn och unga i ett förslag till ny LVU.124  

I sammanhanget ska vidare betonas den aktstudie som Pernilla Leviner, lektor vid juridiska 

intuitionen på Stockholms universitet, har genomfört inom ramen för sin avhandlingAktstudien 

har baserats på två olika kommuner avseende samtliga utredningar av barn under en 

ettårsperiod. Handläggarna träffade i de allra flesta fall de berörda barnen oftast mer än en gång 

                                                           
120 Prop. 2012/13: 10, s. 41 
121 IVO (2014 b), s. 4 
122 A.a., s. 4 
123 A.a., s. 17 
124 SOU 2015: 71, s. 404 
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under utredningsperioden. Däremot verkade det inte ha genomförts några samtal med barn som 

var under fem år. Istället observerade handläggarna de nyss nämnda barnen vid hembesöken. 

Oftast hölls samtalen med barnen tillsammans med förälder. Enligt Pernilla Leviner förekom 

det flera gånger där hänsyn till barnets vårdnadshavare getts företräde framför det enskilda 

barnets rätt att få komma till tals och möjligheten att från barnen få en berättelse som kan 

bedömas vara opåverkad. I Pernilla Leviners studie framgår det vidare att barnen verkade ha 

tillfrågats om sin livssituation i stort. Dokumentationen från socialnämndens sida var även 

knapphändig. 125 

5.3.3 Kritik från Barnrättskommittén  

Barnrättskommitténs har framfört sin oro över att Sveriges Barnombudsman inte kan ta emot 

enskilda klagomål från barn eller för barns räkning. Vidare, för att kunna ge garantier för barnets 

integritet och skydd samt för at kunna vidta åtgärder för övervakning, uppföljning och kontroll 

vad gäller barn som har blivit utsatta för kränkningar.126  

Barnrättskommittén har framfört sin oro över att barnets rätt att komma till tals i Sverige inte 

genomförs tillräckligt i praktiken. Av den anledningen rekommenderar kommittén att Sverige 

vidtar åtgärder för att stärka den rätten så att det blir förenligt med artikel 12 i Barnkonventionen 

(rätten att komma till tals). Vidare önskar kommittén dels, ett effektivt genomförande sker av 

lagstiftningen på så sätt att den erkänner barnets rätt att komma till tals i relevanta rättsliga 

förfaranden, dels att det inrättas olika system och/eller vissa förfaranden som ska syfta till att 

socialsekreterare och domstolar ska kunna följa principen.127  

Kommittén har uttryckt sin oro över att barnets rätt att få sitt bästa beaktat inte har en tillräcklig 

vikt. Bland annat oroar sig kommittén över att det inte görs en obligatorisk konsekvensanalys 

som har sin utgångspunkt i barnets rättigheter vid alla åtgärder rörande barn. Vidare uttrycker 

kommittén sin oro över att relevanta yrkesgrupper inte har en utbildning som är tillräcklig för 

att kunna göra en bedömning av barnets bästa. Således rekommenderar kommittén att Sverige 

bör stärka sina åtgärder i syfte att höja kunskapen om betydelsen av barnets bästa och den 

praktiska tillämpningen av samma princip. Detta ska ske i syfte att säkerställa att 

barnkonventionens artikel 3 återspeglas i administrativa åtgärder och i lagstiftningen på ett 

vederbörligt sätt.128  

                                                           
125 Leviner, P (2011), s. 241 och 262 ff.  
126 BO, Barnrättskommittén (2012), s. 3 
127 A.a., s. 5 
128 A.a., s. 4 
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5.3.4 Orsak till bristerna i Socialtjänsten  

Ovan under rubrikerna 5.2.2 och 5.2.3 har det framkommit att socialtjänsten brustit i sin 

handläggning av LVU-ärenden. IVO har i sin rapport129 presenterat sina samtal med olika 

socialnämnder för att få en förklaring till varför ovanstående brister förekommer. Jag kommer 

under denna rubrik redogöra för IVO: s resultat härom.  

Den ena orsaken var ”ökade ärendemängder”. Det nämns exempelvis av en nämnd att en stor 

inströmning av nya ärenden förekommer. I samband med detta arbetar personalen med tunga 

och svåra ärenden. En konsekvens av detta har blivit att det genomförs nya rekryteringsåtgärder 

eftersom att det blivit svårt att behålla socialsekreterare.130  

Den andra orsaken är bristande kompetens hos personal och en ansträngd personalsituation. 

Det handlar exempelvis om att nyutbildade socialsekreterare som saknar erfarenhet arbetar med 

barnärenden, att det finns för få socialsekreterare, etc. I vissa nämnder har konsulter anlitats i 

syfte att lösa personalsituationen på kort sikt. Socialsekreterare har för IVO nämnt att det finns 

ett litet utrymme för en ordentlig introduktion för nyanställda. Ofta får nyanställda arbeta med 

komplicerade barnavårdsärenden alldeles för tidigt.131   

Den tredje orsaken är den tidsbrist och stress som förekommer i arbetet. De ovan anförda 

orsakerna till bristerna i handläggningen ger för handen att personalen inte hinner med 

ärendehanteringen. Vidare uppstår svårigheter i att fungera som stöd till de nyanställda 

socialsekreterarna, driva utvecklingsarbete, genomföra kontroller på det egna arbetet och följa 

upp den dagliga driften i själva verksamheten.132  

IVO menar att stress och tidsbrist i arbetet är en tänkbar orsak till att dokumentationen brister i 

utredningarna. Dessa omständigheter torde, enligt IVO, vidare vara en orsak till att nämnden 

inte prioriterar samtal med barn på så sätt att barn får komma till tals, men även en orsak till att 

nämnden brister i att informera barnet att en utredning rörande barnet har inletts. För IVO 

framstår det som påtagligt att socialsekreterare ofta har en arbetssituation som är icke önskvärd 

på grund av stress och tidsbrist i arbetet.133  

Den fjärde orsaken är att barnrättsperspektivet ytterligare behöver implementeras. IVO har 

ansett att barnperspektivet inte har beaktats i tillräcklig utsträckning i flera av nämndernas 

                                                           
129 IVO (2014 b), s. 18 
130 A.a., s. 18 
131 A.a., s. 19 
132 A.a., s. 20 
133 A.a., s. 20 
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barnavårdsutredningar. IVO anser att det är av vikt att det finns tydliga, lättillgängliga och 

hanterbara strukturer och rutiner för de som arbetar med barn. Ett sätt att garantera barns bästa 

är det även viktigt att nämnden bedömer hur beslutet inverkar på barnet och på vilket sätt 

beslutet kan gynna barnets utveckling. Allt detta ska framgå av dokumentationen i ärendet. 

Socialtjänsten ska vidare dokumentera på vilket sätt barnet har varit delaktig och redovisa vilka 

synpunkter barnet har haft i beslutsprocessen.134  

Det ställs inom socialtjänsten stora kunskapsbaserade krav på de arbetande socialsekreterarna 

av den anledningen att varje barns och familjs situation är unik och komplex. Vad som är bäst 

för det ena barnet behöver inte nödvändigtvis innebära detsamma för alla barn, utan detta 

behöver bedömas utifrån varje enskilt barns sociala, kulturella och ekonomiska kontext.135 

IVO framför i sin rapport136 att det kan finnas flera anledningar som påverkar i vilken 

utsträckning socialnämnden lyckas med uppgiften att implementera barnperspektivet i 

verksamheten. Bland annat nämns kommunala förutsättningar som en tänkbar orsak till 

problemet. Med detta menas exempelvis andelen barn som är i behov av insatser ha betydelse, 

tillsammans med politiska prioriteringar och kostnader. Vidare är andra faktorer av betydelse i 

sammanhanget. Här kan bland annat nämndas stress, utredningstider, kompetens, 

personaltäthet, utbildningssatsningar och tillgänglighet.  

