
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Elena Stridsberg och Johanna Norbäck 

 

 

 

Principen om barnets bästa 
och dess innebörd i vårdnadstvister enligt FB samt i mål där barn bereds vård 

enligt SoL och LVU. 

 

 

The meaning of the principle of the childs best interests 
in FB, SoL and LVU. 

 

 

 
 Rättsvetenskapliga programmet 

C-uppsats 
 

 

 
 

 

 

 

 

Termin: VT-16 

Handledare: Britta Forsberg 

 

 

 

 

 
 

 



 

Sammanfattning 
 

Principen om barnets bästa kommer till uttryck i bland annat BK, FB, SoL och LVU och 

principen ska ligga till grund för alla beslut som fattas gällande vårdnad, boende och umgänge 

samt beredning av vård enligt SoL och LVU. Det är upp till domstol och socialnämnd att 

besluta till exempel huruvida föräldrarna ska ha gemensam eller ensam vårdnad om barnet, 

eller om barnet behöver beredas vård enligt LVU eller kan få den hjälp som behövs i hemmet 

med insatser genom SoL. Begreppet barnet bästa saknar idag en definition och för att avgöra 

vad som är barnets bästa ska bedömningen ske individuellt i varje enskilt fall. Vidare ska 

bedömningen göras genom att alla de omständigheter som är relevanta vägs mot varandra, 

vilket i slutändan ska resultera i ett beslut i enlighet med vad som är det bästa för barnet. Att 

bedömningen är individuell innebär att vad som anses som barnets bästa blir olika från individ 

till individ. För att på bästa sätt avgöra vad som är det enskilda barnets bästa ska även ett så 

kallat barnperspektiv anläggas, vilket innebär att situationen ska ses genom barnets ögon. 

Med anledning av att varje barn har olika erfarenheter och behov finns således inte bara ett 

barnperspektiv utan flera olika barnperspektiv. 

Ett barn har också rätt att få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnets 

grundläggande rättigheter stadgas i 6 kap. 1 § FB och omfattar både fysisk och psykisk 

omsorg. Detta innebär att vid en bedömning om vad som är barnets bästa ska hänsyn tas till 

barnets behov av ”omvårdnad och skydd”, ”sina föräldrar” och ”respekt för sin integritet”.  

Utöver bedömningen av barnets rättigheter och behov krävs också att beslutsfattaren gör en 

riskbedömning för att avgöra huruvida barnet på något sätt riskerar att fara illa. 

Riskbedömningen ska genomföras i varje mål gällande vårdnad, boende och umgänge. 

Genom att använda sig av modeller, som exempelvis BBIC och EBP, har socialnämnden fått 

en förhållandevis enhetlig struktur på utredningar och handläggning när barnet behöver 

beredas vård enligt LVU eller få hjälp med insatser enligt SoL. Vidare har barnet alltid rätt att 

uttrycka sin vilja och domstolen ska beakta den och sätta barnets vilja och bästa i fokus i sin 

bedömning om vad som är barnets bästa. Det gäller oavsett om det är en vårdnadstvist eller ett 

omhändertagande enligt LVU, men därmed inte sagt att viljan blir ensamt avgörande i 

bedömningen. Hur stor vikt som ska fästas vid barnets åsikter och vilja har främst sin 

utgångspunkt i barnets ålder och mognad men även övriga omständigheter måste beaktas. 

Syftet med uppsatsen är att söka svar på hur principen om barnets bästa bedöms i mål om 

vårdnad, boende och umgänge respektive i LVU-mål, samt se på vilket sätt barnets vilja 

beaktas och framkommer i domskälen. För att besvara uppsatsens syfte har både ett 

rättsdogmatiskt och ett rättssociologiskt perspektiv tillämpats. Detta för att söka svar på vad 

som är gällande rätt och hur principen om barnets bästa tar sig uttryck i domstolens och 

socialnämndens praktiska arbete. Barnets vilja i vårdnadstvister och LVU bedöms på två olika 

sätt. I FB finns tydliga rekvisit för hur barnets bästa ska bedömas och hur barnets vilja ska 

vägas in medan det i LVU-mål inte finns några tydliga kriterier eller någon konkret 

vägledning över hur principen om barnets bästa ska bedömas eller hur viljan ska beaktas.  
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Barnets bästa 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Som en rättslig målsättning innebär barnets bästa att barn ska få sina behov och intressen 

tillgodosedda och eftersom detta sker genom en individuell bedömning får barnets bästa sitt 

innehåll först genom en prövning i det enskilda fallet.1 Vad som är barnets bästa varierar 

mellan olika rättsområden, vilket innebär att barnets bästa enligt Föräldrabalken (1949:381) 

(FB), inte har samma innebörd som barnets bästa enligt Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), 

och Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). I svensk rätt har 

föreslagits två olika sätt att avgöra barnets bästa på. Det ena sättet innebär en tolkning av 

barnets bästa med utgångspunkt i kunskap om barn genom forskning och erfarenhet, vilket 

innebär ett objektivt perspektiv. Utöver det kan barnets bästa också avgöras genom att lyssna 

på barnets synpunkter och på så vis inkludera barnet i beslutsfattandet, vilket innebär ett 

subjektivt perspektiv.2   

Det andra sättet, på vilket barnets bästa kan förstås, är som en rättslig och utomrättslig 

standard. Med rättslig standard menas det som är möjligt att göra på rättslig väg, exempelvis 

som att lösa eventuella tvister samt ge barnet skydd mot handlingar som är straffbara. 

Utomrättslig standard innebär däremot den omsorg, kärlek, omvårdnad samt omtanke som ett 

barn är i behov av. Till skillnad mot den rättsliga standarden som endast innebär en sorts 

miniminivå innebär således den utomrättsliga standarden en högre levnadsstandard och en 

bättre livskvalité.3 

Principen om barnets bästa har sedan länge funnits i svensk rätt och redan i 1920 års lag 

om barn i äktenskap fanns hänvisningar till principen.4 Idag stadgas principen om barnets 

bästa bland annat i 6 kap. 2a § FB, 1 kap. 2 § SoL, 1 § LVU och artikel 3 Barnkonventionen 

(BK). Någon definition av vad principen om barnets bästa innebär finns däremot inte i någon 

av nämnda lagar. Vad som är barnets bästa måste därför avgöras i varje specifik situation 

utifrån en samlad bedömning, vilket kan innebära svåra avvägningar där många olika faktorer 

spelar in. Att det inte finns någon definition av barnets bästa i exempelvis FB beror främst på 

att det skulle innebära svårigheter för domare och myndigheter med flera att göra individuella 

bedömningar om principen skulle specificeras i lagen. I till exempel 6 kap. 2a § FB finns 

däremot rekvisit som ska beaktas vid en bedömning om vad som är barnets bästa.5  

 

 

 

                                                 
1 Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 34. 
2 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 32. 
3 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 37. 
4 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 48. 
5 Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge: samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser, s. 

43. 
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1.2. Historik 

Mellan åren 1917-1920 fick Sverige sin första barnlagstiftning. Den första barnavårdslagen 

kom dock redan 1902 som en reaktion mot de dåliga förhållanden som då rådde på svenska 

barnhem. Den omarbetades sedan och resulterade i 1924 års barnavårdslag som gav 

länsstyrelsen en ökad tillsynsrätt samt rätt till ingripande om barnet på något sätt for illa.6 

Synen på barn och således också på barnets bästa har varierat över tid beroende på hur barn 

har uppfattats i samhället. Exempelvis har aga ansetts vara barnets bästa under en viss tid och 

under en annan tid ansågs istället god uppfostran vara barnets bästa.7  Ett exempel på att aga 

ansågs vara för barnets bästa är 1920 års lag om barn i äktenskap där det stadgades att: "om 

det för barnets uppfostran var nödigt ägde föräldrarna tukta barnet på sätt som med hänsyn 

till barnets ålder och övriga omständigheter fick anses lämpligt".8 Även vårdnad som begrepp 

infördes i lagstiftningen under denna period, vilket innebar att barnet skulle få omsorg och 

omvårdnad. Det var således inte tillräckligt att den som hade ansvaret över barnet bara 

bestämde över det.9 I utländsk lagstiftning användes ofta ord som ”föräldramakt och 

föräldramyndighet”, genom att istället införa ordet vårdnad i svensk rätt förtydligades att 

föräldrarna hade ansvar för att barnet växte upp i en god hemmiljö och under goda 

förhållanden i övrigt. Detta var således ett steg närmare den lagstiftning vi har idag som 

tydligt uttrycker föräldrarnas skyldighet att ge barnet både den omvårdnad och omsorg som 

det behöver.10  

Under 1970-1980 talet förändrades synen på relationen mellan barn, familj och samhälle. 

Barn uppfattades allt mer som självständiga individer med intressen och behov som skulle 

sörjas för, vilket i sin tur ledde till att hänvisningar till principen om barnets bästa blev 

vanligare. Att denna uppfattning fått stor utbredning tar sig uttryck i att principen fortfarande 

och allt oftare hänvisas till även idag.11 

 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda hur principen om barnets bästa bedöms i mål om vårdnad 

boende och umgänge respektive i LVU-mål.  

Genom en jämförelse mellan FB:s regler om vårdnad boende och umgänge, och de regler 

som tillämpas i mål där barn bereds vård enligt SoL eller LVU, är uppsatsens syfte även att 

utreda huruvida bedömning om vad som är barnets bästa tolkas och bedöms utifrån liknande 

utgångspunkter i dessa mål. 

Ytterligare ett syfte är att studera huruvida barnets åsikter och vilja beaktas i domstolens 

beslut samt om domstolen tydliggör sitt resonemang i domskälen så att det tydligt framgår på 

vilket sätt viljan har, eller inte har, beaktats.  

 

                                                 
6 Ewerlöf, Sverne, Singer, Barnets bästa: om föräldrars och samhällets ansvar, s. 16 f. 
7 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 51. 
8 lagen den 11 juni 1920 (nr 407) om barn i äktenskap; 
9 SOU 1997:116 kap. 6.3.1.  
10 Ewerlöf, Sverne, Singer, Barnets bästa: om föräldrars och samhällets ansvar, s. 16. 
11 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 51. 
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1.4. Frågeställningar 

För att besvara syftet med uppsatsen tar utredningen sin utgångspunkt i följande 

frågeställningar:  

 Har principen om barnets bästa samma innebörd och tolkning i FB, SoL och LVU 

eller bedöms principen utifrån olika utgångspunkter?  

 När och enligt vilka grunder tas, enligt praxis, hänsyn till barnets åsikter och vilja? 

 Framgår det av resonemanget i domskälen varför eller varför inte barnets vilja har 

beaktats i beslutet? 

1.5. Metod  

För att på bästa sätt utreda principen om barnets bästa och dess innebörd samt i vilken 

utsträckning barnets vilja beaktas kommer uppsatsen författas i två teoretiska block där varje 

block är uppdelat i två delar. Det första blocket behandlar barnets bästa vid vårdnad, boende 

och umgänge enligt FB, och det andra blocket behandlar barnets bästa i SoL och LVU. I den 

deskriptiva delen, som utgörs av kapitel 2-8, tillämpas den rättsdogmatiska metoden på 

kapitel 2, 3, 5 och 6. Den andra delen, som utgörs av kapitel 4 och kapitel 7-8, författas 

genom en tillämpning av den rättssociologiska metoden, där syftet är att utreda hur gällande 

rätt tillämpas i praktiken.12 I denna del studeras rättsfall i syfte att utreda om, och i vilken 

utsträckning, barnets vilja har beaktats i mål om vårdnad boende och umgänge respektive 

LVU-mål. Den rättssociologiska delen innefattar även huruvida domstolen på ett tydligt sätt 

redovisar i domskälen hur barnets vilja och övriga omständigheter beaktats för att avgöra vad 

som är det bästa för barnet. Därefter görs en jämförande analys av utredningen efterföljt av en 

slutsats. 

Både den rättsdogmatiska och den rättssociologiska metoden används på grund av att de 

enligt vår mening kompletterar varandra i de frågeställningar vi har valt att utreda. Detta dels 

på grund av att barnets bästa innebär en individuell bedömning och dels på grund av att 

många olika aktörer bedömer vad som är barnets bästa. Av den anledningen anser vi att det 

inte är tillräckligt att endast anlägga ett rättsdogmatiskt perspektiv på denna uppsats utan det 

är också nödvändigt att även anlägga ett rättssociologiskt perspektiv i de aktuella 

frågeställningarna. 

 

1.5.1. Rättsdogmatisk metod 

Den rättsdogmatiska metodens syfte är att utreda, tolka samt systematisera rättskällorna för att 

fastställa gällande rätt,13 vilket görs med utgångspunkt i lag, förarbeten, praxis samt doktrin.14 

Den rättsdogmatiska metoden har ett starkt internt perspektiv,15 vilket innebär att en utredning 

i enlighet med rättsdogmatiken sker inom bestämda ramar, det vill säga den gällande rättens 

ramar.16 Detta innebär således att de lege ferenda resonemang faller utanför rättsdogmatikens 

ram eftersom metoden endast fokuserar på gällande rätt inom ett visst område.17 

                                                 
12 Hydén, ”Rättssociologi: om att undersöka relationer mellan rätt och samhälle”, i: Korling & Zamboni, Juridisk 

metodlära, s. 208. 
13 Peczenik, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 42. 
14 Kleineman ”Rättsdogmatisk metod”, i Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21. 
15 Olsen, Rättsvetenskapliga perspektivet, SvJT 2004, s. 111. 
16 Sandgren, Vad är rättsvetenskap? s. 118. 
17 Olsen, Rättsvetenskapliga perspektivet, SvJT 2004, s. 117. 
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Rättsdogmatikens syfte kan också beskrivas som att utövaren söker rekonstruera en 

rättsregel, eller rättare sagt, rekonstruera lösningen på ett problem av rättslig karaktär genom 

att tillämpa en rättsregel på det aktuella problemet. Utgångspunkten är, som tidigare nämnts, 

de rättskällor som är allmänt accepterade.18 Rättskällorna är det underlag som fungerar som 

rättsligt stöd för de påståenden och ställningstaganden som en jurist tar angående vad som 

utgör gällande rätt i en viss fråga. Juristens påståenden måste således kunna härledas till en 

rättskälla.19  

Rättskällorna har en given hierarkisk struktur i den juridiska argumentationen och 

hierarkin bestäms av vissa rättskällenormer som bestämmer de olika källornas värde, 20 vilket 

innebär att vissa rättskällor skall följas, andra bör och får följas.21 Skillnaden mellan de källor 

som skall, bör och får följas är att de som bör eller får följas i en juridisk argumentation inte 

är bindande till skillnad mot de rättskällor som skall följas.22 

Rättskällorna är viktiga och väger således tungt i en juridisk argumentation eftersom de har 

som syfte att fungera som juridiska auktoritetsskäl.23 De rättskällor som skall följas och 

således beaktas som auktoritetsskäl är ”Lagar, andra föreskrifter och  fasta sedvanerättsliga 

regler.” De rättskällor som bör beaktas är prejudikat, förarbeten, material som visar på 

innebörden av sådana sedvänjor som inte är fasta samt internationella konventioner och dess 

förarbeten om de ”ligger till grund för inhemsk lagstiftning.”24 De rättskällor som får 

åberopas är rekommendationer, riktlinjer, beslut av olika slag exempelvis domar som ej är 

prejudikat, material som relaterar till lagstiftning och praxis, doktrin samt sakskäl exempelvis 

så som etiska grundsatser. I vissa fall uppstår dock svårigheter att placera sakskälens värde i 

den hierarkiska strukturen eftersom de i vissa fall istället skall eller bör beaktas i juridisk 

argumentation.25 

 

1.5.2. Rättssociologisk metod 

Rättssociologisk metod består av både rättsvetenskap och samhällsvetenskap och studerar 

sambandet mellan samhället och rätten. Rättssociologiska metoden blir rättsvetenskap när den 

kartlägger hur olika förhållanden i samhället påverkar hur rätten bildas och tolkas och 

motsatsvis blir den samhällsvetenskap när den studerar och försöker förstå vad rätten har för 

roll i samhället. Genom en rättssociologisk metod tillämpas samhällsvetenskapliga metoder 

för att utreda den rättsliga frågeställningen.26  

Rättsvetenskapen utgår, som tidigare nämnts, från hierarkiskt strukturerade rättskällor. Den 

är normativ på så vis att den ger svar på olika problem i samhället, vilket således handlar om 

att fastställa vad som är gällande rätt. Rättssociologin bygger istället på olika studier av hur 

det verkligen är inom olika områden i samhället, med andra ord, hur rätten tillämpas i 

                                                 
18 Kleineman ”Rättsdogmatisk metod”, i Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21.  
19Zetterström, Juridiken och dess arbetssätt: en introduktion, s. 56. 
20 Peczenik, Vad är rätt? om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 214 f. 
21 Peczenik, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, s. 35. 
22 Peczenik, Vad är rätt? om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 218. 
23 Peczenik, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, s. 31. 
24Peczenik, Vad är rätt? om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 214 ff.   
25 Peczenik, Vad är rätt? om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 214 ff.  
26 Hydén, ”Rättssociologi: om att undersöka relationer mellan rätt och samhälle”, i: Korling & Zamboni, Juridisk 

metodlära, s. 207. 
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samhället. Metoden är således en empirisk vetenskap och till skillnad mot rättsdogmatikens 

interna perspektiv har rättssociologin istället ett externt perspektiv på rätten. Ett externt 

perspektiv innebär att svaren istället söks genom att anlägga ett utifrånperspektiv, vilket görs 

genom att ställa frågor av karaktären ”vad det är som kännetecknar regler, vilken funktion de 

i allmänhet har” och så vidare.27  

För att försöka förklara skillnaderna mellan ett juridiskt och ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv på rätten gör Tuori en liknelse till en idrottsaktivitet: ”Juristen deltar i spelet, 

medan samhällsvetaren följer verksamheten på spelplanen utifrån, som åskådare”.28 Juristen 

ska således se till att spelets regler följs medans samhällsvetarens roll är att se till att spelets 

regler förbättras. I denna förklaring framträder ytterligare en skillnad. Juristen ska förhålla sig 

neutral och objektiv till parterna, för samhällsvetaren är det däremot tillåtet med det motsatta, 

om det på sikt gynnar hela samhället.29 Tuoris förklaring belyser, enligt vår mening, 

skillnaderna mellan rättsdogmatikens interna perspektiv och rättssociologins externa 

perspektiv på ett bra och tydligt sätt. 