Den femte orsaken ligger i att det finns brister i ledningen och i organisationen. 

Socialsekreterare har till IVO nämnt att de saknar stöd från ledningen. Vidare upplever 

socialsekreterarna att det saknas samsyn, stabilitet och kunskap hos ledningen gällande 

handläggningen av barnavårdsärenden. Det har framkommit att socialsekreterarna ofta får 

motstridiga budskap i hur ärenden ska handläggas. Det förekommer också otydlighet kring vem 

som ska göra vad.137  

IVO har i sin rapport138 framfört att arbetsmiljön behöver ses över i syfte att ge 

socialsekreterarna arbetsro och en möjlighet att kunna diskutera samt reflektera över sina 

upplevelser kring alla ärenden. Häri ligger även en reflektion över vad barnet har framfört i sin 

talan.  

                                                           
134 A.a., s. 20 
135 A.a., s. 20 
136 A.a., s. 20 
137 A.a., s. 21 
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I IVO: s tillsyn har det framkommit att handböcker och lagtexter inte blivit uppdaterade. Detta 

kan, enligt IVO, således innebära att rutiner inte är i enlighet med lag. Ibland är 

dokumentationen i ärendet även så bristfällig att det blir näst intill omöjligt att granska vad som 

har hänt i ärendet.139  

5.4 Kommer barn till tals inför sitt offentliga biträde och sin 

ställföreträdare?  

Ovan, under rubriken 4.3 har jag redogjort för att ett barn ges en självständig ställning genom 

sitt offentliga biträde och sin ställföreträdare i förhållande till socialnämnd och vårdnadshavare. 

Genom det offentliga biträdet och ställföreträdaren bevakas barnets intressen som part. Denne 

fungerar även som språkrör i processen för barnet på så sätt att barnets inställning förmedlas. 

Det faller oss därför naturligt att det är av vikt att det offentliga biträdet och ställföreträdet 

samtalar med barnet i syfte att få en förståelse av barnets åsikter och inställning.  

Det åligger socialnämnden en skyldighet att göra en anmälan om barnets behov av ett offentligt 

biträde, även om någon ansökan om LVU-vård ännu inte har gjorts. Det är av vikt att detta inte 

sker i ett sent stadium av den anledningen att biträdet i denna situation har en viktig funktion 

gällande barnets och vårdnadshavarnas möjlighet att se vilka alternativ det kan finnas till en 

placering utanför det egna hemmet. Vidare kan det offentliga biträdet bidra till att 

socialnämndens utredning blir mer allsidig.140 Det offentliga biträdet och ställföreträdaren utses 

i praktiken normalt sett så sent under socialnämndens utredning som när frågan om huruvida 

en ansökan om vård enligt LVU uppkommer.141  

Ett för sent förordnande av offentligt biträde och ställföreträdare kan resultera i att barnet inte 

företräds av någon annan än sin vårdnadshavare under det skede då barnets situation utreds. 

Således är möjligheten för ett offentligt biträde och ställföreträdare att påtala behövliga 

utredningsåtgärder för att visa ett eventuellt behov av ingripanden begränsade.142 Det har bland 

annat framkommit att det inte är sällan att det offentliga biträdet ofta förordnats först inför 

förhandlingen i förvaltningsrätten.143  

Av en studie144 från år 2008 har det konstaterats att alla barn inte träffar sitt offentliga biträde 

och sin ställföreträdare. Det visade sig dock att det var vanligare att sådana möten förekom ju 

                                                           
139 A.a., s. 21 
140 SOU 2015: 71, s. 463 
141 Kaldal, A (2010), s. 152 
142 Leviner, P (2011), s. 117 
143 SOU 2015: 71, s 464 
144 Socialstyrelsen (2009), s. 8, 11 och 42 
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äldre barnet var. Barn som hade fyllt 15 år hade alltid en personlig kontakt med sitt offentliga 

biträde och fick stöd av denne.  Det var däremot mer sällsynt att barn i förskoleålder träffade 

sitt offentliga biträde tillika ställföreträdare. Sådana små barn som träffade biträdet mer än två 

gånger var ett ovanligt faktum. I samma rapport konstaterade socialstyrelsen vikten av och 

kravet på att barnets företrädare faktiskt träffar barnet, oavsett ålder på barnet.  

Det är inte heller sällan att biträdet helt och hållet låter bli att träffa barnet. En del domstolar 

godtar inte biträdets kostnader för ett personligt sammanträde med barnet.145  

Enligt Titti Mattsson föreligger svårigheter för det offentliga biträdet och ställföreträdaren att 

förhålla sig till uppgiften att å ena sidan presentera barnets åsikt och å andra sidan att framföra 

det som han eller hon anser vara det bästa för barnet. Det finns enligt Mattsson en risk att 

ställföreträdaren, omedvetet eller medvetet, tonar ner de uppgifter som framkommer från barnet 

vilka ställföreträdaren själv inte bedömer är förenliga med barnets bästa. Mattsson ser istället 

möjligheter i att dela upp ansvaret på två olika representanter enligt det engelska systemet med 

en advokat och en ”child guardian”. Den ena ska då ha till uppgift att presentera det barnet har 

gett uttryck för och den andre ska inta ett barnets bästa-perspektiv.146  

5.4.1 Inga särskilda krav på offentligt biträde och ställföreträdare  

Det finns inga specifika regler som talar för att det är en jurist som ska förordnas som ett 

offentligt biträde tillika ställföreträdare, även om det i praktiken oftast är så att domstolen 

förordnar en jurist.147 Många gånger har dock domstolen förordnat yngre jurister för barn. 

Risken är att ett oerfaret biträde endast följer socialtjänstens utredning. LVU-mål kräver en viss 

livserfarenhet, särskilt när det handlar om ett företrädande för barn under 15 års ålder.148  

Några särskilda krav på lämplighet eller särskild barnkompetens på det offentliga biträdet och 

ställföreträdaren finns inte. Det har tidigare i förarbeten framhållits att det inte är nödvändigt 

att ett offentligt biträde ska besitta särskilda kunskaper om barn och barns behov. Skälen för 

detta har varit att sådan kunskap istället får inhämtas genom utredningar och experthjälp.149 En 

jämförelse ska här göras med de särskilda krav som gäller för en företrädare till barn när 

vårdnadshavare misstänks för vissa brott mot barn. Enlig 5 § lagen (1999:997) om särskild 

företrädare för barn får enbart förordnas den som på grund av sina erfarenheter, kunskaper och 

                                                           
145 SOU 2015: 71, s 468 
146 Mattsson, T (2002), s. 437 f. och s. 451. 
147 SOSFS 1997:15 s. 109. 
148 SOU 2015:71, s. 481 f.  
149 Prop. 1994/95: 224 s. 48 f. 
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personliga egenskaper är särskild lämpad för uppdraget. Det krävs enligt förarbeten att 

företrädaren besitter en förmåga att utöva uppdraget så att barnets bästa kommer i första hand 

och att företrädaren tar hänsyn till barnets egen vilja. Stora krav ställs på förmågan att sätta sig 

in i barnets situation, att kommunicera med barnet och att vinna barnets förtroende. Vidare 

fordras att företrädaren innehar en erfarenhet av förundersökningar och rättegångar i 

brottmål.150.  

I en SOU från år 2015 gällande ett förslag till ny LVU lyfter utredningen upp att det bör ställas 

särskilda lämplighetskrav på offentliga biträden tillika ställföreträdare. Kraven bör gå i hand 

med de krav som ställs på ett biträde enligt 5 § lagen (1999:997) om särskilda företrädare för 

barn. SOU: n lyfter fram att lämplighetskraven ska förbättra barnet får sina rättigheter 

tillgodosedda. Den som enbart på grund av sina erfarenheter, kunskaper och personliga 

egenskaper är särskilt lämplig för uppdraget ska förordnas som offentligt biträde tillika 

ställföreträdare. Häri ligger att biträdet förstår barnets utvecklig och vilka rättigheter barnet har. 