 

1.6. Material 

För att uppnå syftet med denna uppsats har framställningen i de rättsdogmatiska delarna gjorts 

i huvudsak med utgångspunkt i lag, förarbeten, praxis samt doktrin. I de rättssociologiska 

delarna har utredningen gjorts genom att studera domskäl i praxis för att söka finna svar på 

hur och i vilken omfattning barnets vilja beaktas samt om domstolens och socialnämndens 

resonemang framgår på ett tydligt sätt. I denna framställning presenteras dock endast fem 

rättsfall i mål om vårdnad, boende och umgänge enligt FB och tre rättsfall som behandlar 

frågor som avgörs enligt LVU. I den rättssociologiska delen har vi även använt en studie 

gjord av Stiftelsen Allmänna Barnhuset som bland annat behandlar i vilken utsträckning 

barnet har fått vara delaktig i valet av familjehem. Utöver detta har vi använt oss av juridiska 

tidningsartiklar och socialstyrelsens publikationer för att finna vägledning i de frågor som är 

utgångspunkten i uppsatsen.  

 

1.7. Avgränsning 

I denna uppsats utreds hur domstolen och socialnämnden bedömer och fastställer vad som är 

barnets bästa. Utredningen omfattar även en jämförelse mellan hur bedömningen görs och 

fastställs i vårdnadstvister samt i de fall där barn bereds vård enligt LVU, detta för att se om 

bedömningen görs på lika sätt eller om, och i så fall vad som skiljer sig mellan domstolens 

bedömning och socialnämnden. I utredningen behandlas även om, samt i vilken utsträckning 

barnets vilja beaktas i mål om vårdnad, boende samt umgänge respektive i mål enligt LVU. 

Utredningen kommer inte omfatta de fall när barnet eller den unge utsätter sig själv för fara 

och på grund av det bereds vård enligt 3 § LVU. Eftersom grunden i SoL är frivillighet till 

skillnad mot LVU mål har vi valt att endast analysera det senare. Även andra situationer där 

                                                 
27 Hydén, ”Rättssociologi: om att undersöka relationer mellan rätt och samhälle”, i: Korling & Zamboni, Juridisk 

metodlära, s. 207 f. 
28 Hydén, ”Rättssociologi: om att undersöka relationer mellan rätt och samhälle”, i: Korling & Zamboni, Juridisk 

metodlära, s. 226. 
29 Hydén, ”Rättssociologi: om att undersöka relationer mellan rätt och samhälle”, i: Korling & Zamboni, Juridisk 

metodlära, s. 226. 
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barnets bästa och dess innebörd är aktuell har vi valt att lämna utanför, detta för att inte 

blanda in för många situationer där principen ska beaktas eftersom det skulle göra vår 

utredning för omfattande. 

 

1.8. Disposition 

Kapitel två behandlar barnets bästa med utgångspunkt i artikel 3 samt artikel 12 BK. 

I kapitel 3 och 4 behandlas barnets bästa i vårdnadstvister och i kap. 5, 6, 7 och 8 behandlas 

barnets bästa i fall där socialtjänsten kopplas in och barn bereds vård enligt SoL samt LVU. 

Detta görs som tidigare nämnts både ur ett rättsdogmatisk samt ur ett rättssociologiskt 

perspektiv. Kapitel 3, 5 och 6 utgör de rättsdogmatiska delarna och kapitel 4, 7 och 8 utgör de 

rättssociologiska. I kapitel 9 görs en analys av utredningen med utgångspunkt i uppsatsens 

frågeställningar i syfte att besvara dem. Kapitel 10 består av slutsatser och avslutande 

reflektioner. 
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2. Barnets bästa enligt barnkonventionen 

2.1. Inledning 

Med utgångspunkt i artikel 3 BK behandlas i detta kapitel barnets bästa enligt 

barnkonventionen, samt hur barnets bästa bedöms och fastställs. 

Sverige godkände Barnkonventionen 1990 och är sedan dess förpliktad att följa den.30 Det 

innebär att konventionen har en bindande verkan för Sverige och för övriga länder som 

ratificerat den.31 Varje medlemsstat är således skyldig att se till att konventionen införlivas i 

landets nationella lagstiftning, men hur konventionens rättigheter ska genomföras praktiskt 

finns det inga bestämmelser om i BK.32 En stat kan inte hänvisa till sin nationella lagstiftning 

för att undkomma det ansvar som konventionen medför. Det gäller inte enbart 

barnkonventionen utan samtliga konventioner om mänskliga rättigheter som en stat är 

ansluten till.33 För att säkerställa att staterna följer konventionen har ett oberoende organ 

tillsatts och detta organ kallas FN:s barnrättskommitté.34  

 

2.2. Barnkonventionen 

Principen om barnets bästa kommer på olika sätt till uttryck i BK:s artiklar, vilka presenteras 

nedan. Enligt artikel 3 BK ska barnet ”komma i främsta rummet vid alla beslut som rör 

barn.” Principen om barnets bästa kan kopplas till två grundläggande tankar om att barn har 

lika stort människovärde som en vuxen och är sårbara personer som behöver särskilt skydd. 

BK kräver inte att det alltid är principen om barnets bästa som ska vara det som helt och hållet 

avgör hur beslut ska fattas, men principen ska väga mycket tungt och vara en avgörande del i 

de beslut som fattas gällande barn. I de fall då det finns intressen som måste väga tyngre än 

barnets bästa ska den beslutande myndigheten kunna redovisa att en sammanvägning av andra 

intressen har gjorts och att barnets bästa i största möjliga mån har legat till grund för 

avgörandet till beslutet och således innefattat ett barnperspektiv.35 

Syftet med att använda begreppet barnets bästa i konventionen är att fullt ut säkerställa att 

de rättigheter som barn har används och utnyttjas. Det finns ingen rangordning av 

konventionens rättigheter utan alla är till för barnets bästa och ska inte kunna inskränkas av 

någon negativ tolkning. Av den anledningen är det därför inte heller möjligt för någon vuxen 

att göra sin egen bedömning av vad som är barnets bästa och låta den tolkningen ha företräde 

framför konventionens rättigheter. Vidare är barnets bästa ett dynamiskt begrepp som 

omfattar många olika områden som ständigt utvecklas.36 

Barnrättskommittén, som har till uppgift att övervaka hur BK tillämpas,37 har anfört att 

begreppet barnets bästa består av tre delar, vilka presenteras nedan.  

                                                 
30 Ewerlöf, Sverne, Singer, Barnets bästa: om föräldrars och samhällets ansvar, s. 22. 
31 https://unicef.se/fragor/vad-innebar-det-att-ratificera-barnkonventionen, (2016- 05-12) 
32 Dahlstrand, Barns deltagande i familjerättsliga processer, s. 116. 
33 SOU 2010:70 s. 321.  
34 https://unicef.se/fragor/vem-ser-till-att-barnkonventionen-efterlevs, (2016-05-12) 
35 Prop. 1997/98:182 s. 13. 
36 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr.14 (2013) om barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet, 

s. 4 f.  
37 http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/fns-barnrattskommitte/ (2016-04-

27) 

https://unicef.se/fragor/vad-innebar-det-att-ratificera-barnkonventionen
https://unicef.se/fragor/vem-ser-till-att-barnkonventionen-efterlevs
http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/fns-barnrattskommitte/
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 ”En materiell rättighet” – Vad som är barnets bästa ska bedömas och sättas i främsta 

rummet när olika intressen vägs mot varandra i frågor som rör barnet. Denna rättighet 

ska tillämpas i alla situationer där ett beslut ska fattas för ett enskilt barn eller en grupp 

av barn, vare sig det är identifierat vilka barn det rör sig om eller inte. Artikel 3.1 är 

direkt tillämplig och kan åberopas i domstol vilket innebär att staterna är skyldiga att 

följa den.  

 ”En grundläggande rättslig tolkningsprincip” – Om en rättsregel kan tolkas på flera 

olika sätt ska den tolkning som på bästa sätt framhäver och tillgodoser barnets bästa 

väljas. 

 ”Ett tillvägagångssätt” – När barn kommer att påverkas av ett beslut, vare sig det 

gäller ett enskilt barn, barn i allmänhet eller en grupp barn, måste en utredning göras 

över positiva såväl som negativa konsekvenser av beslutet, vilka sedan vägs in i 

beslutsprocessen. För att barnets bästa ska kunna bedömas och fastställas på ett 

korrekt sätt krävs det att det finns ett rättssäkert förfarande. Beslutsmotiveringen måste 

visa att hänsyn har tagits till barnets bästa. Det innebär att staterna ska kunna visa hur 

de har tagit hänsyn till barnets bästa i beslutet genom att visa vilka kriterier det har 

grundats på samt hur barnets intressen har ställts mot andra övriga intressen.38 

 

2.3. Bedömning och fastställande av vad som är barnets bästa 

När en bedömning av vad som är barnets bästa ska göras måste det, enligt 

Barnrättskommittén, ske individuellt i varje enskilt fall. Utgångspunkten för bedömningen är 

omständigheterna för just de barn eller den grupp av barn som ska bedömas. De 

omständigheter som det kan röra sig om är individuella egenskaper hos barnet eller barnen, 

som exempelvis mognad, ålder, kön och erfarenheter i övrigt. Det kan också vara 

omständigheter som rör att barnet eller barnen tillhör en viss minoritetsgrupp eller har en 

intellektuell, fysisk eller sensorisk funktionsnedsättning. Utöver detta kan omständigheterna 

gälla sådant som har att göra med den sociala och kulturella situation som barnet befinner sig 

i, vilket bland annat är beroende av vilken relation barnet har med sina föräldrar. Det kan till 

exempel handla om huruvida föräldrarna är närvarande eller ej, om barnet bor med sina 

föräldrar eller någon annan samt vilken kvalitet det är på relationen mellan föräldrarna, eller 

den som barnet istället bor hos, och barnet.39  

Vid fastställandet av vad som är barnets bästa bör en bedömning göras utifrån vad som är 

unikt med just det barnet och dess situation. I bedömningen kommer vissa faktorer att vägas 

in och andra inte. Barnrättskommittén anför att det kan vara praktiskt att upprätta ett 

vägledande dokument med alla de faktorer som beslutsfattare kan behöva när de ska göra sin 

bedömning för att fastställa barnets bästa. Dokumentet bör inte vara uttömmande och 

hierarkiskt eftersom det kan finnas andra faktorer som också måste vägas in för just det barnet 

eller den gruppen av barn och som väger tyngre än de som enligt dokumentet anses 

                                                 
38 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr.14 (2013) om barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet, 

s. 5.  
39 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr.14 (2013) om barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet, 

s. 13.  
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vägledande.40 Det kan även finnas tillfällen då olika omständigheter ställs i konflikt mot 

varandra, exempelvis kan viljan att bevara familjemiljön stå i konflikt med viljan att skydda 

barnet om det finns risk för att barnet blir utsatt för våld eller bevittnar våld i hemmet. 

Barnrättskommittén menar att det i ett sådant fall måste göras en bedömning av vad som 

väger tyngst i förhållande till barnets bästa.41  

    Vid bedömningen av barnets bästa måste beslutsfattarna också ta hänsyn till barnets 

utveckling. De beslut som fattas bör därför inte vara helt oåterkalleliga utan bör kunna 

anpassas till det enskilda barnets förmåga och utveckling. För att kunna fatta ett beslut som 

kan anpassas till barnets framtida utveckling kan beslutsfattarna inte bara ta hänsyn till 

barnets emotionella och fysiska behov. Beslutsfattaren måste också måla upp ett scenario om 

hur barnets eventuella utveckling kommer att kunna se ut och hur beslutet kan anpassas till 

den situationen, både på kort och lång sikt.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr.14 (2013) om barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet, 

s. 13. 
41 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr.14 (2013) om barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet, 

s. 18. 
42 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr.14 (2013) om barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet, 

s. 19. 
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3. Barnets bästa vid vårdnad, boende och umgänge 

3.1. Inledning 

I kapitel tre redogörs för barnets bästa och dess innebörd i frågor som gäller vårdnad, boende 

och umgänge med utgångspunkt i de rekvisit som framgår av 6 kap. 2 § FB och 6 kap. 1 § FB. 

I kapitlet behandlas även innebörden av barnperspektivet. 

Vårdnadstvister avgörs ofta utifrån olika presumtioner om vad som är bäst för barnet, 

exempelvis att gemensam vårdnad eller kontinuitet är det bästa för barnet. Detta innebär att 

det rättsliga vårdnadsansvaret inte är detsamma som den faktiska omsorgen för barnet. Detta 

sammantaget innebär en risk för att barnets rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda 

faller bort, eftersom dessa behov endast är möjliga att tillgodose för någon som utövar den 

faktiska omsorgen för barnet. Singer menar därför att en bedömning om vad som är barnets 

bästa i en vårdnadstvist delvis måste avgöras med utgångspunkt i hur respektive förälder 

fullgör den faktiska vårdnaden om barnet.43  

Vidare måste prövningen av vad som är barnets bästa i dessa fall göras individuellt utifrån 

det enskilda barnet samt bygga på en framtidsprognos.44 Ytterligare aspekter att beakta vid 

bedömningen om barnets bästa är barnperspektivet,45 barnets rätt till en god och nära kontakt 

till båda sina föräldrar,46 om det finns risk att barnet på olika sätt far illa,47  samt barnets egen 

vilja.48 

 

3.2. Barnperspektivet 

En bedömning om vad som är barnets bästa ska, som ovan nämnts, göras individuellt med 

utgångspunkt i det enskilda barnets förutsättningar. För att kunna genomföra detta är det 

viktigt att bedömningen sker med utgångspunkt i ett barnperspektiv.49Att ha ett 

barnperspektiv innebär att beslutsfattare, vid olika beslut, ska se med barnets ögon på 

situationen.50 För att ytterligare förstärka barnperspektivet gjordes år 2006 vissa förändringar 

av 6 kap. 2a § FB,51 vilket tydliggörs i propositionen52 där en jämförelse mellan paragrafens 

gamla och nya lydelse görs. Enligt den gamla lydelsen ska barnet bästa ”komma i främsta 

rummet” vid avgöranden som rör barnets vårdnad, boende samt umgänge. Enligt den nya 

lydelsen ska däremot barnets bästa vara ”avgörande”.53 

Ytterligare en skillnad mellan den gamla och den nya lydelsen i lagen är att en 

riskbedömning ska göras vid bedömningen av vad som är barnets bästa. I den nya lydelsen 

stadgas att vid bedömningen av barnets bästa ska ”risken för att barnet eller någon annan i 

familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars 

                                                 
43 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 448 
44 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 114. 
45 Se nedan i kap. 3.2. 
46 Se nedan i kap. 3.5.1. 
47 Se nedan i kap. 3.3., 3.5.2. 
48 Se nedan i kap. 4.1. samt 4.2. 
49 Dahlstrand, Barns deltagande i familjerättsliga processer, s. 43. 
50 Prop. 2005/06:99 s. 39. 
51 Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge: samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser, 

s. 34. 
52 Prop. 2005/06:99 s. 6. 
53 Prop. 2005/06:99 s. 6. 
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far illa”54 utredas. Den gamla lydelsen av lagen omfattade endast barnet medan den nya 

lydelsen också innefattar ”någon annan i familjen”, vilket är ett uttryck för föräldrarnas 

samarbetsförmåga.55 I förslaget till den nya lydelsen har också lagts till att barnets vilja ska 

beaktas med hänsyn till både barnets mognad samt ålder.56 

Barnperspektivet innebär, som tidigare nämnts, att se med barnets ögon på situationen. 

Detta innebär att bedömningen av barnets bästa ska göras med respekt för barn och barns 

”människovärde” och ”integritet” samt att beslutsfattaren noggrant ska utreda vilka följder 

det eventuella beslutet får för barnet. För att göra bedömningen på bästa sätt är det viktigt att 

lyssna på barnets åsikter och uppfattningar, vilket inte innebär att den vuxne måste följa det 

som barnet uttrycker. I slutändan är det alltid den vuxne som har ansvaret att fatta ett beslut 

med utgångspunkt i barnets bästa med beaktande av de i lagen uppställda förutsättningarna.57 

Att bedömningen om barnets bästa ska göras genom en individuell bedömning med 

utgångspunkt i det enskilda barnets förutsättningar innebär således att det finns flera olika 

barnperspektiv och inte ett enda.58 

 

3.3. Barnets grundläggande rättigheter och behov 

Barnets grundläggande rättigheter stadgas i 6 kap. 1 § FB och av paragrafen framgår följande: 

”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran. Barn skall behandlas med 

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

kränkande behandling.” Att ett barn har rätt till omvårdnad innebär att barnet har rätt till både 

fysisk och psykisk omsorg. Barnets fysiska omsorg innebär att barnet får en utbildning som 

utgår får barnets egna förutsättningar och behov men även efter dess önskemål, samt att 

barnet får uppehälle och bostad. Den psykiska omsorgen innebär bland annat att barnet 

tillgodoses förståelse, trygghet och omtanke, men även att barnet får en god uppfostran.59  

Barnets grundläggande behov måste tillgodoses för att barnet ska utvecklas normalt och 

vid bedömning om barnets bästa bör följande behov beaktas: 

 ”Barnets behov av omvårdnad och skydd” - detta behov är ett av de viktigaste 

behoven som ett barn behöver få tillgodosett för att kunna utvecklas och överleva och 

här täcks både fysiska och psykiska behov in. 

 ”Barnets behov av sina föräldrar”- föräldrar tillgodoser normalt sett både barnets 

fysiska samt psykiska behov. För att barnet ska få dessa behov tillgodosedda är det 

viktigt för barnet och således också för barnets bästa att ha ett ”varaktigt och stabilt 

förhållande till sina föräldrar”. Forskning har visat på att kontinuitet i denna relation 

är ett grundläggande behov för barnet. 

                                                 
54 Prop. 2005/06:99 s. 6. 
55  Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge: samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser, 

s. 34. 
56 Prop. 2005/06:99 s. 6.  
57 Prop. 2005/06:99 s. 39. 
58 SOU 2000:77 s. 69. 
59 Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge: samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser, 

s. 37. 
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 ”Barn behöver respekt för sin integritet” - Vidare har barn ett behov av att känna sig 

behövda, att ta ansvar, påverka sin egen ställning samt att få ge uttryck för sin 

identitet.60 

 

3.4. Barnets bästa i vårdnadstvister - vårdnad, boende och umgänge 

I de fall föräldrarna, vid en separation, inte själva kan komma överens om barnets vårdnad, 

boende eller umgänge är det upp till domstolen att lösa tvisten med utgångspunkt i barnets 

bästa. Att göra en helt objektiv bedömning i dessa fall kan vara svårt och därför anger lagen 

vissa kriterier som domstolen ska förhålla sig till.61 Enligt 6 kap. 2a § FB ska barnets bästa 

”vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge”. Vid bedömningen ska 

särskilt beaktas risken för övergrepp på barnet eller någon annan familjemedlem, att barnet 

förs bort eller hålls kvar utan lov eller far illa på annat sätt. Även ”barnets behov av en nära 

och god kontakt med båda föräldrarna” ska särskilt beaktas vid bedömningen om barnets 

bästa. I takt med att barnets mognad och ålder ökar ska också hänsyn till barnets vilja tas i 

större utsträckning i enlighet med 6 kap. 2a § FB.  

Vid bedömningen om vad som är det bästa för barnet är det utöver de rekvisit som framgår 

av 6 kap. 2a § FB också viktig att beakta barns behov av trygghet enligt 6 kap. 1 § FB.62 Att 

barnets bästa ska vara avgörande vid beslut som rör barnets boende, vårdnad samt umgänge 

gäller alla beslut som tas av såväl domstol som av andra myndigheter. Detta framgår, som 

tidigare nämnts, även av artikel 3 BK och genom regleringen om barnets bästa i 6 kap. 2a § 

FB har FB och BK länkats samman.63 Artikel 3 BK omfattar alla rättsliga åtgärder som tas om 

barn, men av artikel 18.1 BK framgår att barnets bästa inte enbart ska komma i första hand 

när det gäller beslut av myndigheter, utan barnets bästa ska komma i främsta rummet även för 

beslut som tas av barnets föräldrar.64 I denna kontext är även artikel 12 BK viktig eftersom 

den stadgar barnets rätt att komma till tals, vilket går att läsa mer om i kap. 4.  

 

3.5. Vårdnad och boende efter äktenskapsskillnad 

3.5.1. Ett barns rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar 

För att ett barn ska få sitt behov av trygghet tillgodosett är det viktigt att det har en god, stabil 

och varaktig relation till båda sina föräldrar.65 Barns ”behov av en nära och god kontakt med 

båda föräldrarna” är också en viktig förutsättning att beakta vid bedömningen om barnets 

bästa enligt 6 kap. 2a § FB. Detta behov är viktigt såväl för det lilla som för det lite större 

barnets trygghet och utveckling. I de fall föräldrarna exempelvis genomgår en separation är 

det särskilt viktigt för barnet att föräldrarna tar hänsyn till att barnet kan känna lojalitet mot 

båda föräldrarna. Barnet ska inte behöva känna att det tar ansvar i en eventuell konflikt men 

                                                 
60 SOU 1997:116 kap. 6.2.2. 
61 Edwall Insulander, Barnrätt: en antologi, s. 147. 
62 Kaldal, Standardiserade metoder för att bedöma risk i ärenden om vårdnad, boende och umgänge, JT 2012-13, 

s. 543. 
63 Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge: samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser, 

s. 42. 
64 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 30. 
65 Ewerlöf, Sverne, Singer, Barnets bästa: om föräldrars och samhällets ansvar, s. 30. 
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det är också viktigt att barnet får ta del av de beslut föräldrarna har fattat och inte lämnas 

utanför.66 

För att underlätta ett barns relation till båda sina föräldrar i de fall föräldrarna separerar 

finns möjligheten för föräldrarna att ha fortsatt gemensam vårdnad om barnet trots att de ingår 

äktenskapsskillnad enligt 6 kap. 3 § 2 st. FB. Syftet är att det kan gynna barnets relation med 

föräldrarna på så vis att båda föräldrarna fortsätter att vara delaktiga i det rättsliga ansvaret, 

vilket i sin tur innebär ett ökat samarbete.67 Att gemensam vårdnad anses vara till barnets 

bästa har framgått av tidigare praxis68 med undantag för de fall där det finns skäl som talar 

emot att gemensam vårdnad är lämplig.69 Det finns dock ingen presumtion som automatiskt 

leder till gemensam vårdnad eller rätt till umgänge och den lagändring som trädde i kraft år 

2006 innebar således en uppstramning av tidigare praxis.70 

Barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar är viktig vid 

bedömningen om vad som är det bästa för barnet. Av den anledningen görs också en 

bedömning om vem av föräldrarna som bäst kan anses underlätta att umgänge upprätthålls 

med den andre föräldern även efter en separation. I en bedömning om barnets bästa måste 

dock barnets rätt till båda sina föräldrar vägas mot kontinuitetsprincipen. Innebörden av 

kontinuitetsprincipen är att barn inte ska behöva bli flyttade från en plats där de vistats under 

en längre tid och där barnet känner trygghet. På längre sikt kan ändå en sådan omställning 

vara bättre om syftet är att barnet ska få ett fungerande umgänge även med den andre 

föräldern. Även i dessa fall är det således viktigt att göra en individuell prövning med 

utgångspunkt i vad som är bäst för det enskilda barnet.71 

 

3.5.2. Riskbedömning 

Enligt 6 kap. 2a § 2 st. FB ska ”risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för 

övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa” särskilt 

beaktas vid bedömningen av vad som är det bästa för barnet. Detta innebär att domstolen ska 

göra en riskbedömning vid alla beslut som behandlar vårdnad, boende och umgänge. Det är 

risken som ska beaktas och det krävs därför inte att det är ställt bortom allt rimligt tvivel att 

barnet kommer fara illa,72 utan det handlar om att göra en sorts framtidsprognos för att kunna 

förutse eventuella framtida risker.73 

De rekvisit som framgår i ovan nämnda lag är sådana som ska räknas som risker när en 

riskbedömning görs.74 Rekvisitet ”övergrepp” innebär exempelvis misshandel, att barnet 

utsätts för sexuella övergrepp eller psykiska övergrepp. En förälders generella attityd 

                                                 
66 Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge: samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser, 

s. 40 f. 
67 Ewerlöf, Sverne, Singer, Barnets bästa: om föräldrars och samhällets ansvar, s. 51 f. 
68 NJA 1999 s. 451. 
69 NJA 2000 s. 345, NJA 2006 s. 26.  
70 Prop. 2005/06:99, s. 87., NJA 2007 s. 382. 
71 Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge: samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser, 

s. 74 f., NJA 1998 s. 675, RH 1999:74, NJA 1992 s. 666. 
72 Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge: samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser, 

s. 47. 
73 Kaldal, Standardiserade metoder för att bedöma risk i ärenden om vårdnad, boende och umgänge, JT 2012-13, 

s. 541. 
74 Kaldal, Standardiserade metoder för att bedöma risk i ärenden om vårdnad, boende och umgänge, JT 2012-13, 

s. 543. 
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gentemot våld eller hot är förhållanden som också har betydelse vid bedömningen. Att 

”barnet olovligen förs bort eller hålls kvar” innebär att föräldern går emot det ansvar som 

vårdnaden innebär och det gäller både inom och utom Sveriges gränser. Att barnet ”annars 

far illa” innebär exempelvis att en förälder till följd av ett missbruk låter barnet uppehålla sig 

i miljöer som inte är lämpliga eller lämnar barnet utan tillsyn.75 Rekvisitet att barnet ”annars 

far illa” är en bred formulering och innebär att det blir fråga om en bedömning för 

rättstillämparen där denne ska beakta alla de omständigheter som kan innebära fara för 

barnet.76 

Om riskbedömningen resulterar i att det anses föreligga en risk för att barnet far illa bör 

den omständigheten väga tungt i den helhetsbedömning som ska göras om vad som är det 

bästa för barnet. Om risken att barnet far illa istället utesluts genom riskbedömningen kommer 

frågan istället handla om vilken form av vårdnad, boende eller umgänge som är bäst för det 

enskilda barnet.77 I praktiken innebär riskbedömningen en prövning i två steg, i det första 

steget identifieras eventuella omständigheter som innebär en risk för barnet eller som kräver 

att barnet ges skydd. I det andra steget görs en bedömning om eventuell risknivå och i detta 

steg utreds risken för att barnet kan komma att fara illa i framtiden. I denna del värderas alla 

de omständigheter som är av betydelse, vilket innefattar både risk- och skyddsfaktorer. Alla 

omständigheter som är viktiga kan således ingå i bedömningen, vilket är i enlighet med 

principen om fri bevisprövning som stadgas i 35 kap. 1 § Rättegångsbalken (1942:740) (RB). 

För att det ska bli fråga om en begränsning i kontakten mellan en förälder och ett barn räcker 

det dock inte att det finns uppgifter som säger att barnet är utsatt för övergrepp. Det gäller att 

riskfaktorn och övriga omständigheter sammantaget resulterar i en ”tillräckligt hög risk” för 

att en begränsning ska kunna bli aktuell.78 Detta betyder att det måste handla om en mycket 

hög risk för barnet, vilket innebär att faran måste vara konkret.79 

 

3.5.3. Gemensam vårdnad och barnets boende, är det alltid till barnets bästa 

eller bara ett rättvist och praktiskt arrangemang ur föräldrasynpunkt? 

Att föräldrar har ett gemensamt vårdnadsansvar över barn även efter en separation är en 

huvudregel i Sverige.80 Med gemensam vårdnad menas att båda föräldrarna har ett rättsligt 

ansvar för barnet.81 Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna, med vissa undantag, fatta alla 

beslut rörande barnet tillsammans och en förälder får således inte på egen hand besluta i 

frågor som har ”ingripande betydelse för barnets framtid” om det inte är nödvändigt för 

barnets bästa enligt 6 kap. 13 § 2 st. FB.  

Gemensamt vårdnadsansvar är således inte detsamma som ett gemensamt vårdansvar, det 

vill säga att föräldrarna delar på barnets faktiska omsorg. Om föräldrarna väljer att dela lika 

                                                 
75 Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge: samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser, 

s. 46 f. 
76 Kaldal, Standardiserade metoder för att bedöma risk i ärenden om vårdnad, boende och umgänge, JT 2012-13, 

s. 543. 
77 Prop. 2005/06:99, s. 42. 
78 Kaldal, Standardiserade metoder för att bedöma risk i ärenden om vårdnad, boende och umgänge, JT 2012-13, 

s. 543-545. 
79 NJA 1995 s. 727. 
80 Singer, Gemensam vårdnad för alla föräldrar- Barnets bästa eller social ingenjörskonst? SvJT 2014, s. 348. 
81 Prop. 1997/98:7, s. 55. 
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på barnets dagliga omsorg innebär det i realiteten vanligtvis att barnet bor både hos sin 

mamma och sin pappa, exempelvis varannan vecka.82 Ett sådant arrangemang där barnet bor 

ungefär lika mycket med båda sina separerade föräldrar brukar kallas för ett växelvis boende83 

och om det tillämpas anses barnet ha två hem likvärdiga med varandra.84  

Som tidigare nämnts är gemensam vårdnad en huvudregel i Sverige men för att det ska 

fungera på bästa sätt och för barnets bästa krävs dock att föräldrarna har förmåga att 

samarbeta med varandra,85 vilket gäller även i de fall där barnet bor växelvis hos båda sina 

föräldrar. Förutom god samarbetsförmåga vid växelvis boende krävs att föräldrarna är flexibla 

och tar hänsyn till barnet samt har förståelse för om det av olika anledningar vill stanna längre 

hos den ene föräldern eftersom barnets bästa måste vara avgörande.86  

 

3.5.4. Vikten av föräldrars samarbetsförmåga 

”Vid en bedömning av om vårdnaden av barnet ska vara gemensam eller anförtros åt en av 

föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta” 

enligt 6 kap. 5 § 2 st. FB. Vidare framgår av 6 kap. 2a § 2 st. FB att vid en bedömning av vad 

som är barnets bästa ska ”risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för 

övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa” beaktas. 

Som tidigare nämnts innebär ”någon annan i familjen” just ett uttryck för föräldrarnas 

förmåga att samarbeta.87 

Att föräldrarna har förmåga att samarbeta eller har ett ”någorlunda konfliktfritt 

samarbete” innebär att föräldrarnas olika åsikter inte ska drabba barnet, de behöver 

visserligen inte ha samma uppfattning i allt, men barnet ska inte bli involverat i föräldrarnas 

konflikt.88 I de fall föräldrarnas konflikter är av sådan omfattning att samarbete är uteslutet 

kan den gemensamma vårdnaden istället anses som oförenlig med principen om barnets bästa 

och rätten kan då upplösa den gemensamma vårdnaden trots att båda föräldrarna är lämpliga 

som vårdnadshavare.89  

 

3.6. Barnets bästa vid umgänge 

Om föräldrar till ett barn separerar har barnet rätt till umgänge med den förälder som inte 

varaktigt bor med barnet, vilket framgår av 6 kap. 15 § FB. I paragrafens första stycke stadgas 

att: ”Barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med”. 

Paragrafen är ett uttryck för barnets rätt till umgänge enligt principen om barnets bästa och 

föräldern har således inte någon oinskränkt rätt till umgänge med barnet.90 Vidare anges i 

lagen att barnets behov av umgänge ska tillgodoses av båda föräldrarna, vilket medför att de 

                                                 
82 Ewerlöf, Sverne, Singer, Barnets bästa: om föräldrars och samhällets ansvar, s. 52 f. 
83 Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 133. 
84 RÅ 2002 ref. 91. 
85 Prop. 2005/06:99, s. 87. 
86 Prop. 2005/06:99, s. 53. 
87  Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge: samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser, 

s. 34. 
88 Prop. 2005/06:99, s. 51. 
89 NJA 2007 s. 382. 
90 Ewerlöf, Sverne, Singer, Barnets bästa: om föräldrars och samhällets ansvar, 

59. 
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har ett gemensamt ansvar för att detta behov sörjes för. Det gemensamma ansvaret innebär 

också att föräldrarna ska uppmuntra och främja barnets umgänge med den av föräldrarna som 

inte har vårdnaden om barnet.91 Om umgängesföräldern exempelvis bor långt bort eller av 

annan anledning inte har möjlighet att fysiskt träffa barnet kan umgänget istället undantagsvis 

ske genom telefon eller brevkontakt.92 I vissa fall uppstår tvist angående umgänget och i ett 

sådant fall får rätten, på talan av den av föräldrarna som vill umgås med sitt barn, fatta beslut 

om sådant umgänge enligt 6 kap. 15a § FB.  

Rättens bedömning om umgänge ska utgå från principen om barnets bästa och 

utgångspunkten vid bedömningen är att umgänge med båda föräldrarna är till nytta för barnet. 

Vidare bör rätten ta hänsyn till barnets ålder och mognad, anknytning till föräldern, risken för 

att barnet utsätts för skada, psykiskt eller fysiskt, barnets egen vilja samt vilket förhållande 

föräldrarna har till varandra. Det är således viktigt att umgänget inte skapar en konflikt mellan 

föräldrarna eftersom det kan ge barnet en otrygghetskänsla.93 Föräldrarnas samarbetsförmåga 

är således betydelsefull även i frågor om umgänge. Ytterligare en omständighet som är viktig 

att ta hänsyn till i fråga om umgänge är vad som stadgas i 6 kap. 2a § 2 st. FB om eventuella 

risker för barnet, vilket innebär att miljön, risken för att barnet utsätts för misshandel samt 

övergrepp under umgänget ska beaktas. I de fall föräldrarna inte kan komma överens, 

exempelvis om föräldrarna är oeniga om platsen för umgänget, kan domstolen avgöra ort eller 

land för umgänget. Domstolen kan också ställa upp vissa villkor för umgänget och ett sådant 

villkor kan exempelvis vara att någon utomstående är med vid umgängestillfället.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Prop. 1981/82:168, s. 74. 
92 Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s. 242. 

93 Prop. 1981/82:168 s. 75. 
94 Ewerlöf, Sverne, Singer, Barnets bästa: om föräldrars och samhällets ansvar, s. 61 ff. 



17 

 

4. Betydelsen av barnets vilja vid vårdnad, boende och umgänge 

4.1. Inledning 

I kapitel fyra behandlas barnets rätt att utrycka sin vilja. Genom att studera praxis är syftet att 

se hur barnets vilja beaktas och vägs in i domstolens bedömningen om vad som är barnets 

bästa, samt se hur domstolen resonerat och om deras resonemang går att utläsa ur domskälen.  

Barnets rätt att uttrycka sin egen vilja och göra sig hörd framgår både i lag och i praxis, 

och som tidigare nämnts är ett av barnets grundläggande behov respekt för sin integritet.95 

Behovet av respekt för sin integritet innebär bland annat att få utrycka sin egen vilja samt att 

ha möjlighet att kunna påverka sin egen situation.96 Artikel 12 BK ger utryck för barns 

åsiktsfrihet samt rätten att bli hörd och 6 kap. 2a § 3 st. FB ger utryck för att hänsyn ska tas 

till barns egen vilja och likaså behandlas barnets vilja i 21 kap. 5 § FB. 

 

4.2. Barnets vilja 

Enligt 6 kap. 2a § 3 st. FB ska hänsyn tas till barns egen vilja i relation till dess ålder och 

mognad. Barns vilja kan dock ses ur två olika perspektiv, dels att barn har rätt att vara med att 

avgöra en vårdnadstvist som i allra högsta grad påverkar barnet och dels att barnen inte ska bli 

delaktiga i föräldrarnas konflikt.97 

Domstolen ska således vid sin bedömning i mål om vårdnad, boende och umgänge ta 

beslut med utgångspunkt i vad som är det bästa för barnet. Om barnet nått en sådan ålder och 

mognad att det kan antas att barnet själv har möjlighet att utrycka sin verkliga vilja bör dock 

denna önskan beaktas, vilket kan innebära svårigheter ur flera synpunkter. Barns bästa 

innebär för det första en individuell bedömning, vilket i sin tur innebär att bedömningen blir 

olika från barn till barn. För det andra kan det också vara svårt att veta om barn ger utryck för 

sin verkliga vilja.98 Barnet kan exempelvis ha blivit påverkat av sina föräldrar eller någon 

annan vuxen i barnets närhet och det kan också förekomma att barnet ändrar sin mening i 

frågan.99 På grund av de anledningarna är det viktigt att bedömningen sker utifrån ett 

helhetsperspektiv100 samt med hänsyn till de omständigheter som föreligger i varje enskilt 

fall.101 

 

4.3. Barnets vilja i Praxis vid mål om vårdnad, boende och umgänge 

4.3.1. Prövningen av vad som är barnets bästa 

När domstolen och socialnämnden gör sin prövning om vad som är barnets bästa ska de på ett 

tydligt sätt redovisa sitt resonemang i domskälen. Detta bör lämpligtvis innefatta vilken 

relation barnet har till sina föräldrar, barnets åsikter, föräldrarnas lämplighet som 

vårdnadshavare, föräldrarnas lämplighet som boföräldrar och umgängesföräldrar, om det finns 

risk att barnet far illa samt vem av föräldrarna som på bästa sätt kan sörja för barnets behov av 

                                                 
95 Se kap. 3.3. 
96 Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 29. 
97 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 119 f. 
98 Prop. 1981/82:168, s. 66. 
99 Prop. 1994/95:224, s. 27. 
100 Prop. 1981/82:168, s. 66. 
101 Prop. 1994/95:224, s. 27. 
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att bibehålla en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Utöver detta ska även hänsyn 

tas till föräldrarnas samarbetsförmåga och övriga förhållanden i det enskilda fallet.102 

I denna uppsats läggs dock fokus på huruvida, samt i vilken omfattning, barnets vilja har 

beaktats i praxis. Nedan presenteras fem rättsfall i mål om vårdnad, boende och umgänge som 

på olika sätt visar hur domstolens bedömningar skiljer sig åt i olika situationer.  