Vidare bör biträdet inneha ett intresse och en förmåga att bemöta barn. Biträdet ska kunna 

placera sig in i barnets situation, kunna förklara för barnet på ett begripligt sätt och kunna prata 

med barnet.151  

Nyss nämnda SOU föreslår vidare att det offentliga biträdets uppgifter ska regleras i en ny 

LVU. SOU: n anser att det bör vara ett krav att den som ska företräda ett barn, oavsett ålder på 

barnet, även ska träffa barnet före den muntliga förhandlingen i domstol i syfte att biträdet ska 

kunna skapa sig en egen bild och uppfattning om barnets situation. Vidare syftar detta till att ge 

barnet rimliga förutsättningar att få vara delaktig i processen på så sätt att barnet ska kunna 

erhålla information på ett begripligt sätt, få möjlighet att ställa frågor och framföra sina egna 

åsikter. SOU: n lyfter även upp vikten av att biträdet ser till att barnets inställning klarläggs och 

redovisas för domstolen. Den uppfattning barnet har uttryckt ska biträdet vara skyldig att 

redovisa för rätten.152   

5.5 Kommer barn till tals inför domstolen?  

Huvudregeln i svensk rätt är att barn under 15 år representeras av vuxna i domstolen istället för 

att själva medverka. Detta beror på att det är förenat med risker att låta yngre barn medverka.153 

Dessa barn hörs istället under socialtjänstens utredning, vilken därefter presenteras för 

                                                           
150 Prop. 1998/99: 133 s. 33 f 
151 SOU 2015:71 s. 493 f.   
152 A.a., s. 494 ff. 
153 Prop. 2012/13:10 s. 38 
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domstolen. Vad barnet anfört till sitt offentliga biträde och ställföreträdare ska även det 

presenteras inför domstolen. Således utgörs domstolens beslutsunderlag oftast av 

andrahandsuppgifter.154  

Både domstolen och socialtjänsten har ett ansvar för att ge barn möjligheter att komma till tals. 

Utifrån principen om barnets bästa kan det för de yngre barnen ibland vara skadligt att höras 

muntligt i domstol. Så skulle vara fallet om barnet försätts i svåra lojalitetskonflikter gentemot 

föräldrarna. Så kan även vara fallet om barnet känner ett stort obehag av att höras eller att barnet 

tar skada av att höras i domstol på grund av någon annan anledning. 155 Det framgår därför av 

36 § 2 st. 2 meningen LVU att barn under 15 år får höras i domstol om det kan antas att barnet 

i fråga inte tar skada av det. Detta innebär att domstolarna ska göra en sådan skadebedömning. 

Professor Titti Mattsson har i sin doktorsavhandling visat att ju äldre barn blir får de större 

möjlighet att komma till tals. Fram till deras 15 årsdag är det barnens representanter som 

framför deras åsikter. Vidare visar hon att bevismaterial gällande uppgifter från själva barnet 

riskerar att variera beroende på om barnet själv medverkar eller om barnets representant framför 

barnets uppfattning. Mattsson menar således att det finns en anledning att noga överväga på 

vilka sätt ett barn ska få yttra sig. Hon ställer sig tveksamt till omständigheten att nöja sig med 

att barn utan processbehörighet enbart ska närvara genom sin representant i de fall barnet 

uttrycker en önskan om att få komma till tals i och med att sättet barnet får medverka på inverkar 

på hans eller hennes rättssäkerhet.  En direkt delaktighet ökar rättssäkerheten och det visar sig 

exempelvis att domstolen använder barnets åsikter i större utsträckning i de fall barnet själv 

uttalar sig muntligt. Mattsson pekar kritiskt på synsättet om att ett barns närvaro i domstolen 

alltid kan ersättas genom representation. Hon anser istället att barn med en viss mognad i 

allmänhet bör erbjudas både en representant och en egen medverkan. Ett barns personliga 

närvaro skulle, enligt Mattsson, ge domstolen en större möjlighet att utföra mognadsprövningen 

som ska bestämma barnets autonomi.156 Formerna för att höra ett barn i en domstol är enligt 

Mattsson ganska outvecklade i praxis. Hon anser vidare att formerna för muntligt yttrande 

behöver utformas särskilt.157  

Anna Kaldal, docent vid juridiska institutionen på Stockholms universitet, har även uttryckt en 

osäkerhet gällande önskan att skona ett barn från att inblandas i en rättsprocess. Denna önskan 

                                                           
154 Kaldal, A (2010) s. 163 
155 Prop. 2012/13:10, s. 38 
156 Mattsson, T (2002) s. 454 
157 Mattsson, T (1998) s. 54 
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kan bli en missriktad omsorg. Risken finns att ett hinder att uppnå ett fullgott beslutsunderlag 

uppstår om inte barnet hörs. Således förhindras även möjligheten att uppnå ett beslut i enlighet 

med barnets bästa. Kaldal gör en jämförelse med hanteringen av barnets berättelse i brottmål. I 

brottmål videodokumenteras barnets berättelse redan under förundersökningen vilken sedan 

presenteras för domstolen vid ett åtal. Detta förfarande förekommer inte vid hanteringen av 

barnets berättelse i ett LVU-mål. Kaldal menar att en videodokumentation ger en större garanti 

för att barnets perspektiv framkommer. På så sätt skulle även domstolen ges en förbättrad 

förutsättning att fatta ett materiellt riktigt beslut.158  

Hans Eklund, universitetslektor i rättsvetenskap vid Uppsala universitets juridiska institution, 

pekar på att det finns argument som talar både för och emot att barn personligen ska höras i 

domstol. Enligt honom är det som talar för ett medverkande att barnet på så sätt behandlas som 

en vuxen och tillerkänns därmed en kompetens. På så sätt visas även respekt för barnets åsikter. 

Eklund menar vidare att ett direkt hörande i domstol ger ett bättre underlag för beslut i och med 

att risken för missuppfattningar minskar när barnets åsikter inte förmedlas av någon annan i 

form av en andrahandsuppgift. Det blir ett bättre underlag eftersom domstolen kan få en 

direktkontakt med barnet och kan på så sätt ställa frågor direkt till barnet, något som i sin tur 

underlättar bevisvärderingen. Det som talar mot ett direkt görande i domstol är att barn ofta 

känner ett stort obehag och en rädsla inför och under ett sådant hörande. Vidare är det inte 

uteslutet att barn berättar mer och kanske mer sanningsenligt under mindre stela former samt 

när de hörs av personer som besitter en expertis på att förhöra och tala med barn. Eklund 

framhåller även ibland att barn tenderar att ändra sig, något som oftast sker vid ärenden rörande 

barnets person. Det är, enligt Eklund, tveksamt att fastslå att hörande på det ena eller andra 

sättet i alla olika situationer är det bästa.159  

5.5.1 Ett barnvänligt rättsväsende  

År 2010 antog europarådets ministerkommitté ”Riktlinjer för ett barnvänligt rättsväsende”. 