 

4.3.2. NJA 1988 s. 448 

I detta fall var uppgifterna om barnets vilja motstridiga. Barnet hade vid två tillfällen uttryckt, 

för ett trovärdigt vittne, ”en stark önskan om att få bo hos sin mamma”. Vidare hade barnet 

uttryckt detsamma till sin pappa, att istället få bo med denne. Det saknades anledning att 

tvivla på att barnet hade gett uttryck för olika viljeyttringar och i målet framkom inte heller 

något annat än att båda föräldrarna var lämpliga som vårdnadshavare. I den kompletterande 

utredningen som på begäran av HD gjordes av den sociala distriktsnämnden framkom att 

anledningen till att barnet hade uppgett olika uppgifter berodde på en ovilja att ta ställning 

mot någon av sina föräldrar. Hen uppgav dock, enligt utredningen, att hen själv ville 

bestämma hos vem av sina föräldrar hen skulle bo.  

HD beaktade föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare, barnets ålder, mognad, vilja 

och kontinuitet. Barnet var vid tillfället tretton år gammalt och hens utveckling ansågs 

motsvara denna ålder. På grund av barnets ålder och mognad ansåg domstolen att hens egen 

inställning i vanliga fall borde ansetts vara av stor betydelse, men på grund av att de uppgifter 

barnet lämnat var motstridiga var det dock svårt att få en klar bild av vad barnets vilja var. 

Barnets vilja ansågs därför inte ha varit tillräckligt tydlig för att kunna beaktas vid avgörandet. 

Barnet hade bott hos fadern de senaste tre åren, vårdnaden hade fungerat väl under denna tid 

och barnet utvecklades på ett bra sätt. Av den anledningen menade HD att det bästa för barnet 

var att den situation barnet befann sig i skulle bestå för att uppnå kontinuitet. I detta fall har 

således barnets vilja inte beaktats. Vid en bedömning om vad som är barnets bästa är det, som 

tidigare nämnts, viktigt att även lyssna på barnets vilja och åsikter. I vissa fall kan det dock 

vara svårt att avgöra om barnet verkligen uttrycker sin verkliga vilja och av den anledningen 

ska alla de omständigheter som är viktiga i det enskilda fallet beaktas.103 

Enligt vår mening har domstolen beaktat de omständigheter som är relevanta i målet. 

Domstolen menade att uppgifterna var motstridiga och viljan var därmed inte tillräckligt 

tydlig, vi menar att domstolen har lyssnat på barnets vilja men eftersom barnet uppgav olika 

viljeyttringar har domstolen även vägt in andra omständigheter vilka har blivit avgörande för 

beslutet. Detta fall belyser enligt vår mening barnets vilja att vara lojal mot båda sina 

föräldrar,104 vilket resulterade i att barnets verkliga vilja inte blev tillräckligt tydlig för att vara 

avgörande i detta fall. Rättsfallet är också ett tydligt exempel på att barnets rätt att utrycka sin 

vilja också kan innebära att barnet sätts i en svår situation i en vårdnadstvist.105 Genom att 

barnet uttrycker sin vilja innebär det indirekt att barnet tar ställning och enligt vår mening kan 

det leda till att barnet skuldbelägger sig själv. Detta kan i sin tur leda till att barnet blir otryggt 

och i ett sådant fall har de vuxna, enligt vår mening, misslyckats med att beakta 

                                                 
102 Prop. 2005/06:99, s. 40. 
103 Se kap. 4.2. 
104 Se. Kap. 3.5.1. 
105 Se kap 4.2. 
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barnperspektivet och således också vad som är det bästa för barnet. Av den anledningen 

menar vi att det är viktigt med en helhetsbedömning där övriga omständigheter vägs in i 

beslutet. 

 

4.3.3. NJA 1995 s. 398  

Barnet, som var tretton år, hade i detta fall tydligt uttryckt en vilja att bo hos fadern och att 

denne skulle anförtros vårdnaden. Det fanns dock misstankar om att barnet var starkt påverkat 

av fadern i boendefrågan. I sin bedömning beaktade HD barnets ålder, mognad och vilja samt 

gjort en riskbedömning av lämpligheten hos föräldern i egenskap av vårdnadshavare. Barnet 

hade en mognad som ansågs normal i förhållande till hens ålder och barnet hade på ett klart 

och tydligt sätt förklarat att det var hos fadern hen ville bo och att denne skulle anförtros 

vårdnaden. Trots att faderns lämplighet som vårdnadshavare enligt HD kunde ifrågasättas 

skulle det inte innebära en sådan ”bestående fara för hennes hälsa eller utveckling” som 

framgår av 6 kap. 7 § FB om vårdnadsfrågan löstes i enlighet med barnets vilja. Fadern fick 

vårdnaden om barnet och barnets vilja blev således avgörande i vårdnadsfrågan. 

I detta rättsfall gjorde domstolen en avvägning mellan barnets vilja och föräldrarnas 

lämplighet som vårdnadshavare för att ta ett beslut i enlighet med barnets bästa, dock har 

barnets vilja i slutändan varit det som var den avgörande faktorn. I målet uttryckte barnet en 

tydlig vilja att bo med sin far och en lika tydlig ovilja att bo med eller ha kontakt i övrigt med 

sin mor. Vi menar att domstolen i detta fall har valt det bästa av två dåliga alternativ, trots det 

anser vi att domstolen har gjort en korrekt bedömning. Fallet ger enligt vår mening en tydlig 

bild av vikten av tydlighet i barnets uttalade vilja och visar på vilken tyngd barnets vilja kan 

ha vid beslut om vad som är barnets bästa. Vidare anser vi att barn som uppnått en ålder av 

tretton år i normala fall bör kunna anses ha en förmåga att på ett korrekt och tillförlitligt sätt 

redogöra för sin vilja och åsikt. Vi anser dock att en samlad bedömning, där alla de 

omständigheter som är relevanta vägs mot varandra, fyller en sorts säkerhetsfunktion eftersom 

det enligt vår mening utesluter att det finns någon annan omständighet som skulle vara 

negativ eller innebära en fara för barnet. 

 

4.3.4. RH 1998:2 

I målet uttryckte barnet en vilja att få bo med sin fader, HovR ansåg att det i och för sig inte 

fanns någon anledning att tvivla på riktigheten i det barnet gav uttryck för men ifrågasatte 

däremot i vilken utsträckning barnets vilja skulle beaktas vid bedömningen i vårdnadsfrågan. I 

målet beaktade HovR föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare och barnets vilja. HovR 

konstaterade att den vilja barnet uttryckte förvisso var en viktig omständighet att ta hänsyn till 

i takt med barnets ålder och mognad men anförde att det inte framgår någon generell ålder, 

varken i lagtext eller i förarbeten, för när viljan ska anses vara avgörande. För att få viss 

vägledning i åldersfrågan tog HovR utgångspunkt i förarbetena till 21 kap. 5 § FB, där anges 

att: ”Bortsett från de fall där det är nödvändigt av hänsyn till barnets bästa får verkställighet 

enligt gällande regler inte ske mot barnets vilja om det har fyllt tolv år eller är yngre men har 

nått en sådan mognad att dess vilja bör beaktas på motsvarade sätt”.106 Barnet som hade fyllt 

elva år ansågs ha uppnått en sådan ålder och mognad att hens vilja skulle beaktas men ej vara 

                                                 
106 Prop. 2005/06:99 s. 81. 
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avgörande. HovR gjorde således en helhetsbedömning där alla omständigheter vägdes in, 

däribland även viljan. Utöver detta beaktade HovR barnets ålder och mognad, barnets relation 

till syskon och kontinuitet. Resultatet av helhetsbedömningen blev att fadern fick vårdnaden 

över barnet. I detta mål var inte barnets vilja ensamt avgörande vilket HovR förtydligade i sitt 

ställningstagande. 

I rättsfallet tydliggörs, enligt vår mening, svårigheten att bedöma vilken hänsyn som ska 

tas till barnets vilja i relation till dess ålder. Eftersom det inte finns någon generell åldersgräns 

för när viljan ska beaktas anser vi att det är extra viktigt att väga barnets vilja i relation till 

dess ålder och mognad vid en bedömning om i vilken utsträckning barnets vilja ska beaktas. 

Detta för att barns utveckling är individuell. I detta fall blev bedömningen i enlighet med 

barnets vilja men domstolen har gjort en helhetsbedömning för att fastställa vad som är 

barnets bästa. 

 

4.3.5. NJA 1992 s. 93 

I detta fall gällde vårdnadsfrågan en tolv-årig pojke som vid tre års ålder förts bort av sin far 

till farföräldrarna som bodde i Tunisien, både mamman och pappan bodde dock kvar i 

Sverige. Vid tiden för bortförandet hade föräldrarna gemensam vårdnad och när modern cirka 

tio år senare ansökte om ensam vårdnad motsade sig den tolv-årige sonen detta och uttryckte 

att han inte ville flytta till Sverige. 

Faderns lämplighet som vårdnadshavare ifrågasattes starkt, både han själv och modern 

bodde kvar i Sverige medan den faktiska vårdnaden av barnet utövades av farföräldrarna. 

Fadern ansågs därför ha brustit i sitt föräldraansvar på så vis att pojken inte kunnat 

upprätthålla en god och nära kontakt med någon av sina föräldrar. Barnet motsatte sig en flytt 

till Sverige vilket enligt HD inte kunde tolkas som ett ”val mellan föräldrarna som 

vårdnadshavare” utan snarare som en ”naturlig önskan att stanna kvar i sin uppväxtmiljö och 

i det land som han betraktar som sitt hemland”.  

Barnet kunde ingen svenska och han hade en god uppväxt hos farföräldrarna i Tunisien där 

han hade bott i cirka 10 år. Detta innebar att det bästa för honom, i enlighet med 

kontinuitetsprincipen, ansågs vara att inte tas från den miljö han var van vid eftersom det 

skulle kunna innebära anpassningssvårigheter. För det fall mamman skulle ha tillerkänts 

vårdnaden om barnet skulle en sådan dom inte kunna verkställas i Tunisien och enligt svensk 

rätt skulle det inte heller vara möjligt enligt 21 kap. 5 § FB. 

I detta mål fick fadern vårdnaden om barnet och mamman fick umgängesrätt som skulle 

utövas i Sverige, barnets vilja har således beaktats. Vi anser dock att det blir tydligt i 

domskälen att viljan inte varit ensamt avgörande, domstolen har även gjort en 

helhetsbedömning där föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare, barnets vilja, 

kontinuiteten i barnets boende och möjligheten till verkställighet av beslutet vägts in i 

bedömningen om vad som ansågs vara det bästa för barnet. Enligt vår mening var både 

kontinuitet och verkställighet viktiga omständigheter vid bedömningen utöver barnets vilja 

och vi menar att bedömningen antagligen hade blivit helt annorlunda om barnet inte hade bott 

i ett annat land. Om mamman, pappan och barnet hade bott i Sverige anser vi att mamman 

troligen hade fått vårdnaden om barnet, även om barnet uttryckt en vilja att bo med sin far. 

Med hänsyn till situationen i detta fall anser vi dock i enlighet med domstolen att det bästa för 

barnet var att stanna i den miljö som barnets var van vid. Vi anser att detta fall är mycket 
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intressant eftersom det visar på att olika omständigheter kan innebära att bedömningen, och 

således också beslutet om vad som är barnets bästa, beror på situationen.  

 

4.3.6. HovR T 4649-12 

Som tidigare nämnts görs bedömningen om vad som är barnets bästa individuellt. 

Bedömningen blir således olika från fall till fall,107 vilket enligt vår mening blir särskilt tydligt 

i praxis när bedömningen gäller syskon där domstolen har gjort olika bedömningar. Olika 

omständigheter kan då ha beaktas för syskonen, vilket leder till att besluten blir olika. Det ena 

syskonet kan då ha fått sin vilja beaktad men inte det andra. Detta rättsfall är, enligt vår 

mening, ett tydligt exempel på ett sådant fall. Föräldrarna hade i detta fall 

samarbetssvårigheter av sådan art att den gemensamma vårdnaden inte kunde fortgå och 

ensam vårdnad ansågs således vara det bästa för barnen. HovR ansåg i likhet med TR att 

mamman var mest lämpad som vårdnadshavare varför hon borde tillerkännas ensam vårdnad 

om barnen.  

Vad gällde frågan om umgänge visade den utredningen som gjordes i målet att barnen flera 

gånger uttryckt en rädsla för sin far och att de inte hade någon önskan om att träffa honom. 

Den äldsta dottern M visade en tydligt och stark ovilja att träffa fadern och vidare ansågs 

hennes ålder och mognad vara sådan att hennes vilja inte gick att bortse ifrån, viljan skulle 

således beaktas. På grund av hennes negativa åsikt i frågan om umgänge med fadern samt 

med hänsyn till att hon mådde psykisk dåligt ansågs det inte förenligt med hennes bästa att ha 

umgänge med fadern. Vad gäller den andra dottern, som var avsevärt mycket yngre, togs inte 

hänsyn till hennes vilja i samma utsträckning. Flickan hade förvisso även hon uttryckt en 

negativ inställning till umgänge med fadern men var inte psykiskt påverkad i samma 

utsträckning som den äldre dottern. Det fanns heller inte någon risk för bortförande och den 

yngre dottern skulle därför ha umgänge med sin far enligt HovR. 

Enligt vår mening är en individuell bedömning i varje enskilt fall avgörande för att barnets 

behov ska bli korrekt tillgodosedda, men vi menar att det ändå kan tyckas anmärkningsvärt att 

bedömningen kan bli så olika i vissa fall när det gäller syskon. Exempelvis i sådana fall där ett 

yngre syskon kan ha uttryckt en lika tydlig vilja som det äldre, men får en annan bedömning 

på grund av att en annan omständighet skiljer sig mellan dem och blir avgörande. Samtidigt 

anser vi att det är just den individuella bedömningen i varje enskilt fall som ger principen om 

barnets bästa dess styrka.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Se kap. 3.1. 
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5. Barnets bästa enligt SoL och LVU 

5.1. Inledning 

I detta kapitel behandlas barnets bästa enligt SoL och LVU, samt vilka omständigheter som 

kan ligga till grund för att ett omhändertagande enligt LVU ska kunna genomföras.  

Någon definition av vad som är barnets bästa finns, som tidigare nämnts, varken i 

barnkonventionen, SoL eller LVU. Vad som är barnets bästa måste därför avgöras i varje 

specifik situation och vad som är barnets bästa är upp till socialtjänsten och domstolen att 

bedöma.  För att göra en bedömning om vad som är det bästa för barnet är det tillåtet för 

socialnämnden att inhämta uppgifter om barnet och barnets situation från närstående och 

yrkespersoner utan att barnets vårdnadshavare samtycker. Det gäller främst i de fall där 

nämnden behöver ingripa till skydd eller stöd för barnet. En sådan process sker i flera steg där 

utgångspunkten är att socialnämnden ska agera i enlighet med vetenskap och beprövad 

erfarenhet, underlag som hämtats från barnets anhöriga/närstående samt yrkespersoner som 

har kunskap om barnet. Även barnet själv ska få yttra sig om sin situation i enlighet med 

artikel 12 i barnkonventionen.108  

 

5.2. SoL och LVU – principen om barnets bästa 

Vad som är barnets bästa är inte helt givet och kan betyda olika saker för olika människor 

beroende på hur barnets behov uppfattas. Begreppet barnets bästa förändras därmed i 

samband med att samhället och dess värderingar förändras och ny kunskap växer fram.109 För 

att kunna avgöra vad som är barnets bästa måste det enskilda barnet sättas i centrum av 

beslutsfattarens utredning så att barnets berättelser och åsikter kommer fram. Det räcker 

således inte att vid en bedömning enbart beakta forskning och beprövad erfarenhet utan barnet 

måste få yttra sig för att nämnden eller domstolen ska få en tydlig bild av vad barnets bästa 

är.110 Barnets rätt att uttrycka sin åsikt i saker som berör dem innebär att barnets synpunkter 

ska klargöras utan att barnet sätts i svåra situationer där de tvingas att göra ett val och utan att 

pressas på sina synpunkter.111 

Barn kan i många fall vara utsatta och har behov som gör att det är motiverat med en 

särbehandling gentemot vuxna. Barnrättskommittén har därför kommit fram till tre 

grundläggande behov som är gällande för alla barn oberoende av var de kommer ifrån eller 

hur deras situation ser ut. De grundläggande behoven är barnets rätt till ”omvårdnad och 

skydd för att kunna överleva och utvecklas”, ”ett stabilt och varaktigt förhållande till båda 

sina föräldrar” och ”respekt för sin integritet”, vilket innebär att barnet ska få påverka och ta 

ansvar i förhållande till dess ålder och mognad.112 Barnet får således inte bara ses som ett 

bihang till den vuxne eller sina föräldrar utan ska ses som en egen självständig individ. Detta 

medför att barnets bästa sätts i fokus istället för familjens bästa. Förr sades att vad som var bra 

för den vuxne också var bra för barnet, något som barnkonventionen har vänt på, vilket 

innebär att barnet ska stå i centrum för vilka beslut som ska fattas.113 

                                                 
108 Socialstyrelsen, Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, s. 50 f.  
109 Prop. 1996/97:124 s. 100. 
110 Socialstyrelsen, Dokumentation av Barnets bästa inom socialtjänsten, s. 11. 
111 Prop. 1996/97:124 s. 98. 
112 Prop. 1996/97:25 s. 246. 
113 SOU 2000:77 s. 65-66.  
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5.3. SoL 

5.3.1. Socialtjänstlagen och dess vägledande principer 

SoL har sitt ursprung i den svenska fattigvården, vilket på den tiden främst handlade om 

välgörenhet under kyrkans ledning.114 SoL är idag en ramlag där varje enskild kommun har 

stor möjlighet att utforma sin verksamheten utifrån lokala behov,115 vilket innebär att hänsyn 

kan tas till vad den enskilda individen behöver och vill ha.116 1 kap. 1§ SoL är lagens 

portalparagraf. Där anges de mål och värderingar som finns för samhällets socialtjänst och det 

är sedan upp till varje kommun att verkställa detta på bästa sätt i sina verksamheter. De mål 

som beskriv i portalparagrafen ger också uttryck för principen om människors lika värde där 

alla har rätt till lika vård och omsorg samt social trygghet. Paragrafen kompletteras sedan med 

specifika mål utifrån olika kategorier av människor i samhället, exempelvis barn och unga i 5 

kap. 1-3 §§ SoL och äldre personer i 5 kap. 4-6 §§ SoL. 117  

Vid verkställande av insatser enligt SoL finns det ett antal vägledande principer som ska 

beaktas. Dessa är principen om helhetssyn, normalisering, frivillighet och självbestämmande, 

kontinuitet, närhet och flexibilitet.118 Den första principen, helhetssyn, innebär att hänsyn ska 

tas till hela den enskildes eller gruppens sociala situation och inte bara till de problem som 

den enskilde eller gruppen har. Med ”hela den enskildes eller gruppens sociala situation” 

menas inte bara familjen och närmiljön utan den enskildes förhållanden i stort.119 

Normaliseringsprincipen innebär att de stöd- och hjälpinsatser som erbjuds inom ramen för 

socialtjänsten ska normaliseras så att ingen känner sig utpekad på grund av att de får hjälp.120 

Med frivillighet och självbestämmande menas att den enskilde själv får bestämma om denne 

är villig att ta emot den insats som erbjuds från socialtjänsten. Detta innebär dock inte att 

socialtjänsten är helt kravlös utan en av socialtjänstens uppgifter är således att försöka 

motivera den enskilde till att ta emot de insatser som den enskilde är i behov av.121 

Närhetsprincipen innebär att insatser i det egna hemmet går före vård som kan ges utanför 

hemmet på grund av att det är viktigt att låta den enskilde vara nära sitt hem och allt som 

denne känner till.122 Insatsen som erbjuds till den enskilde får dock inte innebära en 

standardlösning så att flexibiliteten försvinner. Insatsen ska därför alltid anpassas individuellt 

för just den individen som insatsen gäller, vilket medför att flexibilitetsprincipen är mycket 

viktig i sammanhanget och kräver att socialtjänsten har ett brett utbud av insatser.123 

Kontinuitet enligt kontinuitetsprincipen är också viktig på grund av att det, för den enskildes 

bästa, är bra om alla insatser, så långt det är möjligt, genomförs på ett kontinuerligt sätt av 

samma personal eller på samma sätt.124  

 

                                                 
114 Hollander, Makt, myndighet, människa, s. 110.  
115 Socialstyrelsen, Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, s. 37. 
116 Hollander, Makt myndighet människa, s. 111. 
117 Socialstyrelsen, Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, s. 37. 
118 Prop. 1979/80:1 s. 207 ff., bet. 2000/01: SoU18 s. 17. 
119 Bet. 2000/01: SoU18 s. 17. 
120 Prop. 1979/80:1 s. 213. 
121 Bet. 2000/01: SoU18 s. 17 
122 Prop. 1979/80:1 s. 215. 
123 Bet. 2000/01: SoU18 s. 17. 
124 Socialstyrelsen, Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, s. 38, samt se kapitel 3.4. 
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5.3.2. Barnets bästa enligt SoL  

Enligt 1 kap. 2 § SoL ska det särskilt beaktas vad som krävs för att kunna ta hänsyn till 

barnets bästa vid åtgärder som rör barn. Med ”barn” menas individer under 18 år och med 

”åtgärder” avses insatser på individnivå i form av behandling, utredning- och stödinsatser.  

När bestämmelsen om barnets bästa fördes in i lagen år 1998 anförde regeringen följande: 

”Regeringen anser att varje beslut som rör ett barn måste grunda sig på en bedömning om 

vad som är bäst för just det barnet. Olika förslag till lösningar behöver analyseras och vägas 

mot varandra i en beslutssituation. Barnets bästa är inte alltid avgörande för vilket beslut 

som fattas, men ska alltid beaktas, utredas och redovisas…””Vid en intressekonflikt mellan 

barnet och de vuxna måste dock barnets intresse ha företräde….””Det betyder att även 

barnens situation bör uppmärksammas när vuxna vänder sig till socialtjänsten med en 

ansökan om ekonomiskt eller annat bistånd till familjen.”125 

Tidigare angavs det i 3 kap. 5 § 2 st. SoL att hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad 

när barnets vilja och åsikter vägs in i beslutet.126 Idag stadgas detta istället i 11 kap. 10 § SoL. 

En central fråga är därför när ett barn innehar rätt ålder och mognad för att kunna delta i 

utredningen som socialtjänsten gör och de beslut som ska fattas. Båda begreppen, ålder och 

mognad, har lika stor betydelse och åldern är oftast relativt oproblematisk att fastställa medan 

barnets mognad kan vara mycket svår att få ett grepp om.127 Barn har rätt att få ta del av 

information i ärenden som rör dem, men vilken information som ges till barnet bör anpassas 

efter barnets mognad, ålder och situationen i övrigt. Ibland kan det vara lämpligt att ge barnet 

eller den unge informationen men inte fråga efter dennes inställning eller i vissa fall fråga 

efter inställningen men inte lämna ut informationen. Viktigast är att ta hänsyn till att barnet 

kanske inte vill yttra sig.128 

 Enligt 11 kap. 10 § 1 st. SoL har barn som fyllt 15 år rätt att själva föra sin talan i ärenden 

eller mål som berör dem medan yngre barn, enligt 2 st. samma paragraf, ska höras om det kan 

antas vara till nytta för utredningen och om det kan uteslutas att barnet tar skada av det. 

Nämnden har ett stort ansvar när det gäller barn. Enligt 5 kap. 1 § SoL ska nämnden: ”i nära 

samarbete med hemmet sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt 

får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, 

vård och fostran utanför det egna hemmet.”  

 

5.4. LVU 

5.4.1. LVU:s tillämpningsområde 

Grundprincipen inom socialtjänsten är, som tidigare nämnts, frivillighet. Det kan dock uppstå 

situationer där det inte längre är möjligt att utifrån frivillighet ge den enskilde den vård och 

hjälp som denne behöver och det kan därför vara befogat att ingripa med tvång. Detta för att 

kunna tillgodose ett visst skyddsintresse, vilket kan innebära skyddsintresse gentemot barn 

och unga eller individen själv.129 När ett sådant ingripande är aktuellt ställs krav på att det är 

förenligt med de rättigheter som anges i 2 kap. 20-21 §§ Regeringsformen (1974:152) (RF). 

                                                 
125 Prop. 1996/97:124 s. 99 f. 
126 Upphävd genom ändring 2007:1315, se prop. 2012:13:19, s. 6. 
127 Socialstyrelsen, Dokumentation av Barnets bästa inom socialtjänsten, s. 12.  
128 Prop. 2006/07:129 s. 38 f. och 112. 
129 Lotta Lerwall, Makt, myndighet, människa, s. 169. 
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     Förr ansågs syftet med tvångsvård vara att skydda samhället, medan det idag är individens 

behov som är det centrala. Detta för att individens behov av vård ska kunna tillgodoses även 

vid de tillfällen då individen själv inte har möjlighet att ta tillvara på sina intressen. Som 

tidigare nämnts bygger tvångsvård, och i detta fall LVU, på att frivillighet och samtycke 

saknas. För att vård ska kunna ges enligt LVU krävs då att barnets eller den unges 

vårdnadshavare inte samtycker till de frivilliga insatser som kan ges enligt SoL och om barnet 

är över 15 år är det den unge själv som måste samtycka till vården.130   

 

5.4.2. Barnets bästa enligt LVU 

LVU är ett komplement till SoL och ska användas vid de tillfällen då vårdnadshavaren eller 

ett barn över 15 år inte samtycker till den frivilliga vården som kan erbjudas enligt SoL.131 

LVU ska därför endast tillämpas när frivilliga åtgärder inte är möjliga och när det föreligger 

en påtaglig risk för att barnet eller den unges utveckling och hälsa skadas.132 Förutsättningen 

för att LVU ska vara tillämplig är att den hemmiljö som barnet lever i inte är bra för barnet 

exempelvis på grund av missförhållanden i hemmet.133 I LVU har barnets bästa fått en större 

betydelse i avvägningen för beslutet, detta trots att det ändå inte finns någon definition av vad 

principen om barnets bästa betyder. Enligt 1 § 5 st. LVU ska vad som är det bästa för barnet 

eller den unge vara avgörande. Detta innebär att det enbart är den unges intressen som får 

ligga till grund för beslutet och inga andra intressen som exempelvis vid insatser enligt 

SoL.134 Enligt 36 § LVU ska hänsyn tas till barnets eller den unges åsikter beroende på ålder 

och mognad.   

   Till skillnad från SoL och FB finns idag ingen portalparagraf i LVU om att barnets bästa ska 

vara vägledande vid alla beslut. Före år 1998 saknades det även i SoL och FB men ansågs 

vara så pass viktigt att det därefter infördes.135 För att barn ska kunna ta ställning och redovisa 

sina egna åsikter i frågor som rör dem har det sedan 2008 funnits en bestämmelse i 4 § LVU 

som anger att en ansökan om vård enligt LVU måste innehålla uppgifter om vilken 

information som har lämnats till den unge, hur den har lämnats och vad barnet eller den unge 

har för inställning i frågan.136 När en LVU process inleds hamnar barnet ofta i en mycket svår 

och pressad situation där barnet kan bli tvunget att flytta från sin hemmiljö till människor de 

kanske aldrig tidigare har träffat. Detta medför att det måste ställas höga krav på den som ska 

agera biträde åt barnet i processen. Denne behöver ha god kompetens gällande att prata med 

barn så att biträdet sedan kan förmedla vad det är som har hänt och vad barnet själv har för 

inställning.137 Att barnet ska ha ett offentligt biträde och en ställföreträdare anges i 39 § LVU. 

 

 

                                                 
130 Lotta Lerwall, Makt, myndighet, människa, s. 175 f. 
131 Socialstyrelsen, Barnets rätt och LVU - Om barnet i rättsprocessen, s. 14. 
132 SOU 2000:77 s. 67.  
133 Socialstyrelsen, Barnets rätt och LVU - Om barnet i rättsprocessen, s. 14. 
134 Prop. 2002/03:53 s. 76-78 och 104-105. 
135 SOU 2000:77 s. 65-67. 
136 Socialstyrelsen, Barnets rätt och LVU - Om barnet i rättsprocessen, s. 12.  
137 Socialstyrelsen, Barnets rätt och LVU - Om barnet i rättsprocessen, s. 12 f. 
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5.4.3. Beredning av vård enligt LVU  

Enligt 2 § LVU är de omständigheter som kan ligga till grund för att det ska bli aktuellt med 

vård enligt LVU brister i omsorg eller annat förhållande i hemmet, otillbörligt utnyttjande 

eller psykisk eller fysisk misshandel, vilket medför en påtaglig risk för att den unges hälsa 

eller utveckling skadas. När ett beslut om LVU fattas medför det en begränsning i 

föräldrarnas bestämmanderätt även om föräldrarna fortfarande har kvar vårdnaden om barnen 

rent rättsligt. Hur länge vården behövs varierar från fall till fall och det kan ibland stå klart 

redan vid vårdens början att insatsen kommer att bestå under en längre tid, vilket medför att 

det bästa för barnet kan vara att utse en annan vårdnadshavare.138 

Enligt 6 § LVU kan socialnämnden besluta om omedelbart omhändertagande av barnet 

eller den unge om det kan antas vara sannolikt att den unge är i behov av vården och om 

vården inte kan avvakta ett beslut från domstol. Vid ett sådant tillfälle får nämndens 

ordförande, eller annan person som har den befogenheten, fatta ett beslut som sedan ska 

anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Även rätten kan besluta att den unge ska 

omhändertas omedelbart. Om socialnämnden har fattat ett beslut om omedelbart 

omhändertagande skall detta anmälas till förvaltningsrätten inom en vecka från det att 

omhändertagandet har skett enligt 7 § LVU, så att rätten sen, så snart det är möjligt, kan fatta 

ett beslut i frågan. Om rätten fastställer att beslutet om det omedelbara omhändertagandet ska 

stå fast ska socialnämnden, enligt 8 § LVU, inom fyra veckor från den dagen det verkställdes, 

inkomma med en ansökan till förvaltningsrätten om att barnet eller den unge ska beredas vård 

enligt LVU. Ansökan ska, enligt 4 § LVU, innehålla uppgifter om den unges förhållande, de 

omständigheter som gör att den unge behöver beredas vård, vilken vård socialnämnden avser 

att hjälpa den unga med, vilken vård den unge tidigare har fått, huruvida den unge fått tillgång 

till relevant information, vilken information som har lämnats och till sist vilken inställning 

den unge själv har. 

Det är socialnämndens uppgift att bestämma hur den unges vård ska genomföras och var 

den ska genomföras enligt 11 § LVU. Det är också socialnämndens uppgift att, i enlighet med 

14 § LVU, se till att den unge fortfarande får sitt behov av umgänge med sina föräldrar 

tillgodosett trots att den unge inte längre bor med dem. I vissa fall kan det också vara 

nödvändigt att helt eller delvis begränsa umgänget för att skydda den unge. Enligt 13 § LVU 

ska socialnämnden ompröva om vården fortfarande är nödvändig och hur den ska utformas 

var sjätte månad. Om omprövningen visar att vården inte längre är nödvändig eller om den 

unge har fyllt 18 år ska socialnämnden besluta om att vården ska upphöra enligt 21 § LVU.  

 

5.4.4. Omständigheter som kan leda till åtgärder enligt LVU  

Det är ofta mycket svårt att bedöma när en hemmiljö är så dålig för barnet att det måste 

omhändertas och placeras i familjehem eller få annan vård. Det är också svårt att bedöma när 

vården kan upphöra och barnet därmed kan återvända permanent till sina föräldrar. 

Grundprincipen är att barn som lever i dåliga hemmiljöer och därför placeras i familjehem ska 

få återvända hem till sina föräldrar så snart problematiken i hemmiljön har uppklarats. I vissa 

fall kan det göras felaktiga bedömningar gällande föräldrarnas omsorgsförmåga, vilket i vissa 

fall har lett till att barnet har fått flytta tillbaka till föräldrarna trots att det egentligen har varit 

                                                 
138 Christensen, Hildingson Boqvist, Att leva i en utsatt situation – med barnet i fokus, s. 35. 
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för tidigt. En förtidig återflytt till föräldrarna kan därför, i vissa fall, göra mer skada än nytta 

eftersom risken då finns att barnet måste placeras i ett nytt familjehem om föräldrarna inte är 

redo att ta ansvar för omsorgen.139  

Ett exempel på detta är det så kallade ”Brommafallet” där två barn placerats i familjehem 

med stöd av LVU. Socialnämnden beslutade att vården skulle bestå enligt 2 § LVU efter att 

mamman begärt hemtagning, vilket överklagades till Kammarrätten (KR). KR beslutade att 

vården skulle upphöra enligt 21 § LVU och menade att bristerna i hemmiljön hade åtgärdats 

och att mamman hade tillgång till det stöd och sociala kontaktnät som hon behövde för att 

kunna vara en god förälder och barnen flyttade då tillbaka till mamman.140  Några månader 

senare uppdagades att mamman hade misshandlat barnen, vilket enligt åtalet ska ha skett 

genom slag med sopkvast, rispmärken gjorda av spik och sticksår gjorda av glasbitar.141 

Med brister i omsorgen menas de situationer då barnet eller den unge utsatts för vanvård. 

Detta kan ske genom att föräldern brister i omsorgen gällande barnets mat, hygien eller kläder 

eller genom att barnet inte får tillgång till den sjukvård eller annan hjälp som denne 

behöver.142 Brister i omsorgen innefattar såväl fysiska- som psykiska behov och yngre barn är 

överlag mer beroende av hjälp med sina behov oavsett om det är psykiska eller fysiska behov 

som avses.143  

I Sverige lever ca. 400.000 barn med missbrukande vårdnadshavare och dessa barn utsätts 

varje dag för stor risk att skadas fysiskt och psykiskt. Idag finns inget krav på att den som tar 

hand om ett barn, oavsett barnets ålder, är nykter nog för att kunna skydda barnet från att 

komma till skada.144 Missbruk eller psykiska problem hos föräldrar bidrar generellt till stora 

konsekvenser för barn. Barn som befinner sig i samma typ av situation kan ha helt olika 

vårdbehov utifrån dess utveckling, ålder och omständigheter i övrigt, vilket bidrar till att 

behovet bedöms utifrån en helhetssyn så att rätt insats kan ges till rätt barn.145  

Ofta är det svårt att dra en tydlig gräns mellan vad som är bristande omsorg och vad som är 

psykisk misshandel. När det talas om misshandel menas både misshandel av fysisk och 

psykisk karaktär och även om misshandeln är ringa kan det innebära en påtaglig fara för den 

unges hälsa och utveckling. Om misshandeln är att anses som grov bör barnet alltid beredas 

vård i ett annat hem än det egna, men det är, som tidigare nämnts, något som måste avgöras 

från fall till fall. Den psykiska misshandeln är förhållandevis svår att definiera. Det ska vara 

fråga om att den unge utsätts för kräkningar, terrorisering eller nedvärdering som förhindrar 

barnet eller den unges utveckling och det kan därför inte vara fråga om endast ett enstaka 

tillfälle då den psykiska misshandeln ska ha ägt rum. Även i de fall där en förälder 

misshandlas i hemmet är det tal om psykisk misshandel av barnet. 146 

 

 

                                                 
139 Cederborg, Warnling-Nerep, Barnrätt: en antologi, s. 297 f. 
140 Dom 2008-02-27, mål nr 7068-07. 
141 http://www.svd.se/mor-atalas-for-vald-mot-barn (2016-05-02) 
142 Christensen, Hildingson Boqvist, Att leva i en utsatt situation – med barnet i fokus, s. 37. 
143 SOSFS 1997:15, s. 28.  
144 Cederborg, Warnling-Nerep, Barnrätt: en antologi, s. 294 f. 
145 SOSFS 1997:15, s. 28. 
146 Christensen, Hildingson Boqvist, Att leva i en utsatt situation – med barnet i fokus, s. 36 f. 

http://www.svd.se/mor-atalas-for-vald-mot-barn
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6. Barns medverkan och inflytande i beslut som tas i enlighet med 

SoL och LVU 

6.1. Inledning 

Nedan redogörs för barnets delaktighet och inflytande i de beslut som rör barnet.  