Dessa riktlinjer syftar till ett säkerställande av att rättsväsendet agerar vänligt mot barn och att 

barn behandlas rättvist och med värdighet, omtanke och respekt. Det barnvänliga rättsväsendet 

ska vara begripligt, tillgängligt och pålitligt. Det ska lyssnas på barnen och deras åsikter ska tas 

på allvar. Det barnvänliga rättsväsendet ska vidare tillvarata intressen hos de barn som inte kan 

uttrycka sig själva.160 Yrkesverksamma personer som arbetar med barn ska utbildas i att 
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kommunicera med barn i alla åldrar och utvecklingsstadier, samt med barn i särskilt utsatta 

situationer.161 Vidare bör juridiska biträden som företräder barn ha en utbildning i och 

kunskaper om barns rättigheter, få fördjupad utbildning och kunna kommunicera med barn på 

en nivå som barn förstår sig på. Barns biträde bör även föra fram barnets åsikter. Barnet ska 

vidare förses med all nödvändig information av biträdet och ges alla nödvändiga förklaringar 

som behövs gällande konsekvenserna av barnets synpunkter och åsikter.162  

5.5.2 Ett behov av nya åtgärder 

I SOU: n om förslag till ny LVU föreslås att barnets medverkan i domstolen behöver 

uppmärksammas. Domstolen tar större hänsyn till uppgifter som kommer direkt muntligen från 

barnet inför domstol än andrahandsuppgifter vilka presenteras av barnets representant och 

socialnämnden. Rätten ges även en möjlighet att utföra en mognadsprövning som ska bestämma 

barnets autonomi i de fall barnet personligen närvarar i domstolen.163  

Enligt nyss refererade SOU finns det inget behov att i lag ytterligare betona barns medverkan i 

domstol. Barnets medverkan ska alltid bedömas i varje enskilt fall mot bakgrund av barnets 

bästa. En förutsättning för att kunna bedöma detta utgör barnets inställning stor betydelse. 

Vidare måste barnets uppfattning väga mycket tungt.164 (SOU 2015: 71, s. 499 f.).  

Domstolarna behöver, enligt förslaget, göra sig mer tillgängliga för barn så att även yngre barn 

kan ges möjligheter att under trygga former delta under den muntliga förhandlingen. Det 

behöver med andra ord utvecklas särskilda former för att höra barn inför domstol. Denna 

utveckling bör, enligt förslaget, gå i hand med Europarådets ministerkommittés riktlinjer om 

ett barnvänligt rättsväsende (se ovan avsnitt 5.4.1). Bland annat behöver den fysiska miljön 

utformas så att den känns trygg och barnvänlig. Det exemplifieras att barn inte ska höras under 

en öppen domstolsförhandling, utan mer under förtroliga former, såsom via videolänk.165   
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6. Analys 
 

6.1 Inledning……………………………………………………………………... 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur stort utrymme barn ges för att få komma till tals 

under LVU-utredningar, inför offentligt biträde och ställföreträdare samt inför domstol. Vidare 

syftar uppsatsen till att undersöka hur stort utrymme barn ges att få komma till tals i praktiken 

för att därefter ta ställning till huruvida detta utrymme är tillräckligt mot bakgrund av principen 

om barnets bästa och gällande rätt.  

I min analys kommer jag att besvara mina frågeställningar som jag presenterat under kapitel 

ett. Uppbyggnaden av analysen följer uppsatsens tidigare disposition. Inledningsvis kommer 

jag att besvara min första frågeställning om vilka möjligheter barn ges att få komma till tals 

enligt gällande rätt på området. Därefter kommer jag att besvara min andra frågeställning om 

huruvida utrymmet som barn ges att få komma till tals i praktiken är tillräckligt mot bakgrund 

av gällande rätt och principen om barnets bästa.  

6.2 Vilka möjligheter ges barn, enligt gällande rätt, att få komma till tals? …. 

Inledningsvis vill jag lyfta fram de internationella bestämmelserna vilka framgår av 

Barnkonventionen. Konventionen innehåller två viktiga artiklar vilka är av relevans. Den ena 

är artikel 3 vilken handlar om barnets bästa. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vi alla 

åtgärder som rör barn. Vad som är barnets bästa definieras emellertid inte i konventionen. Vad 

som däremot framgår är att betydelsen av begreppet varierar från det ena samhället med dess 

sociala och kulturella värderingar till ett annat. Innebörden av begreppet varierar vidare från det 

ena barnet till det andra och mot bakgrund av varje enskilt barns individuella situation.  

Artikel 12 i konventionen handlar om barnets rätt att komma till tals i alla frågor som rör barnet. 

Artikeln sätter ingen nedre åldersgräns eller krav på en särskild mognad för när barnet har rätt 

att delta och fritt få uttrycka sina åsikter. Istället åläggs myndigheter ett ansvar att utveckla 

metoder för att även mycket små barn ska kunna höras. Rätten att komma till tals ska inte 

begränsas av barnets funktionshinder eller språksvårigheter. Rättigheten att få komma till tals 

är således absolut.  

Det går av detta att förstå att FN-kommittén anser att även mycket små barn har en möjlighet 

att bilda egna åsikter. Ansvaret ska med andra ord ligga på myndigheter att utveckla metoder 
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för att kunna höra barn. Ett sådant ställningstagande kan anses vara rimligt med tanke på 

tvångsomhändertagandes allvarliga innebörd.  

Viktigt att poängtera är att Sverige inte inkorporerat Barnkonventionen, utan det har enbart skett 

en ratificering av den. Detta innebär att konventionen inte kan åberopas som svensk lag. 

Ratificeringen innebär däremot att svensk lagstiftning ska överensstämma med konventionen. 

Sedan ratificeringen hittar vi nya bestämmelser i vår lagstiftning med en positiv utveckling.  

6.2.1 Vilka möjligheter ger gällande rätt barnet en rätt att få komma till tals under 

socialtjänstens utredning?........................................................................................... 

Socialnämndens utredning och dokumentation utgör en grund för nämnden att ansöka om vård 

enligt LVU. Utredningen kommer således att ingå i domstolens beslutsunderlag. Denna 

omständighet ger en förståelse för vikten av en ordentlig utredning där barnet ges en möjlighet 

att få komma till tals. 

Rätten att komma till tals regleras i 36 § st. 1 LVU och i 11 kap. 10 § st. 1 SoL. Här anges att 

barnet har rätt till information gällande sitt ärende. Detta är en förutsättning för att komma till 

tals och få framföra sina åsikter. Genom informationen har barnet lättare att sätta sig in i frågan. 

Informationen som ges till barnet ska anpassas utifrån barnets mognad och ålder i syfte att 

barnet ska kunna ta till sig informationen.  

En inskränkning i att ge ut information till barnet kan ske om det bedöms att informationen i 

fråga är till skada för barnet.166  Här går det att förstå att förarbeten har intagit ett barnperspektiv 

på så sätt att barnets bästa kommit i främsta rummet. Barnets rätt att ta del av information är 

alltså en viktig förutsättning för att kunna komma till tals. Däremot begränsas möjligheten att 

komma till tals ifall det görs en bedömning att barnet antas ta en skada av informationen. 

Tanken med en begränsning i sådana fall må vara god, men en bedömning av huruvida barnet 

kan antas ta skada av informationen torde i så fall kräva att socialsekreteraren är insatt i barnets 

livsförhållanden. Det ger för handen att anta att förarbeten förutsätter att socialsekreteraren 

träffar barnet för att kunna göra en bedömning av barnets mognad, psykiska hälsa och tidigare 

erfarenheter för att därefter avgöra ifall informationen ska begränsas eller inte.  

Ett barn ska ges en möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet själv. Denna 

rättighet regleras enligt de två ovan nämnda paragraferna. Däremot regleras inget om vilka 

kunskaper socialsekreterarna ska besitta och vilka arbetssätt som krävs för hur barnets åsikter 
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kan inhämtas på bästa sätt. I förarbeten framhålls emellertid att det är av vikt att miljön känns 

trygg för barnet och att det finns väl anpassade metoder för barnets förutsättningar. I alla beslut 

ska det framgå ifall barnets åsikter har inhämtats och hur de har inhämtats samt beaktats.167 Vad 

som framhålls i förarbeten kan tyckas vara vagt uttryckt. Vad som menas med ”väl anpassade 

metoder för barnets förutsättningar” definieras inte. En definition härom hade fungerat som en 

nyttig vägledning för socialsekreterarna. Förarbeten betonar dock att det i alla beslut ska framgå 

hur barnets åsikter har inhämtats. En sådan uppgift kan tänkas vara av betydelse i syfte att 

säkerställa att ett fullgott beslutsunderlag uppnås. Har uppgiften inhämtats direkt från barnet 

eller har uppgiften inhämtats från en närstående för vilken barnet uttryckt sin åsikt inför? Har 

uppgiften inhämtats från en närstående kan det tänkas behöva ytterligare utredning för att utröna 

barnets åsikt.  

Barnets rätt att komma till tals under utredningen är en absolut rättighet. Rättigheten fråntar 

socialnämnden möjligheten att avstå från att höra barnet, även om ett hörande inte skulle vara 

till nytta för utredningen. Det är istället barnet som ska avgöra huruvida han eller hon vill avstå 

från att höras. Vidare kan barnets vårdnadshavare, om barnet är under 15, förhindra att barnets 

hörs av socialnämnden. Här uppstår alltså ett problem som lagstiftaren inte åtgärdat. I dessa fall 

ska socialnämnden istället klarlägga barnets åsikter så långt som möjligt på annat sätt. Några 

sätt att klargöra barnets åsikter är att inhämta uppgifter från närstående eller från tidigare 

dokumentation gällande vad barnet inför socialnämnd har anfört. Det är inte lätt att få klart för 

sig vad barnet har för åsikter om han eller hon inte uttrycker dem. Däremot kan det tänkas vara 

en fördel att lagstiftaren ålagt socialnämnden att på egen hand utreda vilken åsikt barnet har, 

även om andra sätt än att direkt höra ett barn må vara en sämre metod för att utröna barnets 

åsikter. Ett sådant åläggande torde motiveras med principen om att alltid sträva efter att sätta 

barnets bästa i främsta rummet för att därefter uppnå ett beslut som är till nytta för barnet.  

Förarbeten framhåller att barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets 

mognad och ålder. Begreppet ”mognad” tar sikte på barnets kapacitet att uttrycka sina åsikter 

om frågor på ett rimligt och självständigt sätt. Hänsyn måste tas till hur en fråga till barnet 

kommet att påverka på honom eller henne. Här krävs alltså en korrekt bedömning av barnets 

mognad. Förarbeten framhåller vikten av att socialsekreteraren träffar barnet i syfte att få en 

uppfattning av barnets koncentrationsförmåga, språk, grad av medvetenhet och 

sinnesstämning.168 Det åläggs alltså ett stort ansvar på socialsekreteraren att få en förståelse av 
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det enskilda barnets mognad och ålder. Det kan tänkas vara befogat att tillmäta mindre 

betydelse åt åsikter vilka är framförda av barn med en lägre mognad. Ett sådant barn kan enkelt 

kasta ur sig åsikter, trots att barnet inte har full medvetenhet om sin livssituation. En stor hänsyn 

tagen till sådana åsikter torde riskera en fel bedömning av vad som är bäst för barnet. Det 

förefaller istället vara mer rimligt att sådana åsikter inte bör tillmätas särskild stor betydelse. 

Istället torde det vara mer rimligt att klargöra barnets åsikter på ett annat sätt, exempelvis genom 

inhämtande av uppgifter från närstående. Det ger för handen att lagstiftaren verkar ha tänkt på 

att denna lösning är bäst förenlig med barnets bästa.  

Under utredningen är det viktigt att socialsekreteraren dokumenterar de uppgifter som kommer 

från barnet. Detta ska ske i syfte att barnets rätt att presentera sina åsikter och bestämmelsen 

om barnets bästa ska få ett ordentligt genomslag. Det rekommenderas i förarbeten att det barnet 

säger ska antecknas i direktcitat. Närmare vägledning i hur dokumentationen ska gå till finns i 

Socialstyrelsens vägledande dokument.169 En noggrann dokumentering av barnets åsikter torde 

vara en förutsättning för att barn ska få en möjlighet att få komma till tals. Vad barnet gett 

uttryck för inför socialnämnden utgör ett underlag för domstolens beslut vid en senare LVU-

process. Brist på dokumentation skulle i så fall innebära att barnet inte har fått komma till tals 

inför domstolen.  

6.2.2 Vilka möjligheter ger gällande rätt barnet en rätt att få komma till tals inför 

offentligt biträde och ställföreträdare?.....................................................................................   

När barn förordnas ett offentligt biträde och ställföreträdare så agerar barnet självständigt i 

förhållande till socialnämnden och vårdnadshavare. Det offentliga biträdet och ställföreträdaren 

har tre viktiga uppgifter. Dessa är att bevaka barnets intressen som part, agera som barnets 

språkrör i processen och slutslitgen att agera kurativt.  

Huvudregeln är att barn över 15 år enbart förordnas ett offentligt biträde. Det finns inte i lag 

reglerat vilka uppgifter biträdet har. I förarbeten framhålls emellertid att biträdet ska agera som 

barnets språkrör och agera efter barnets önskemål. I de fall biträdets åsikter inte går i hand med 

barnets ska biträdet framföra barnets åsikter.170  

För barn som är under 15 år förordnas ett offentligt biträde vilken även agerar som barnets 

ställföreträdare. Denne ska, enligt förarbeten, förmedla barnets åsikter. Vidare ska det offentliga 
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biträdet, tillika ställföreträdaren, först beakta barnets önskemål och därefter hålla på den 

uppfattningen som han eller hon anser vara bäst förenligt med barnets bästa.  

Vad som går att förstå av detta är att det är av vikt att barnet träffar sitt offentliga biträde och 

sin ställföreträdare i syfte att kunna komma till tals. I de fall barnet inte ges en möjlighet att 

komma till tals inför sin representant finns en risk att representanten agerar utifrån vad han eller 

hon själv anser vara bäst för barnet. Ett sådant agerande kan äventyra principen om barnets 

bästa eftersom representanten torde inför domstol presentera det han eller hon normalt sett anser 

vara bäst för barn i utsatta situationer. Märkligt nog finns det inga regler i lag gällande det 

offentliga biträdet och ställföreträdarens uppgifter. Däremot skriver förarbeten och doktrin 

vilka uppgifter denne bör ha.  

6.2.3 Vilka möjligheter ger gällande rätt barnet en rätt att få komma till tals inför 

domstol?   

Barn som har fyllt 15 år ges en rätt att själva föra sin talan i LVU-mål. Yngre barn får höras i 

domstol om barnet inte kan antas ta skada av det. Detta framgår av 36 § 2 st. LVU.  

Domstolen har ett stort ansvar att ge barn en möjlighet att komma till tals. Anna Kaldal, docent 

vid juridiska institutionen på Stockholms universitet, har anfört att yngre barn, särskilt barn 

under 15 år, nästan aldrig hörs direkt inför domstol. Dessa barn kommer istället till tals via 

socialnämndens utredning och via barnets offentliga biträde, tillika ställföreträdare. Denna s.k. 

andrahandsuppgift utgör således domstolens beslutsunderlag.171  

De barn som direkt hörs i domstol kan enligt FN:s barnrättskommitté inte höras effektivt i de 

fall omgivningen är hotfull, fientlig, okänslig eller olämplig för barnets ålder. Det framhålls 

exempelvis att personalen ska vara särskilt utbildad för att hantera barn, att domstolarna bör 

utformas på ett barnvänligt sätt, etc. Det optimala är alltså att höra barn under förtroliga 

former.172  

Vad gäller yngre barn som inte direkt kommer till tals inför domstolen återknyter jag till vad 

jag ovan har skrivit gällande socialtjänstens handläggning och det offentliga biträdet samt 

ställföreträdarens uppgift. Med tanke på att det yngre barnets åsikter utgör en 

andrahandsuppgift för domstolen går det indirekt att förstå vikten av att barnet kommer till tals 

inför socialnämnden och inför barnets offentliga biträde och ställföreträdare.  