    Barns hälsa och utveckling främjas av att de är delaktiga i beslut som rör dem, och barns 

åsikter och syn på vad som är bäst för dem och vad som måste göras i en viss situation skiljer 

sig sällan från den vuxnes åsikter. För att barnets behov och åsikter ska bli rätt uppfattade är 

det därför viktigt att barnet involveras och får komma till tals redan från början. Det gör också 

att barnet blir bättre på att kommunicera och argumentera för sina egna behov. Att se barnet 

som ett aktivt subjekt innebär att barnet bör ses som en aktiv aktör med egna rättigheter och 

som expert på sin egen situation. Det måste finnas en bra balans där barnet erbjuds att delta 

utan att de tilldelas för stort ansvar i förhållande till sin livssituation.147 

 

6.2. Delaktighet 

6.2.1. Socialstyrelsen argument för barnets delaktighet 

Enligt artikel 12 BK har barnet rätt att delta i frågor som rör barnet. Med anledning av detta 

finns det en rad olika argument för varför barnet ska få vara delaktigt. Det kan bland annat 

vara på grund av ”etiska skäl” för att reducera maktbalansen och dess negativa följder mellan 

de vuxna och barnet eller av ”filosofiska skäl”, vilket innebär att om barnets intressen och 

välfärd värdesätts bör barnets synpunkter också värdesättas. Det kan också vara på grund av 

”pragmatiska skäl” som innebär att om barnet får komma till tals och barnets synpunkter 

beaktas så blir genomförandeplaner bättre och mer hållbara. Utöver detta kan det också vara 

av ”terapeutiska skäl”, vilket innebär att om barnet involveras och tillåts att påverka sitt eget 

öde underlättar det återhämtning från svårigheter och ökar barnets självkänsla och den egna 

kompetensen.148 

 

6.2.2. Delaktighetsmodellen 

För att kunna uppnå barnkonventionens krav på barnets rätt till delaktighet finns olika 

modeller för vägledning i frågan och en sådan är Harry Shiers delaktighetsmodell.149 

Modellen beskrivs i fem olika nivåer som består av följande: 

Nivå 1 – Den vuxne lyssnar på barnet och är beredd att lyssna på barnets åsikter och arbetar 

på ett sätt som gör det möjligt.  

Nivå 2 – Barnet får stöd för att uttrycka sina åsikter och den vuxne ger barnet utrymme att 

uttrycka sina åsikter genom sitt stöd. 

Nivå 3 – Man tar hänsyn till barnets åsikter även om det inte innebär att beslutet blir enligt 

barnets önskemål. Barnet ska få återkoppling på varför ett beslut fattats på ett visst sätt. En 

                                                 
147 Socialstyrelsen, Att ge ordet och lämna plats - vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri 

och missbruks- och beroendevård, s. 33. 
148 Socialstyrelsen, Att ge ordet och lämna plats - vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri 

och missbruks- och beroendevård, s. 32.  
149 Socialstyrelsen, Att ge ordet och lämna plats - vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri 

och missbruks- och beroendevård, s. 33. 
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organisation eller liknande bör ha tydliga policykrav på hur barnets åsikter och synpunkter ska 

vägas in i beslutet.  

Nivå 4 – Barnet är inblandat i beslutsprocessen. Här sker inte bara barnets åsikter som en 

rådfrågan utan används för en aktiv påverkan där barnet och den vuxne träffas, planerar och 

fattar beslutet tillsammans.  

Nivå 5 – Barnet delar ansvaret och makten tillsammans med den vuxne som i och med det har 

fått avsäga sig en del av sin makt.  

Denna modell är bland annat användbar när man vill förtydliga att barnets delaktighet inte 

är synonymt med att barnet fattar beslutet själv och de olika nivåerna kan vara mer eller 

mindre användbara vid olika tillfällen.150 Utöver Shiers modell finns också en modell gjord av 

Robert Hart. Hans modell är, till skillnad från Shiers, uppdelad i 8 olika steg och visar i vilken 

grad barnet eller den unge deltar i frågor som rör denne.151 Harts modell ser ut på följande 

sätt: 

1. ”Manipulation” – Inget deltagande, barnet deltar i ett sammanhang utan att veta vad som 

händer eller vad det går ut på. 

2. ”Dekoration” – Inget deltagande, barnets används för att det ska se bra ut utåt. 

3.”Symbolvärde” – Inget deltagande, barnet används igen för att det ska se bra ut utåt. Man 

låtsas bjuda in barnet och ge sken av att barnet ska få vara delaktig men man tar inte det 

minsta hänsyn till barnets åsikter eller vilja.  

4. ”Anvisad men informerad” – Barnet deltar i viss del, barnet blir informerad om vad som 

gäller men har ingen del i beslutsprocessen 

5. ”Konsulterad och informerad” – Barnet deltar till viss del, barnet får möjlighet att yttra sig 

men det är de vuxna som äger situationen och fattar besluten. 

6. ”Beslutsfattandet initierat av vuxna” – Barnet deltar i någon form, initiativet kommer från 

de vuxna men barnen tillåts att delta i beslutet. 

7. ”Initierat och styrt av barn” – Barnet deltar i någon form, barnet får ta initiativ och fatta 

beslut.  

8. ”Beslutsfattandet initierat av barn, delat med vuxna” – Barnet deltar i någon form, barnet 

kan ta initiativ men besluten fattas tillsammans med andra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
150 Socialstyrelsen, Att ge ordet och lämna plats - vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri 

och missbruks- och beroendevård, s. 34. 
151 Socialstyrelsen, Dokumentation av Barnets bästa inom socialtjänsten, s. 24 f. 
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7. Barnets bästa i praktiken 

7.1. Inledning 

Kapitel 7 behandlar barnets bästa i praktiken, vilket innebär en redogörelse för de metoder 

som socialnämnden har för att på bästa sätt se till att barnet och barnets bästa hamnar i fokus 

för utredning och handläggning. När en utredning om vad som är barnets bästa görs i enlighet 

med FB finns tydliga rekvisit i såväl lag som förarbeten. Detta kapitel avser att tydliggöra på 

vilket sätt bedömningen görs när det gäller utredningar enligt SoL och LVU där rekvisit 

saknas och det istället krävs andra metoder för att få fram vad som är barnets bästa. Genom en 

användning av utarbetade modeller som på olika sätt sätter barnet i fokus tas det enskilda 

barnets bästa fram så att bästa möjliga insats kan ges till barnet.  

   Enligt Socialstyrelsen måste ett objektivt såväl som ett subjektivt perspektiv användas för 

att få fram vad som är barnets bästa. Det objektiva perspektivet innebär att bedömningen görs 

utifrån forskning och beprövad erfarenhet och det subjektiva perspektivet att barnet själv får 

ge uttryck för vad som är bäst för just honom eller henne i den specifika situationen.152 

    

7.2. BBIC – Barnets behov i centrum 

7.2.1. BBIC-modellen och dess syfte 

BBIC-modellen är framtagen av Socialstyrelsen och får endast användas av de socialnämnder 

som har licens för att använda den. BBIC utgår från BK och SoL och har som mål att samtliga 

som arbetar med utredningar som rör barn ska följa en nationell struktur där handläggning, 

uppföljning och genomförande av social barn- och ungdomsvård utförs på samma sätt och 

håller samma standard.153 Modellen utgår från sju olika kategorier. Dessa är: Hälsa, känslo- 

och beteendemässig utveckling, familj och sociala relationer, utbildning, identitet, förmåga att 

ta hand om sig själv och social förmåga.154  Syftet med BBIC är således att: 

 ”Stärka barnets delaktighet och inflytande” 

 ”Förbättra samarbetet med barnets familj och nätverk” 

 ”Skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare kan 

följas upp” 

 ”Bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet”.155   

Socialstyrelsen menar att barnets bästa är en sammanvägning av fler olika faktorer bestående 

av: 

 ”Barnets behov och uppfattning” 

 ”Föräldrarnas förmåga och uppfattning” 

 ”Faktorer i familj och miljö” 

 ”Utlåtande från sakkunniga och referenspersoner”. 

För att kunna använda principen om barnets bästa i praktiken kan det innebära att 

arbetsformen avviker från den som vanligtvis används. Exempelvis kan ett barn vara i behov 

                                                 
152 Socialstyrelsen, Grundbok i BBIC – Barnens behov i centrum, s. 14. 
153 Socialstyrelsen, Grundbok i BBIC – Barnens behov i centrum, s. 8.  
154 Cederborg, Warnling-Nerep, Barnrätt: en antologi, s. 29. 
155 Socialstyrelsen, Grundbok i BBIC – Barnens behov i centrum, s. 8. 
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av stödsamtal eller skydd på grund av risk för allvarlig skada redan innan utredningen är klar, 

vilket kräver att handläggaren tillsätter insatser parallellt med utredningen.156 

 

7.2.2. Triangeln 

BBIC-triangeln är en modell som används för att både utreda och följa upp de behov som ett 

barn har. Triangeln har tre sidor som består av familj och miljö, barnets utveckling och 

föräldrarnas förmåga. Triangelns sidor vägs samman och resulterar i en förståelse för barnets 

behov. Triangelns första sida, familj och miljö, består av den situation som föräldrarna och 

barnet befinner sig i med utgångspunkt i familjebakgrund, nuvarande familjesituation, socialt 

nätverk och integrering samt boende, arbete och ekonomi. Den andra sidan består av barnets 

utveckling och tar sikte på det enskilda barnet och dess hälsa, utveckling, sociala relationer 

samt känslor och beteende och den tredje sidan avser föräldrars förmåga gällande huruvida de 

kan ge barnet stimulans och vägledning, säkerhet, grundläggande omsorg och känslomässig 

tillgänglighet.157  

 

7.2.3. Handläggningens olika steg 

Handläggningen enligt BBIC sker i olika steg. De olika stegen ser ut på följande sätt: 

aktualisera, utreda, besluta, utforma och genomföra uppdrag samt uppföljning. Steget 

aktualisera innebär att socialtjänsten på grund av en ansökan, anmälan eller annan information 

gör en förhandsbedömning om huruvida en utredning ska inledas eller inte. 

Förhandsbedömningen i sig innehåller tre delar: genomgång av kontakter, tidigare kännedom 

samt skyddsbedömning.158  

  Även utredningen sker i olika steg, den ska planeras, uppgifter ska inhämtas, barnets behov 

ska bedömas och vilka förutsättningar som finns för olika beslut och beslutsunderlaget ska 

sammanställas. Triangeln ger handläggaren en vägledning i vad som kan utredas, men det 

innebär inte att alla delar i triangeln ska utredas i alla ärenden.159  

  Bedömningen av barnets behov, görs enligt BBIC, med utgångspunkt i principerna om 

bedömning av risk, bedömning av mottaglighet och bedömning av behov. Riskprincipen 

innebär generellt att ju högre risken är för att barnet ska skadas desto större insatser krävs. 

Mottaglighetsprincipen innebär att den mest effektiva insatsen ska erbjudas och anpassas 

utifrån barnet och dess familjs förutsättningar och behovsprincipen ska sedan användas för att 

identifiera förändringsbara riskfaktorer. För att få fram vilka faktorer som är riskfaktorer 

måste en analys och bedömning av barnets centrala behov göras. Riskfaktorerna är de risker 

som bidrar till problemens fortgående samt vilka skyddsfaktorer som kan motverka den 

problematiken.160 

Efter att utredningen är genomförd fattar handläggaren ett beslut utifrån vad som har 

framkommit under utredningen, vilket kan ge upphov till en rad olika slutsatser. Exempelvis 

kan det finnas ett behov av öppenvårdsinsats. Om samtycke till öppenvården finns kommer 

familjen och barnet att erbjudas sådana insatser, men i de fall det inte finns samtycke av 

                                                 
156 Socialstyrelsen, Grundbok i BBIC – Barnens behov i centrum, s. 14. 
157 Socialstyrelsen, Grundbok i BBIC – Barnens behov i centrum, s. 24. 
158 Socialstyrelsen, Grundbok i BBIC – Barnens behov i centrum, s. 68 ff. 
159 Socialstyrelsen, Grundbok i BBIC – Barnens behov i centrum, s. 73 f. 
160 Socialstyrelsen, Grundbok i BBIC – Barnens behov i centrum, s. 82 f. 
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vårdnadshavare, barnet är under 15 år och det inte finns grunder för vård enligt LVU kommer 

utredningen att avslutas utan att någon insats kan genomföras. Utredningen kan också 

resultera i att det föreligger ett behov av placering som kan genomföras genom SoL eller 

LVU, även detta är beroende på om samtycke finns eller inte. Utredningen kan också visa att 

familjen inte har något behov av hjälpinsatser och att familjen själva klarar av att tillgodose 

barnets behov eller att familjen är i behov av stöd som inte kan tillgodoses från socialtjänsten 

utan kräver hjälp från andra myndigheter.161 När handläggaren har fattat ett beslut om 

huruvida det föreligger ett behov av stöd eller inte ska insatsen utformas och genomföras och 

därefter ska insatsen följas upp för att kontrollera att insatsen ger den effekt som önskats.162  

 

7.3. Evidensbaserad praktik 

Ordet evidens kommer från det latinska ordet evidentia, som betyder tydlighet.163 I 

sammanhanget kring barnets bästa används detta för att betona hur viktigt det är att använda 

bästa möjliga metod och insats för att kunna hjälpa barnet. Evidensbaserade metoder är 

vetenskapligt prövade insatser som erbjuds av socialtjänsten, men det är långt ifrån alla 

metoder och insatser som socialtjänsten erbjuder som är evidensbaserade. Evidensbaserad 

praktik (EBP) beskrivs oftast som fyra cirklar som överlappar varandra. De fyra cirklarna 

innehåller, professionell expertis, situationen och rådande omständigheter, personens 

erfarenheter och åsikter och till sist, vetenskaplig evidens. Den professionella experten ska då 

väga ihop personens behov och situation tillsammans med bästa evidens för att få fram den 

bästa insatsen för just den individen.164  

    För att bedöma vad som är barnets bästa används en liknande modell, som består av fyra 

olika delar som i sin tur består av: forskning och vetenskap, beprövad erfarenhet, barnets 

önskemål, erfarenheter och åsikter samt föräldrarnas erfarenhet, önskemål och åsikter. Allt 

detta ska vägas samman och avgöra vad som är barnets bästa i den specifika situationen.165   

För att på ett konkret sätt kunna använda EBP har den brutits ner i fem steg med syfte att på 

bästa sätt få fram den enskilde individens krav och önskemål kombinerat med klinisk expertis 

och forskningsstöd. De fem stegen i EBP-processen ser ut på följande sätt: 

1. Frågor formuleras utifrån behovet av information och frågorna går att besvara. 

2. Bästa möjliga vetenskapliga stöd som finns tillgängligt söks för att kunna besvara 

frågorna.  

3. Det vetenskapliga stödet genomgår en kritisk granskning 

4. Den kritiska granskningen integreras med den professionella erfarenheten och den 

enskilde individens värderingar, tillstånd och omständigheter i övrigt. 

5. Steg 1-4 utvärderas sedan för att kunna förbättra dem till nästa gång.166 

 

 

 

                                                 
161 Socialstyrelsen, Grundbok i BBIC – Barnens behov i centrum, s. 90. 
162 Socialstyrelsen, Grundbok i BBIC – Barnens behov i centrum, s. 92 ff. 
163 Svanevie, Socialt arbete som evidensbaserad praktik, s. 27. 
164 Socialstyrelsen, Dokumentation av Barnets bästa inom socialtjänsten, s. 20 f. 
165 Socialstyrelsen, Dokumentation av Barnets bästa inom socialtjänsten, s. 22. 
166 Svanevie, Socialt arbete som evidensbaserad praktik, s. 26.  
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8. Barnets vilja i LVU-mål 

8.1. Inledning 

Kapitel 8 behandlar om huruvida barnets vilja har beaktats i praxis och om det framgår av 

domskälen hur domstolen har resonerat.   

Ett barn ska alltid få möjligheten att uttrycka sina åsikter även i de fall domstol och 

socialnämnd anser att barnets åsikter inte tillför något som är väsentligt för utredningen. Det 

finns således ingen nedre åldersgräns för när barnet har rätt att komma till tals. I de fall barnet 

själv inte kan eller vill redogöra för sin åsikt eller inställning ska det, i den mån det är möjligt, 

redogöras av andra i barnets närhet eller av en företrädare för barnet.167 I de beslut som rör 

barn bör det redogöras för huruvida barnets åsikter har inhämtats, hur de har inhämtats och 

hur de beaktas. Barnets åsikter kan sedan framföras på det sätt som passar det enskilda barnet 

bäst, exempelvis muntligt eller skriftligt.168   

   År 2010 gjorde Stiftelsen Allmänna Barnhuset en studie om fosterbarn som bland annat 

behandlar den unges delaktighet i placeringen i familjehem.169 Totalt har 56 personer deltagit 

i studien och fått frågan: ”Ålder vid första placering och hade du möjlighet att påverka 

placeringen”. Utav de 56 personerna har 38 berättat att de inte har haft någon möjlighet att 

påverka sitt placeringsbeslut. 22 av dessa 38 var vid placeringstillfället under åtta år, vilket 

kan vara en bidragande orsak till bristen på inflytande medan de 16 som var över åtta år vid 

tillfället för placeringen inte anses ha fått den möjlighet att yttra sin vilja som de har rätt 

till.170 För att besvara i vilken utsträckning barnets vilja har kommit fram och vilken modell 

som använts finns en rad olika mallar som kan användas. I bilaga 1 redovisas en typ av mall 

som kan användas för att redovisa barnets vilja. Mallen i fråga är dock endast till för att i 

efterhand redovisa barnets vilja och således bara ett exempel på hur mallar, likt denna, kan 

utformas och användas.171   

    

8.2. Barnets vilja i praxis i LVU - mål. 

8.2.1. Barnets vilja och barnets bästa i tre LVU-mål 

Som tidigare nämnts i avsnitt 4.3. finns det en rad olika omständigheter som domstol och 

socialnämnd bör ta hänsyn till när de fastställer barnets bästa.172 Nedan följer tre LVU-mål 

från HFD och KR som har studerats i syfte att utreda om och i vilken omfattning domstolen 

har tagit hänsyn till barnets vilja vid beslut om vad som är barnets bästa. Ytterligare ett syfte 

är att se om det tydligt framgår av domskälen hur domstolen har resonerat för att komma fram 

till ett beslut i enlighet med principen om barnets bästa.  

 

8.2.2. HFD 2012 not. 31  

Barnet var 14 år gammalt och bosatt i ett familjehem. Barnets föräldrar ansökte om 

hemtagning från familjehemmet. Han hade dock vid fler tillfällen uttryckt att han var rädd för 

                                                 
167 Socialstyrelsen, Barn och unga i familjehem och HVB – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter, 

s. 128.  
168 Prop. 2012/13:10 s. 135. 
169 Westberg, Tilander, Att lära av fosterbarn – åtta års arbete med intervjuer med före detta fosterbarn. 
170 Westberg, Tilander, Att lära av fosterbarn – åtta års arbete med intervjuer med före detta fosterbarn, s. 66. 
171 Se bilaga 1, Socialstyrelsen, Barnets rätt och LVU - Om barnet i rättsprocessen, s. 51 ff. 
172 Se avsnitt 4.3. 
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sina föräldrar och att han därför inte ville flytta tillbaka dit. Förvaltningsrätten (FR) ansåg att 

det fanns en påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling skulle skadas och att en 

hemflyttning därför inte var aktuell. De biföll därför socialnämndens ansökan och barnet fick 

stanna kvar i familjehemmet. 