                                                           
171 Kaldal A (2010) s. 163 
172 BO, Barnrättskommittén (2014), s. 11 
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För att ett barn inte ska få komma till tals direkt inför domstolen torde kräva att det sker en 

korrekt bedömning av lämpligheten att inte höra det enskilda barnet.  

6.3 Är utrymmet barn ges för att komma till tals i tillräckligt i praktiken och 

är det förenligt med gällande rätt på området och principen om barnets 

bästa?  

 

6.3.1 Socialnämndens utredning……………………………………………………………… 

Huruvida barn får komma till tals under socialtjänstens utredning har det skrivits ett flertal olika 

rapporter om. I en rapport från år 2008 genomförd av de dåvarande tillsynsmyndigheterna, 

länsstyrelserna, framgår att barn får komma till tals och att barnets åsikter beaktas.173  

I övriga rapporter som jag har undersökt är resultatet däremot det motsatta. I 

Barnombudsmannens rapport från år 2012 framgår att barn inte har fått komma till tals inför 

socialsekreteraren under utredningen. Andra barn har berättat att de har fått komma till tals, 

men att de inte har blivit tillräckligt lyssnade till. Många av de intervjuade barnen har upplevt 

att socialtjänsten ibland saknat kunskap om barnens livsvillkor. Trots att socialtjänsten 

egentligen borde vara barnets huvudaktör har det istället framstått som att socialtjänsten ofta 

varit osynlig och frånvarande för barnet.174  

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i sin tillsynsrapport från år 2014 pekat på att det 

finns allvarliga brister i socialnämndens hantering av barnärenden. Dessa brister talar för att 

åtgärder behöver vidtas i nämnderna i syfte att säkerställa att lagregler som finns på området 

följs. I IVO: s tillsynsrapport framgår att socialnämnden bör samtala med barn i högre 

utsträckning än vad som görs idag. I vissa fall har inte ens nämnden dokumenterat barnets 

berättelse. I de fall dokumentation saknats har det visat sig att nämnden i de flesta fall 

överhuvudtaget inte haft något samtal med barnet.175  

I Pernilla Leviners aktstudie, vilken baserats på två socialnämnder, framgår att nämnden oftast 

träffade barnen mer än en gång under utredningstiden. Däremot verkade barnen enbart ha fått 

redogöra för sin livssituation i stort. Några samtal med barn under fem år verkade däremot inte 

ha skett utan dessa barn observerades enbart av socialsekreterarna vid hembesöken. Samtidigt 

hölls samtal med barn oftast tillsammans med barnets förälder. Många gånger gavs 
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vårdnadshavares berättelse större tyngd än barnets egen berättelse. Vidare skriver Leviner att 

dokumentationen gällande barnets från socialnämndens sida varit knapphändig.176 

I en jämförelse mellan dessa rapporter ser vi alltså olika resultat i frågan huruvida barn får 

komma till tals under socialtjänstens utredning. Trovärdigheten i rapporten från länsstyrelserna 

från år 2008 borde inte tillmätas minskad trovärdighet. Det är mycket möjligt att barn faktiskt 

ges en möjlighet att få komma till tals under utredningen. Däremot är det viktigt att beakta att 

de två senast nämnda rapporterna och Leviners aktstudie betonar faktiska brister i 

socialtjänstens arbete. Denna omständighet innebär att socialtjänstens arbete inte genomförs i 

enlighet med bestämmelserna i vår lagstiftning och förarbeten. Vad som framgår av vår 

lagstiftning och förarbeten gällande barnets rätt att komma till tals har jag redogjort för under 

kapitel 4.  

Problematiken i att inte låta barn få komma till tals har även uppmärksammats av FN: s 

barnrättskommitté. Kommittén rekommenderar att Sverige vidtar åtgärder avseende 

förekommande brister, bland annat genom ett effektivt genomförande av lagstiftningen så att 

den erkänner en rätt för barnet att komma till tals i relevanta rättsliga förfaranden och att det 

inrättas olika system samt förfaranden som ska hjälpa socialsekreterarna att följa principen. 

Vidare oroar sig kommittén över att socialsekreterarna inte har en tillräcklig utbildning för att 

kunna bedöma vad som är bäst för barnet. Således rekommenderas att Sverige vidtar åtgärder 

för att höja kunskapen om betydelsen av ”barnets bästa” i den praktiska tillämpningen.177  

De pekade bristerna hos socialnämnden leder oss till frågan varför dessa brister förekommer. I 

samtal med olika nämnder har nämnderna inför IVO framhållit följande. Ärendemängden och 

personalomsättningen är stor. Ny personal får ett litet utrymme för en ordentlig introduktion. 

Det har blivit svårt att behålla socialsekreterare under en längre tid. Vidare förekommer 

bristande kompetens hos personalen. Ofta handhar nyutbildade socialsekreterare utan 

erfarenhet komplicerade barnärenden. Arbetet med barnärenden innebär ett arbete under 

tidsbrist, vilket i sin tur leder till att personalen inte hinner med i den ökade ärendemängden. 

Vidare leder tidsbrister till svårigheter att fungera som stöd för nyanställda socialsekreterare, 

driva utvecklingsarbete och genomföra ordentliga kontroller på det egna arbetet. Även IVO är 

av åsikten att tidsbristen är en tänkbar orsak till att dokumentationen av barnets berättelse brister 

i utredningarna. Tidsbristen torde, enligt IVO, vidare vara orsak till att nämnderna inte 
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prioriterar samtal med barn. Ytterligare skäl till bristerna i socialnämndens arbete är enligt 

socialnämnderna att barnrättsperspektivet behöver implementeras ytterligare. En sista orsak till 

problemet är att det förekommer brister i ledningen och i organisationen. Det är inte sällan 

socialsekreterare får motstridiga budskap i hur ärenden ska handläggas. Vidare förekommer 

otydlighet kring vem ska som göra vad.178  

IVO har framfört att socialsekreterarnas handböcker och lagtexter sällan uppdateras. 

Konsekvensen av detta blir att socialsekreterarnas rutiner inte är i enlighet med lag.  

6.3.2 Offentligt biträde och ställföreträdare …………………………………………. 

Det offentliga biträdet och ställföreträdaren ska tillförordnas barnet när ett övervägande om att 

ansöka om vård enligt LVU uppstår. I den nya SOU: n 2015: 71 har utredningen en negativ syn 

på att representanten inte förordnas under tidigare skede av utredningen hos socialnämnden. 

Bland annat har det framkommit att det offentliga biträdet har förordnats först inför 

förhandlingen i förvaltningsrätten.  

Ett annat problem som en studie, från Socialstyrelsen, pekar på är att det offentliga biträdet och 

ställföreträdaren inte alltid träffar barnet. Det var vanligare att möten med barn skedde ju äldre 

barnet var. Barn över 15 år träffade alltid sitt offentliga biträde och fick stöd av denne. I 

rapporten understryker Socialstyrelsen vikten av att representanten träffar barnet.179 Vad detta 

beror på framgår inte av studien.  

Det faktum att det offentliga biträdet och ställföreträdaren inte träffar barnet i tillräcklig 

utsträckning torde ha sin grund i att denne förordnas i ett för sent skede. Följden blir att mindre 

tid skapas för att träffa och höra barnet. Samtidigt kan det ifrågasättas varför tidsbrist skulle 

vara orsaken till att barnet inte får träffa sin representant eftersom representanten verkar vara 

mer benägen om att träffa de äldre barnen.  