Föräldrarna överklagade till KR som menade att det inte fanns någonting som visade på att 

det förelåg någon risk för skada på den unges hälsa eller utveckling och inte heller att det 

fanns några brister i omsorgen hos föräldrarna. KR ansåg därför att förutsättningarna för ett 

omhändertagande enligt LVU inte kunde uppfyllas och att överklagan skulle bifallas. Både 

Socialnämnden och barnet överklagade KR:s beslut och yrkade att Högsta 

förvaltningsdomstolen (HFD) skulle upphäva KR:s beslut och fastställa FR:s dom.  

HFD anförde att den som, enligt 1 § 2 st. LVU, är under 18 år och om någon av de 

situationer som nämns i 2-3 §§ LVU  föreligger, ska beredas vård enligt LVU om vården inte 

kan ges med samtycke av vårdnadshavare eller den unge själv om denne är över 15 år. Av 5 

st. samma paragraf framgår att det som är bäst för barnet ska vara avgörande. HFD ansåg att 

ju äldre och mognare ett barn är desto större hänsyn ska tas till dess åsikter. HFD menade att 

det tydligt framgick att barnet inte var nöjd med sin hemsituation och inte ville flytta tillbaka 

dit, vilket innebar att det skulle vara en fara för dennes hälsa och utveckling om vården i 

familjehemmet upphörde. Eftersom vården inte kunde ske frivilligt och det förelåg en fara för 

den unges hälsa och utveckling, i enlighet med 2 § LVU, skulle kraven för LVU, enligt HFD, 

anses ha varit uppfyllda. HFD upphävde KR:s dom och fastställde FR:s dom med resultatet att 

vården i familjehemmet kunde bestå.  

Barnet hade vid upprepade tillfällen uttryckt en rädsla för sina föräldrar och en stark ovilja 

till att flytta tillbaka hem till föräldrarna. FR bedömde att det fanns en fara för barnets hälsa 

och utveckling medan KR, enligt vår mening, enbart granskade föräldrarna och deras 

föräldraförmåga och KR menade att det inte fanns några brister i omsorgen som gjorde att de 

inte kunde ha sin son hemma. KR hade således lämnat barnets vilja och åsikter utanför medan 

FR och HFD nästan enbart hade tittat på barnets inställning och eftersom barnet vid 

upprepade tillfällen hade uttryckt att han inte ville bo hos sina föräldrar menade HFD att det 

räckte för att göra en bedömning. Varken FR eller HFD har angett huruvida de har tittat på 

barnets mognad eller andra omständigheter i sig utan de menade att det räckte med barnets 

uttryckliga vilja. Av den anledningen anser vi att det framstår som att det är barnets vilja som 

har varit avgörande i frågan. Det är således svårt att bedöma eftersom det inte anges i 

domskälen.   

    Vi anser att det är märkligt att de tre instanserna bedömer på så olika sätt. Barnets vilja ska 

beaktas utifrån barnets ålder och mognad enligt 39 § LVU. Barnet är vid tidpunkten 14 år och 

det bör därför inte föreligga några hinder mot att barnets vilja beaktas. Det vi finner värt att 

diskutera är att det inte framgår om och i vilken utsträckning HFD har beaktat barnets ålder 

och mognad eller hur de har tänkt i övrigt, vilken information barnet har fått och så vidare. 

Enligt vår mening har HFD tagit ett riktigt beslut, men vi saknar en redogörelse av varför de 

dömt på detta sätt.  
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8.2.3. HFD 2015 ref. 36  

Barnet vad född 2013 och placerat i familjehem. Föräldrarna ville att barnet istället skulle 

placeras hos mormor och hennes make. Socialnämndens utredning visade att det i sig inte var 

något problem med att barnet placerades hos mormor men på grund av hennes och hennes 

mans ålder och på grund av att de endast ville åta sig sitt barnbarn under ett år, ansåg 

nämnden att de inte var lämpliga som familjehem. Barnet behövde vårdas enligt LVU en 

längre tid än så och det vore inte förenligt med barnets bästa om barnet fick flytta till ett nytt 

hem igen efter 1 år. FR upphävde nämndens beslut och ansåg att mormodern och hennes man 

var lämpliga som familjehem. Nämnden överklagade till KR som i sin tur tog ställning till om 

nämnden gjort en korrekt bedömning när de ansett att mormodern och hennes man inte var 

lämpliga som familjehem. KR upphävde FR:s beslut och biföll nämndens överklagan. 

Föräldrarna till barnet överklagade KR:s beslut och ville att HFD skulle fastställa FR:s 

dom. Barnets offentliga biträde ansåg att barnet skulle få det bäst hos morföräldern eftersom 

det i det nuvarande familjehemmet fanns fem barn varav ett spädbarn. Biträdet ansåg att det 

var viktigt för barnet att hon fick ett familjehem som kunde bestå. Om barnet fick bo hos 

morföräldern och hennes man kunde barnet dessutom ha en god kontakt med släkt och 

anhöriga. Den fråga som HFD tog ställning till var lämpligheten av socialnämndens 

placeringsbeslut och om domstolen hade möjligheten att bedöma om annan yrkad placering 

var lämpligare och, om så var fallet, döma till placering i det hemmet.  HFD ansåg inte att det 

fanns något hinder för att barnet skulle stanna i det nuvarande familjehemmet. Principen om 

barnets bästa är överordnad närhetsprincipen och återföreningsprincipen och de bedömde 

därför att barnet skulle få stanna i familjehemmet och inte flytta till morföräldern.  

Ingen av instanserna har nämnt barnet i någon större utsträckning, vilket vi menar innebär 

att de inte har tagit någon hänsyn till barnets vilja eller barnets bästa. Det diskuteras huruvida 

placeringen är lämplig för barnet eller inte och de nämner principen om barnets bästa, men det 

framgår inte om principen på något sätt har varit avgörande i bedömningen eller på vilket sätt 

principen om barnets bästa tillämpas. Vi menar att det troligast beror på att fokus inte legat på 

barnet och de har därför inte tagit principen om barnets bästa i beaktande. Det är svårt att säga 

hur stor betydelse barnet och dennes åsikter har när fokus läggs på så mycket annat runt 

omkring och när domstolens resonemang, som i detta fall, är otydligt. Barnets låga ålder 

bidrar givetvis till att det inte finns någon åsikt dokumenterad från barnet eller att de inte 

redovisats vilken information barnet har fått, men enligt vår mening borde det offentliga 

biträdet kunna säga mer om barnet och dess påverkan av situationen, vilket vi anser görs 

ytterst bristfälligt. Enligt 36 § LVU ska barnets åsikter framföras, så långt det är möjligt, av 

barnet själv eller på annat möjligt sätt. Eftersom barnet är så ungt att det inte själv har någon 

möjlighet att tala för sin sak tillsätts ett offentligt biträde enligt 39 § LVU. Det offentliga 

biträdet ska ha god kompetens när det gäller samtal med barn så att denne sedan kan förmedla 

barnets inställning.173 Vi anser att det offentliga biträdet har misslyckats med sitt uppdrag i 

detta fall. Barnet bör vara i fokus eftersom det enligt 1 § 5 st. LVU är barnets intresse som ska 

vara avgörande.  

HFD anförde i målet att den fråga de hade att ta ställning till var lämpligheten i 

Socialnämndens placeringsbeslut. Vi anser att det är bra att HFD väcker frågan och diskuterar 

                                                 
173 Se kap. 5.4.2. 
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placeringsbeslutet, men enligt vår mening är det för lite fokus på barnet i alla instanser. HFD 

ansåg att barnet skulle få det bäst om det fick stanna i familjehemmet, vilket ändå tyder på att 

de har tagit barnets bästa i beaktande trots att de inte anger på vilket sätt och hur de har 

resonerat angående barnet. De tar också hänsyn till principer som är till fördel för barnet, 

vilket vi menar är mycket bra, men det ger inte den slagkraft och tyngd i beslutet som vi anser 

att det borde ha. Med det sagt menar vi också att både FR och KR har haft förhållandevis fel 

fokus och att barnet på grund av det blivit relativt bortglömt i frågan, trots att utgången i målet 

är till fördel för barnet. 

 

8.2.4. KR Mål nr 3392-06 

Barnet var två år gammalt och frivilligt placerat hos en släkting till modern på grund av att 

denne varit omhändertagen enligt LVM. Barnet skulle vårdas hos släktingen till dess att 

moderns vård upphörde. Socialnämnden lämnade in en ansökan om att barnet borde 

omhändertas enligt 2 § LVU på grund av moderns oförmåga att agera som förälder. 

Länsrätten (LR) ansåg att det fanns fog för att anta att modern inte klarade av rollen som 

förälder. Barnets offentliga biträde anförde i LR att förhållandet mellan familjehemmet och 

modern var komplicerat och att familjehemmet själva ansåg att det bästa var att barnet skulle 

växa upp i deras hem. LR beslutade att barnet skulle omhändertas med stöd av 1 § 2 st. och 2 

§ LVU.   

   Modern överklagade domen till KR. Barnets offentliga biträde ansåg inte att det fanns 

någon grund för att ansöka om vård och inget som styrkte nämndens påstående om moderns 

oförmåga. Enligt KR fanns det ett par omständigheter som kunde påkalla oro gällande 

moderns förmåga att ta hand om barnet. Den utredning som genomfördes av både socialen 

och extern aktör, påvisade inte vilka konkreta omständigheter som skulle kunna ligga till 

grund för brister i omsorgen och att dessa skulle innebära fara för barnets hälsa och 

utveckling.  KR beslutade därför att det inte förelåg någon grund för att bereda barnet vård 

med stöd av LVU och moderns överklagan skulle således bifallas.  

LR beslutade att barnet skulle omhändertas med stöd av 1 § 2 st. LVU och 2 § LVU. Detta 

överklagades till KR som sedan beslutade att barnet inte skulle omhändertas. Vi anser att de, i 

detta fall, har lagt fokus på fel fråga och således glömt bort barnets delaktighet och hur denne 

drabbas av beslutet. Detta innebär, enligt vår mening, att principen om barnets bästa inte har 

varit avgörande och således inte heller barnets vilja. Även om det, i enlighet med 

närhetsprincipen, är rätt att barnet får insatser i hemmet före vård utanför hemmet om detta är 

möjligt kan det, enligt vår mening, också orsaka problem.174 Om barnet flyttas hem till sin 

mor för tidigt kan det i slutändan vara skadligt för barnet. Så var fallet i det så kallade 

”Brommafallet”175 där barnen flyttades hem direkt då det ansågs att hemmiljön förbättrats, 

vilket sedan visade sig vara en för tidig åtgärd som istället slutade med vanvård och 

misshandel av barnen. Vi anser därför att det är extra viktigt att fokusera på barnets bästa i fall 

där det har varit brister i omsorgen tidigare just för att säkerställa att barnet inte kommer att 

fara illa vid senare tillfälle.   

    KR ansåg att det fanns grund för oro gällande moderns föräldraförmåga i KR 3392-06 men 

                                                 
174 Se kap. 5.3. 
175 Se kap. 5.4.4. 
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då utredningen inte kunnat peka ut konkreta problem har det inte lagts någon större vikt vid 

det. Vi anser att modern är en mycket viktig del i utredningen, men vi ställer oss frågande till 

varför det enbart är moderns förmåga att agera som förälder som blir föremål för diskussion i 

KR och inte barnets bästa. Barnets offentliga biträde har enbart diskuterat att det inte finns 

någon grund för nämndens anklagelser och har således fokuserat minimalt på barnet. Vi är 

därför kritiska till huruvida barnets bästa och barnets vilja verkligen har vägts in i beslutet 

eftersom fokus har legat på föräldraförmåga och inte barnet.  
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9. Analys och reflektioner 

9.1. Inledning  

I nedanstående kapitel presenteras en analys av innebörden och tolkningen av principen om 

barnets bästa. Här redogörs för innebörden av principen både i FB, SoL och LVU. I detta 

kapitel görs även en jämförande analys mellan mål om vårdnad, boende och umgänge och 

LVU-mål. Även barnets rätt att vara delaktig i beslut som rör dem och de praktiska modeller 

som används av socialnämnden för att utreda vad som är barnets bästa och vilja behandlas. 

  

9.2. Definitioner och frågeställningar 

9.2.1. Innebär avsaknaden av en definition av principen om barnets bästa 

positiva eller negativa konsekvenser för barnet? 

Att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut som rör vårdnad, boende och umgänge 

framgår av både lagtext och förarbeten, men någon definition av vad det innebär framgår 

dock, som tidigare nämnts, inte. I 6 kap. 2a § FB framgår dock de olika rekvisit som särskilt 

ska beaktas vid bedömningen av vad som är barnets bästa. Vad som är det bästa för barnet ska 

vidare avgöras genom en individuell bedömning, vilken ska bygga på en framtidsprognos med 

utgångspunkt i det enskilda barnet.176 Ytterligare en viktig aspekt i bedömningen av vad som 

är barnets bästa är barnperspektivet.177 I sammanhanget är även barnets behov av trygghet en 

viktig aspekt att ta hänsyn till, vilket framgår av 6 kap. 1 § FB.178 Utifrån dessa rekvisit ska 

beslutsfattaren göra en helhetsbedömning genom att väga in alla de omständigheter som anses 

relevanta i det enskilda fallet.179 

Att det inte finns någon definition av vad barnets bästa är utan endast olika rekvisit som 

beslutfattaren ska fästa särskilt avseende vid i sin bedömning bidrar enligt vår mening till att 

bedömningen om vad som är det bästa för barnet blir flexibel. Vi menar också att en sådan 

flexibilitet är nödvändig för att kunna göra korrekta och individuella bedömningar i varje 

enskilt fall. Om barnets bästa uttryckligen var definierat skulle det inte vara möjligt, vilket 

skulle innebära att principen om barnets bästa, enligt vår mening, helt förlorar sitt värde. Med 

att principen helt förlorar sitt värde menar vi just det att om det fanns en klar och tydlig 

definition av vad principen om barnets bästa innebär skulle bedömningen, enligt vår mening, 

bli standardiserad istället för individualiserad. Vi menar att en sådan standardiserad 

bedömning skulle innebära att barnets behov riskerar att bli osynligt. Värdet av 

barnperspektivet där de vuxna beslutsfattarna ska se situationen med barnets ögon skulle 

också vara svårare att genomföra enlig vår mening. Vi menar att en standardiserad bedömning 

istället skulle innebära att bedömningen sker ur ett vuxenperspektiv och således den vuxnes 

syn på vad som är det bästa för barnet. Bedömningen om barnets bästa måste, enligt vår 

mening, ske genom en individuell bedömning i varje enskilt fall, detta för att inte gå miste om 

varje barns enskilda behov men också för att på bästa sätt kunna göra bedömningar med 

utgångspunkt i ett barnperspektiv. Av den anledningen kommer olika omständigheter anses 

relevanta från fall till fall och bedömningen om vad som är barnets bästa blir således olika. 

                                                 
176 Se kap. 3.1. 
177 Se kap. 3.2. 
178 Se kap. 3.4. 
179 Se kap. 4. 
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Ett av de rekvisit som framgår av 6 kap. 2 § FB och som särskilt ska beaktas är barnets 

behov av ”en nära och god kontakt med båda föräldrarna” För att barnet även efter det att 

föräldrarna separerat ska kunna upprätthålla en sådan kontakt finns en möjlighet för 

föräldrarna att ha fortsatt gemensam vårdnad om barnet även efter en separation.180 Även 

barnets boende går att lösa exempelvis genom att barnet har ett så kallat växelvis boende, 

vilket innebär att barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna. Dessa arrangemang 

kräver dock samarbetsförmåga, vilja och flexibilitet från föräldrarnas sida.181 Vikten av 

samarbete, vilja och flexibilitet gäller även barnets rätt till umgänge med den föräldern som 

inte bor tillsammans med barnet. Det är viktigt att understryka att det är barnet som har rätt 

till umgänge och föräldern har, som tidigare nämnts, således ingen oinskränkt rätt till 

umgänge med sitt barn.182 

Om föräldrarna inte kan samarbeta kan den gemensamma vårdnaden om barnet, barnets 

boende och barnets rätt till umgänge, enligt vår mening, istället för att gynna barnets relation 

till föräldrarna få motsatt effekt. Det kan således istället leda till att barnet känner otrygghet 

och barnets bästa hamnar då i skymundan. Frågan är då, enligt vår mening, om den 

gemensamma vårdnaden, barnets boende och barnets rätt till umgänge i sådana fall istället blir 

ett rättviseargument och ett verktyg för föräldrarna i en eventuell konflikt snarare än ett 

arrangemang för barnets bästa i enlighet med principen. Föräldrarnas samarbetsförmåga är 

således, enligt vår mening, viktig att väga in i bedömningen om vad som är barnets bästa 

eftersom föräldrarnas ovilja att samarbeta kan sätta barnet i en situation där de känner sig 

tvingade att ta ställning för, och således också emot, någon av dem.  

 

9.2.2. Är barnperspektivet bara ett perspektiv som utgår från barnet? 

Barnperspektivet innebär att den vuxne ska se på situationen med barnets ögon. För att detta 

ska kunna genomföras krävs att den vuxne lyssnar på barnet och försöker förstå hur barnet 

upplever situationen. Detta bör enligt vår mening gälla i alla sammanhang där barn är 

inblandade vare sig det gäller en bedömning av föräldrar, skola, domstol eller andra som har 

med barnet att göra. Vi anser att det är viktigt att det faktiskt är barnets upplevelse av 

situationen som ligger till grund för barnperspektivet. Detta eftersom det annars skulle 

innebära att den vuxne skulle behöva anta hur situationen upplevs av barnet eller skapa sig en 

illusion av vad barnet eventuellt känner om den vuxne inte lyssnar på barnet. Det skulle 

således innebära att det blir ett vuxenperspektiv istället för ett barnperspektiv.  

Att lydelsen i 6 kap. 2a § FB ändrades innebar ett tydliggörande av att det är barnets bästa 

som ska vara avgörande vid alla beslut gällande vårdnad, boende och umgänge istället för, 

som i den tidigare lydelsen, att barnet ska sättas i främsta rummet. Enligt vår mening är detta 

ett viktigt förtydligande som skapar trygghet för barnet eftersom det är barnets bästa som ska 

vara avgörande. Vi anser därför att den nya lydelsen fyller en viktig funktion men vi är 

kritiska till huruvida det alltid är barnet som utgör grunden för barnperspektivet. Vi menar att 

det istället kan vara den vuxne som skapar sig en egen tolkning för att denne anser sig veta 

vad barnet är i behov av. Vi menar att barnet ofta är en svag part i beslutsprocessen eftersom 

det är de vuxna som har makten och skapar spelreglerna. Enligt vår mening är det därför inte 
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troligt att någon skulle ifrågasätta den vuxnes ord om denne säger att barnet känner på ett 

visst sätt. Enligt vår mening kan detta jämföras med den studie som utfördes av Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset där barnet i många fall inte fick vara delaktiga i sitt beslut om placering i 

familjehem.183 I det fallet har socialens handläggare, enligt vår mening, missat 

barnperspektivet eftersom de barn som haft rätt att vara delaktiga i sitt beslut inte har varit det 

och vems perspektiv har handläggarna utgått från då?  