Med tanke på att det offentliga biträdet och ställföreträdaren agerar som barnets språkrör i 

processen blir det, med hänsyn till ovan nämnda brister, intressant hur representanten framför 

barnets åsikter och inställning inför domstol. Om representanten inte träffar barnet i tillräcklig 

utsträckning i syfte att låta barnet få komma till tals inför denne kan det ifrågasättas huruvida 

representanten fått en ordentlig uppfattning av barnets behov. Har representanten inte fått en 
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rättvis uppfattning av barnets behov torde en risk uppstå att representanten inte anför för 

domstol vad som är bäst för det enskilda barnet.  

Ett ytterligare problem som professor Titti Mattsson pekar på är svårigheter för det offentliga 

biträdet och ställföreträdaren att förhålla sig till uppgiften att dels, presentera barnets åsikt, dels, 

att presentera det som representanten själv anser vara bäst för barnet.180.Det finns enligt 

Mattsson en risk att representanten, medvetet eller omedvetet, tonar ner de uppgifter som 

kommer från barnet om han eller hon inte anser att dessa är förenliga med barnets bästa. 

Mattsson föreslår en uppdelning på två olika representanter i enlighet det engelska systemet 

med en advokat och en ”child guardian”. Den ena ska presentera vad barnet gett uttryck för och 

den andre ska inta ett barnets bästa-perspektiv.  

I LVU mål finns det inga krav på lämplighet eller särskild barnkompetens på det offentliga 

biträdet och ställföreträdaren. Många gånger har domstolen istället förordnat yngre jurister som 

representant utan någon vidare erfarenhet. Risken är att sådana jurister enbart följer 

socialtjänstens utredning. I jämförelse med reglerna om företrädare för barn när vårdnadshavare 

misstänks för vissa brott mot barn, lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn, stipuleras 

enligt de reglerna särskilda krav på företrädaren. I sådana måltyper får enbart förordnas ett 

företräde som har goda erfarenheter, kunskaper och personliga egenskaper som är lämpade för 

uppdraget. Företrädet ska ha kunskap om hur barnets bästa ska sättas i främsta rummet och 

kunna ta hänsyn till barnets egen vilja.  

I SOU 2015: 71 föreslås att det i en ny LVU ska ställas särskilda lämplighetskrav på det 

offentliga biträdet och ställföreträdaren. Kraven bör gå i hand med de krav som jag ovan 

redogjort för enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn. Det föreslås vidare att 

den som ska företräda barn även måste träffa barnet innan den muntliga förhandlingen i 

domstol. Detta eftersom representanten ska kunna få en uppfattning om barnets situation, ge 

barnet möjligheter att ställa frågor och framföra sina åsikter. Utöver detta föreslås att 

representanten ska vara skyldig att inför domstol redovisa barnets åsikter inför domstol.  

Ett införande i lag gällande det offentliga biträdets och ställföreträdarens uppgifter torde vara 

mer hållbart än de riktlinjer gällande uppgifterna som framgår av olika rapporter utfärdade av 

myndigheter. Vidare torde införandet av en sådan bestämmelse i lag innebära en hårdare 

                                                           
180 Mattsson, T (2002), s. 437 f. och s. 451 
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kontroll från domstolens sida gällande vem som ska förordnas som offentligt biträde och 

ställföreträdare.  

I övrigt är det svårt att säga huruvida barn ges en tillräcklig möjlighet att komma till tals inför 

offentligt biträde och ställföreträdare mot bakgrund av gällande rätt. Det finns som sagt ingen 

reglering i lag som fastställer representantens uppgifter i LVU-mål. Däremot kan det 

ifrågasättas huruvida bristerna som här framkommit gällande otillräckliga möten med barnet 

och ett för sent förordnande av representant är förenligt med principen om barnets bästa.  

6.3.3 Domstolen………………………………………………………………………………… 

Enligt 36§ 2 st. LVU får barn under 15 år höras inför domstol om det inte kan antas ta skada på 

barnet. Anna Kaldal har anfört att yngre barn, särskilt barn under 15 år, nästan aldrig hörs direkt 

inför domstol. Dessa barn kommer istället till tals via socialnämndens utredning och via barnets 

offentliga biträde, tillika ställföreträdare. Denna s.k. andrahandsuppgift utgör således 

domstolens beslutsunderlag. Uppgifterna presenteras därefter inför domstolen.  

Huruvida barn ska höras i domstol eller inte har det diskuterats om en hel del. Förarbeten har 

betonat att det kan vara skadligt, med hänsyn till principen om barnets bästa, att barn hörs direkt 

i domstol. Det är inte sällan att barnet försätts i en svår lojalitetskonflikt gentemot sina föräldrar 

i ett sådant läge. Vidare är det inte omöjligt att barnet känner ett obehag av att höras i domstol.181  

Professor Titti Mattsson ställer sig emellertid mer positiv till att tillåta att barn får komma till 

tals inför domstol.182 Mattsson ställer sig kritiskt till synsättet att barnets närvaro alltid kan 

ersättas genom representation. Hon pekar på att bevismaterial gällande uppgifter från barnet 

riskerar att variera beroende på om barnet personligen medverkar i domstolen eller om barnets 

representant presenterar barnets uppfattning. I de fall barnet önskar att få komma till tals inför 

domstolen borde barnet, enligt Mattsson, få denna möjlighet. Hon menar att domstolen 

använder barnets åsikter i större utsträckning i de fall barnet personligen närvarar. Enligt 

Mattsson är emellertid formerna för att höra barn inför domstol relativt outvecklade. Således 

behöver formerna härom utformas särskilt.  

Anna Kaldal ställer sig också kritiskt till synsättet att skona barn från att inblandas i en 

process.183 Hon menar att barnets frånvaro i domstol hindrar ett fullgott beslutsunderlag som är 

förenligt med barnets bästa. Kaldal gör en jämförelse med brottmål där barnsamtal 

                                                           
181 Prop. 2012/13:10, s. 38 
182 Mattsson, T (2002) s. 454   
183 Kaldal A (2010) s. 169 f. och s. 344 f.   
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videodokumenteras under förundersökningen för att sedan visas upp inför domstolen. Kaldal 

pekar på att ett sådant förfarande borde vara en bra lösning som ger en större garanti för att 

barnets perspektiv ska framkomma.  

Universitetslektorn Hans Eklund framför både fördelar och nackdelar med att höra barn direkt 

i domstol.184 Fördelarna med barns närvaro är att det skapas en minskad risk för att domstolen 

ska missförstå barnets åsikter. Domstolen får vidare en möjlighet att ställa frågor direkt till 

barnet. Det som talar emot en direkt närvaro är, enligt Eklund, den rädsla och det obehag barnet 

kan utsättas för. Vidare är det, enligt Eklund, inte helt uteslutet att barn berättar mer och kanske 

mer sanningsenligt under mindre stela former.  

Som vi förstår finns det både fördelar och nackdelar med att direkt höra barn i en 

domstolsprocess. Det är svårt att med hänsyn till barnets bästa avgöra vad som faktiskt är bäst 

för det enskilda barnet. I SOU 2015: 71 i ett förslag om en ny LVU uppmärksammas 

problematiken. Där framhålls att ett barns närvaro i domstol ska bedömas i varje enskilt fall 

mot bakgrund av barnets bästa. SOU: n anser däremot inte att lag ytterligare behöver betona 

barnets medverkan i domstol. Däremot föreslås att domstolar behöver göra sig mer tillgängliga 

för barn i syfte att ge barn möjligheter att delta under trygga former under den muntliga 

förhandlingen. Rättsväsendet behöver med andra ord vara barnvänligt i enlighet med 

europarådets ministerkommittés ”Riktlinjer för ett barnvänligt rättsväsende”. Enligt dessa 

riktlinjer ska rättsväsendet bara begripligt, lättillgängligt och pålitligt. Personer som arbetar 

med barn ska utbildas i att kommunicera med barn i alla åldrar och utvecklingsstadier. Vidare 

behöver miljön kännas trygg och barnvänlig. SOU: n rekommenderar att barn inte ska höras i 

en öppen domstolsförhandling, utan mer under förtroliga former, såsom via en videolänk.  

Det är svårt att avgöra huruvida en icke tillåtelse att låta barn få direkt komma till tals inför 

domstol står i strid med bestämmelsen i 36 § 2 st. LVU. Ovan har det redogjort för både för- 

och nackdelar med sådant hörande. Bestämmelsen i den nyss nämnda paragrafen ger ju 

utrymme för att neka barn ett direkt deltagande om det kan antas vara skadligt för barnet att 

närvara. Det ger för handen att anta att huruvida barn får närvara eller inte beror på det enskilda 

barnet. Det torde här krävas en ordentlig bedömning avseende barnets inställning att närvara, 

barnets mognad och psykiska tillstånd för att klara av en domstolsprocess.  

                                                           
184 Eklund H (2004) s. 41 f.  
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Med hänsyn till principen om barnets bästa ger det däremot för handen, mot bakgrund av vad 

som anförts i doktrin, SOU: n och förarbeten enligt ovan, att genomförandet av en 

domstolsprocess rimligtvis bör vara mer barnvänlig. Detta med anledning av att rätten får en 

mer rättvis bild av barnets situation när barnet direkt kommer till tals i förhållande till en 

andrahandsuppgift som lätt kan skapa missförstånd.  
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7. Avslutande kommentarer  
I min uppsats framgår att det ges en begränsad betydelse att låta barn få komma till tals i 

praktiken vid tvångsomhändertaganden enligt LVU. Det är inte sällan barnet inte tillåts få 

komma till tals under socialnämndens utredning, inför representanten och inför domstol.  

Den första frågan i min uppsats har varit hur gällande rätt ger utrymme för barn att få komma 

till tals. Vad jag kan konstatera utifrån vad jag redogjort i min uppsats är att vårt regelverk inte 

hindrar att socialnämnden, representanten och domstolen att låta barn få komma till tals. 

Tvärtom ger både lag och förarbeten uttryck för att det bör ske. Det faktum att barn inte får 

komma till tals i praktiken tror jag inte beror på en inskränkande lagstiftning. För 

socialsekreteraren står det relativt fritt att träffa barnet för att låta denne få komma till tals om 

sin situation och sina önskemål. Samma sak gäller för barnets representant. Det finns inget i lag 

som hindrar representanten från att träffa barnet i syfte att låta barnet få komma till tals gällande 

sin situation och sina önskemål. Inte heller hindras domstolen från att direkt höra ett barn. 

Domstolen har nämligen en rättslig skyldighet att höra barn som är över 15 år. Vidare har 

domstolen en möjlighet att direkt höra barn som är under 15 år under förutsättning att det är till 

nytta för utredningen och att barnet inte tar skada av det. Enligt min mening bör domstolen inte 

enbart pröva risken för skada om barnet hörs. Domstolen bör även pröva risken för att barnet 

skadas om barnet inte hörs.  

Jag tror att en orsak till att barn inte får komma till tals i den utsträckning som de borde få beror 

till stor del på att barn betraktas vara svåra och opålitliga intervjuobjekt. Det är inte omöjligt att 

socialsekreterare, domstolshandläggare och barnets representanter har en tro om att barnen är 

lättpåverkade och pressas av vuxna i sin omgivning att säga saker. Vidare tror jag att dessa 

vuxna har en tro om att barnet inte vet vad som är bäst för denne. Enligt min mening borde inte 

detta vara skäl för att inte låta barn få komma till tals. Det må finnas en problematik att lita på 

vad barnet uttrycker i tal, men denna problematik gäller även när vuxna uttrycker sig i tal. Jag 

är istället av åsikten att ett barn bör låtas höras. Däremot tror jag att de som hör barn bör ha en 

särskild kunskap om just barn i utsatta situationer och barns förståelse av sin omgivning, en 

viss erfarenhet samt en kunskap om hur man ska samtala med barn.  

En ytterligare orsak till att barn inte tillåts komma till tals tror jag beror på att socialnämnd, 

barnets representant och domstolen har en tro om att barnets situation redan är svår nog för 

barnet. Jag tror att dessa tre aktörer har en vilja att skydda barn från att ta skada av att höras. 

Enligt mitt förmenande bör barnets frånvaro ställas mot den risk för skada som barnet torde 
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utsättas för om han eller hon inte får en möjlighet att komma till tals. Genom att låta barnet få 

komma till tals tillses att barnets intressen verkligen beaktas.  

Hur kan problemet lösas? I första hand bör socialnämnden se över sina rutiner. Med tanke på 

LVU: s allvarliga innebörd borde inte nyutexaminerad personal handha dessa ärenden. Krav 

bör istället ställas på vilka socialsekreterare som är lämpade för uppdraget. Tidsbristen hos 

socialnämnden har varit en stor orsak till att nämnden inte kan utföra sitt uppdrag på ett 

tillfredställande sätt. Personal behöver genomgå kontinuerliga utbildningar om hantering av 

barn. Vidare bör personal utbildas kontinuerligt gällande barnets bästa och framförallt få en 

utbildning i vikten av att låta barn få komma till tals. Jag tror att sådana utbildningar kan minska 

socialsekreterarnas förutfattade meningar om att barn tar mer skada av att höras och att barn är 

opålitliga.   

Vad som vidare kan konstateras av min uppsats är att det idag saknar regler för det offentliga 

biträdets och ställföreträdarens uppdrag. Denne skulle, genom tydliga regler rörande sitt 

uppdrag, ges en bättre insikt i sin arbetsuppgift. Vidare skulle det offentliga biträdet och 

ställföreträdaren ges en ökad insikt om barnets behov.  

Vidare saknas det regler för vilka kriterier som ska ställas på barnets representant för att denne 

ska vara lämplig för uppdraget. Jag tror att sådana regler skulle, för barnets bästa, vara till stor 

nytta. På så sätt förhindras att ”olämpliga” representanter förordnas till barnet. Min åsikt går 

således i hand med förslaget i SOU 2015: 71 om att införa bestämmelser om representantens 

uppgifter och bestämmelser om lämplighetskrav som ska ställas på representanten för att få 

kunna befatta sig med den uppgiften.  

Jag tror slutligen att situationen hos domstolen på bästa sätt kan lösas genom att i första hand 

fråga barnet om dennes inställning att höras direkt inför domstol. Jag håller däremot med om 

vad som har framhållits angående att barn ofta kan ta skada av att höras i domstol. En 

domstolsprocess kan för barnet uppfattas som obehaglig, stel och obekväm. Inte minst sagt bär 

personalen i domstolen formella kläder, något som kan ge barn en obekväm känsla. Trots detta 

tror jag det viktiga här är att anpassa domstolsprocessen till en barnvänlig nivå. För det första 

bör närvarande personer i domstolen ha en god kunskap om barn i utsatta situationer. Det bör 

vidare ställas krav på vilka domare som är lämpliga för att döma i målet. Det bör i sådana mål 

utses domare som har kunskap i att kunna kommunicera med barn. Vidare är det viktigt att 

miljön känns trygg och icke stel för barnet.  
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Jag tror även att situationen i domstolen på ett bra sätt kan lösas genom att videodokumentera 

när barnet kommer till tals inför socialnämnden, liksom det görs i brottmål. 

Videodokumentationen kan sedan spelas upp i den muntliga förhandlingen. Denna lösning är 

bra i de fall barnet själv inte vill närvara inför domstol, eller i de fall det görs en bedömning att 

barnet faktiskt kommer ta större skada av att höras direkt inför domstol än i det fall barnet inte 

hörs direkt.  
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