 

9.3. Barnets bästa, delaktighet i beslut och praktiska modeller vid beredning av 

vård enligt SoL och LVU 

9.3.1. Barnets bästa – en subjektiv tolkning? 

Enligt 1 kap. 2 § SoL ska barnets bästa särskilt beaktas när det gäller åtgärder som rör barn. 

Regeringen anser att beslut som rör barn ska ha sin grund i en bedömning om vad som är bäst 

för barnet i fråga och på samma sätt anger 1 § 5 st. LVU att det som är bäst för barnet eller 

den unge alltid ska vara avgörande och att det bara är barnet eller den unges intressen som får 

ligga till grund för beslutet och inga andra intressen. En av de saker som skiljer dessa två 

lagrum åt är exempelvis att SoL anger att besluten ska ha sin grund i vad som är bäst för 

barnet medan LVU säger att barnets bästa alltid ska vara avgörande. Vi menar att detta beror 

på att SoL är gällande i de fall det handlar om frivilliga insatser och därmed krävs det inte att 

barnets vilja och åsikter alltid är avgörande i beslutet eftersom det i grunden ändå sker 

frivilligt. När det däremot gäller LVU ska barnets bästa alltid vara avgörande eftersom det där 

är fråga om insatser som sker genom tvång och därmed inom striktare ramar.  

Som tidigare nämnts är betydelsen av barnets bästa inte alltid helt självklar och kan således 

betyda olika saker för olika personer och begreppet förändras i samband med att samhället 

och dess värderingar förändras.184 Socialstyrelsen menar att barnets bästa är en 

sammanvägning av fler olika faktorer bestående av: 

 ”Barnets behov och uppfattning” 

 ”Föräldrarnas förmåga och uppfattning” 

 ”Faktorer i familj och miljö” 

 ”Utlåtande från sakkunniga och referenspersoner”.185 

Det är upp till socialnämnden och domstolen att bedöma vad barnets bästa är, vilket vi till viss 

del ifrågasätter. Om begreppet betyder olika för olika personer anser vi att bedömningarna 

kan få stora skillnader, och till viss del, stora brister. Enligt vår mening är det lättare för 

socialnämnden att vara mer subjektiv i sin bedömning eftersom de kommer närmare barnen, 

medan domstolen i större utsträckning måste vara objektiv.  

Vi anser därmed att det blir svårt att få en helt korrekt bedömning av vad som är det 

enskilda barnets bästa eftersom detta rimligtvis bör kunna förändras beroende på vem som 

handlägger barnets ärende och vem barnet pratar med just då. Om barnet pratar med en 

socialsekreterare och denne får en viss uppfattning om vad barnets bästa är, anser vi, att det 

finns en risk för att bedömningen skulle ha blivit annorlunda om barnet hade pratat med en 

annan handläggare. Detsamma gäller den bedömning som domstolen gör. Trots att de ska vara 
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objektiva menar vi att det kan vara svårt och risken för att domstolen till viss del lägger in 

egna värderingar är, enligt vår mening, stor. Kan då bedömningen om barnets bästa vara helt 

tillförlitlig? Av den anledningen menar vi att de riktlinjer som finns borde vara tydliga och 

enhetliga för både domstol och socialnämnd, dock utan att barnets bästa för den skull 

definieras, detta skulle enligt vår mening leda till en mer enhetlig bedömning. 

Att utgå enbart från forskning och beprövad erfarenhet när barnets bästa ska bedömas är 

inte tillräckligt utan barnet ska sättas i centrum av nämndens och domstolen utredning så att 

barnets åsikt tydligt framkommer utan att barnet pressas på sina synpunkter eller behöver göra 

ett val.186 Vi instämmer i detta och menar att det är viktigt att barnet verkligen får medverka 

och påverka utredningen så att den inte enbart utgår från nämndens och domstolens 

erfarenheter och forskning i övrigt. Vi ifrågasätter dock om det verkligen alltid är så det går 

till? I den utredning som Stiftelsen Allmänna Barnhuset gjorde 2010187 redovisas att 16 av de 

barn som intervjuats, och som varit över 8 år vid tillfället för placeringen, inte har fått 

uttrycka sin vilja. Har nämnden då verkligen satt barnet i centrum av utredningen eller har de 

använt sig av andra metoder för att komma fram till sitt beslut?  

Värt att nämna är också att av de 56 personerna som deltog i studien var det hela 38 

personer som inte fått möjlighet att vara med och påverka sin placering, troligast på grund av 

barnets ålder.  Enligt vår mening bör barnets ålder i sig inte utgöra något hinder eftersom 

socialnämnden har tillåtelse att inhämta uppgifter från anhöriga, närstående och andra 

yrkespersoner som har kunskap om barnet även i de fall en vårdnadshavare inte samtycker till 

det.188 Att ett barn inte har fått vara med och påverka sitt placeringsbeslut behöver således inte 

innebära att barnet inte har satts i centrum men det kan, enligt vår mening, påverka barnets 

inställning till placeringen.  

 

9.3.2. Barnets rätt att vara delaktig i beslut som berör dem 

Att låta barn vara delaktiga i beslut som rör dem sägs bidra till att dess hälsa och utveckling 

främjas, vilket vi är eniga om.189 Vi menar också att det bidrar till att barnet är mer hängivet 

att engagera sig i de insatser som krävs för att både barn och förälder ska må bra och få den 

hjälp de behöver. Vår åsikt är att ett barn som fått vara delaktig i ett beslut om exempelvis 

flytt till ett familjehem är mer positivt inställd till det än ett barn som inte känner sig delaktig 

och bara tas ifrån sina föräldrar utan vetskap om vad som händer. Givetvis kräver det att 

barnet innehar en ålder och mognad som gör ett sådant deltagande i beslutet möjligt. Eftersom 

barns åsikter sällan skiljer sig från den vuxnes åsikter är det, enligt vår mening, bättre att 

involvera barnet i beslutet en gång för mycket än en gång för lite oavsett om det gäller 

insatser i SoL eller LVU.190 

Grunden för att låta barnet vara delaktig i beslutet kan vara av etiska skäl, filosofiska skäl, 

pragmatiska skäl och terapeutiska skäl, vilket innebär att maktbalansen mellan barn och vuxen 

ska slätas ut, barnets åsikter ska värdesättas på samma sätt som en vuxens, det gör planer mer 

hållbara och bättre genom att ta hänsyn till barnets synpunkter och det låter barnet påverka sitt 
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eget öde genom att vara delaktig.191 Enligt vår mening är var och en av de skälen viktiga när 

det gäller beslut som rör barn. Om det alltid finns en ojämn maktbalans mellan de vuxna och 

barnen så kommer aldrig barnets åsikt att få ta plats i utredningen eller beslutet, vilket enligt 

vår mening innebär att barnets åsikt per automatik inte kommer att värdesättas på samma sätt 

som en vuxens. Som tidigare nämnts anser vi också att om barnet får vara delaktig, det vill 

säga vara med och påverka sitt öde, så kommer de planer som görs upp tillsammans med 

barnet bli mer hållbara på längre sikt än om barnet inte får vara med och påverka. Att bara 

plocka ut och beakta ett av dess skäl, anser vi, därför vara svårt. Detta på grund av att de 

etiska- och filosofiska skälen, enligt vår mening, kan anses gå lite hand i hand precis som de 

pragmatiska och terapeutiska skälen. Vi har därför svårt att se hur maktbalansen ska kunna 

slätas ut utan att barnets åsikter tillmäts större vikt.  

Shire och Hart har skapat två av de delaktighetsmodellerna som kan användas för att 

beskriva på vilket sätt barnet deltar och inte.192 Shires modell, som är uppdelad i fem olika 

nivåer, beskriver i vilken mån barnet ingår i beslutsprocessen. Nivåerna går från att den vuxne 

lyssnar på barnet, till att barnet delar ansvaret med den vuxne. Harts modell har, till skillnad 

från Shires modell, åtta olika steg. Där beskrivs barnets delaktighet som något som främst ska 

se bra ut sett utifrån. Vi anser att Shires modell är skapad från barnets perspektiv och att det är 

barnet som står i centrum medan Harts modell är skapad på ett sätt där fokus ligger på vad 

barnet inte får delta i. Vi menar därför att Harts modell utgår från ett vuxenperspektiv, vilket 

leder till att barnperspektivet kommer i skymundan. Harts modell får således en mer negativ 

klang eftersom den säger att ”barnet används för att det ska se bra ut utåt” istället för som i 

Shires modell förklara i vilken grad barnets åsikter beaktas. Vi anser därför att Shires modell 

är mer användbar eftersom den på ett bra sätt beskriver hur barnet deltar och i vilken grad 

barnets åsikter tillmäts betydelse.  

  

9.3.3. Är de praktiska modellerna gynnande för barnet vid bedömningen om vad 

som är barnets bästa 

I praktiken är det främst BBIC som används för att få fram vad barnets bästa och vilja är.193  

Syftet med BBIC är att: 

 ”Stärka barnets delaktighet och inflytande” 

 ”Förbättra samarbetet med barnets familj och nätverk” 

 ”Skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare kan 

följas upp” och 

 ”Bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet”.   

För att uppnå syftet med BBIC genomförs en handläggningsprocess i flera steg som 

innebär att situationen ska aktualiseras, utredas, beslut ska fattas, uppdraget/insatsen ska 

utformas och det ska göras en uppföljning. 

Vad som kan vara värt att diskutera är dock huruvida barnet och dess åsikt och vilja 

faktiskt framkommer på rätt sätt om utredningen så att säga göms bakom en modell eller om 

det innebär att utredningarna blivit bättre? Vi anser att det är bra att en modell som BBIC har 
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upprättats eftersom det innebär att det finns gemensamma riktlinjer för alla som arbetar med 

utredningar och handläggning inom socialtjänst, vilket i sin tur medför att barnet får en 

säkrare utredning. Givetvis kan det vara så att alla frågor som BBIC utreder inte alltid är 

nödvändiga och att vissa frågor fått för lite eller inget fokus. Vi anser dock att detta är en risk 

som måste tas och att det ingår i en socialsekreterares uppgift att faktiskt kartlägga alla 

eventuella behov ett barn har oavsett om de ingår i BBIC eller inte. Överlag anser vi därmed 

att BBIC har bidragit till en ökad säkerhet för barnet i utredningen och tydligare riktlinjer över 

vad som ska utredas, vilket gör det tydligare för alla inblandade.   

    Utöver BBIC-modellen finns också det som kallas för evidensbaserad praktik (EBP).194 

Evidensbaserade metoder används för att få fram bästa möjliga metod och insats för att kunna 

hjälpa barnet. Med EBP kan också fastställas vad som är barnets bästa med hjälp av de fyra 

överlappande cirklarna. Dessa är som ovan nämnts forskning och vetenskap, beprövad 

erfarenhet, barnets önskemål, erfarenheter och åsikter samt föräldrarnas erfarenhet, önskemål 

och åsikter, vilka vägs samman för att avgöra vad som är barnets bästa i den specifika 

situationen.195 

I en jämförelse mellan BBIC och EBP kan snabbt konstateras att båda modellerna i stort 

sett har som syfte att få fram samma svar, nämligen vad är barnets bästa och på vilket sätt ska 

barnet få hjälp. Viljan är en del av den utredning som görs i EBP medan den i BBIC är en del 

av det som ska besvaras. Hur frågan om vad som är barnets bästa ska utredas och vilken insats 

som kan användas skiljer sig dock mellan de två metoderna. BBIC har en relativt omfattande 

process med aktualisering, utredning, beslut, utformning av uppdrag och uppföljning där alla 

har barnets bästa och dess behov i centrum, även om vad som är barnets bästa står klart redan 

när beslutet fattas.  Detta innebär enligt vår mening att barnets bästa och barnets vilja är med i 

bedömningen från början fram tills den dagen då uppföljningen är slutförd.  

När det gäller EBP ska barnets bästa och den insats som är den bästa för barnet tas fram 

genom den så kallade cirkelmodellen men så snart det är genomfört kan inte modellen 

användas vidare. Det innebär att själva genomförandet av insatsen och en eventuell 

uppföljning genomförs utan att socialnämnden har samma uttalade fokus på barnets bästa och 

barnets vilja i dessa olika skeden i processen. Det betyder nödvändigtvis inte att det inte finns 

något fokus på barnets bästa eller vilja, utan endast att det inte är uttalat och därför inte kan 

urskiljas eller är svårare att urskilja. Enligt vår mening är BBIC den bättre modellen i de flesta 

fall på grund av att BBIC har ett större fokus på barnet och följer upp barnets vilja och behov 

under hela processen. 

 

9.4. Har principen om barnets bästa samma innebörd och tolkning i FB, SoL och 

LVU eller bedöms principen utifrån olika utgångspunkter?  

För att kunna utreda skillnaderna mellan lagarna och deras tillämpning men även dess likheter 

samt hur bedömningarna görs i respektive mål har en jämförelse mellan dem gjorts. Vid en 

jämförelse mellan SoL, LVU och FB framträder enligt vår mening en tydlig skillnad men 

också vissa likheter. I FB finns det både i lagtext och i förarbeten, som tidigare nämnts, 

tydliga rekvisit som ska beaktas vid bedömningen av vad som är barnets bästa. I SoL och 
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LVU:s lagtext och förarbeten framgår dock inga sådana rekvisit. Enligt vår mening kan 

avsaknaden av tydliga rekvisit i LVU innebära att bedömningen riskerar att bli subjektiv trots 

att det finns mallar att följa, vilket i sin tur kan leda till att bedömningen blir beroende av 

vilken handläggare som bedömer målet. Vi menar också att om det fanns lika, eller i vart fall 

liknande rekvisit i mål om vårdnad, boende och umgänge och i LVU-mål skulle domstolens 

och socialnämndens bedömning bli mer enhetlig. 

En av likheterna mellan lagarna är att alla bedömningar om vad som är barnets bästa ska 

göras genom en individuell bedömning i varje enskilt fall och utifrån ett helhetsperspektiv. 

Barnets bästa bedöms enligt FB med utgångspunkt i rekvisiten i 6 kap. 2a § FB och vad som 

stadgas i 6 kap. 1 § FB och alla omständigheter som anses relevanta för målet ska beaktas 

genom en samlad bedömning. Enligt vår mening finns inga jämförbara rekvisit att utgå ifrån 

när det gäller LVU-mål. Domstolen utgår från 1 § 5 st. LVU som anger att barnets bästa alltid 

ska vara avgörande, men det saknas rekvisit eller andra riktlinjer som anger vad som ska 

beaktas i bedömningen.   

Vi anser att innebörden och tolkningen av principen av barnets bästa inte är densamma i 

FB, SoL och LVU eftersom bedömningen görs på så olika sätt. I FB finns, som tidigare 

nämnts, rekvisit som är utgångspunkten för bedömningen av vad som är barnets bästa. I mål 

där barnets bereds vård enligt LVU görs bedömningen med hjälp av ovan nämnda modeller. 

Vidare är det bara de socialnämnder som har licens som får använda BBIC-modellen,196 vilket 

automatiskt innebär att bedömningen inte kan göras på samma sätt inom socialtjänsten som 

vid de tillfällen barnets bästa ska utredas i enlighet med FB. Enligt vår mening innebär det att 

resultatet inte kan bli detsamma eftersom det är svårt att få samma svar om de inte utgår från 

samma frågor och således inte har samma utgångspunkter för bedömningen.  

Tolkningen av principen om barnets bästa blir således olika när den tillämpas enligt FB 

och LVU, vilket enligt vår mening beror på att principen tillämpas i så olika situationer. Vi 

anser att det är en stor skillnad mellan beslut om att flytta till mamma eller pappa på grund av 

att de ingått äktenskapsskillnad eller att bli placerad i familjehem hos någon som är helt okänd 

för barnet, vilket innebär att principen tillämpas på olika sätt. Av den anledningen måste, 

enligt vår mening, principens innebörd och tolkning vara flexibel så att den kan anpassas till 

situationen i varje enskilt fall. Därmed kan inte principen om barnets bästa anses bedömas på 

samma sätt i FB, SoL och LVU.  

 

9.5. När och enligt vilka grunder tas, enligt praxis, hänsyn till barns åsikter och 

vilja och framgår det av resonemanget i domskälen varför eller varför inte 

barnets vilja har beaktats i beslutet? 

I mål som bedöms enligt FB har, som tidigare nämnts, hänsyn tagits till alla omständigheter 

som anses relevanta genom en helhetsbedömning. I de fall där barnet har uttryckt en tydlig 

vilja och har ansetts uppnått rätt ålder och mognad har hänsyn tagits till barnets åsikter i större 

grad än om barnet inte har uttryckt sin vilja på ett tydligt sätt. I likhet med FB ska en 

helhetsbedömning vara avgörande även i LVU-mål. Barnets vilja har beaktats på liknande sätt 

som i FB med skillnaden att domstolen inte har redogjort lika tydligt i domskälen för av 

vilken anledning de har tagit hänsyn till viljan eller hur de har resonerat i övrigt, det framgår 
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endast att viljan har beaktats. Det kan, enligt vår mening, antas att en bedömning har gjorts 

genom att beakta barnets vilja utifrån barnets ålder och mognad, vilket inte kan fastställas just 

på grund av att ett sådant resonemang saknas. Vi menar dock att domstolen tar hänsyn till 

barnets vilja, både i LVU-mål och mål gällande vårdnad, boende och umgänge, om barnet på 

ett tydligt sätt ha redogjort för sin egen vilja. I de fall barnet inte har uttryckt en tydlig vilja 

eller om uppgifterna om barnets vilja har varit motstridiga eller på annat sätt inte varit 

tillräckligt tydliga har inte domstolen tagit barnets vilja i beaktande. Det krävs därmed att den 

vilja barnet uttrycker är tydlig för att den ska vara avgörande för domstolens beslut. Vi menar 

att detta är rimligt även om anledningen till att viljan inte är tillräckligt tydlig beror på att det 

är det offentliga biträdet, eller utredningen i övrigt, som har brustit i sitt arbete med att 

framhäva barnets vilja på bästa sätt. 

När domstol och socialnämnd ska göra en bedömning i enlighet med barnets bästa ska 

deras resonemang som leder fram till beslutet framgå i domskälen.197 I den praxis vi studerat 

vad gäller vårdnad, boende och umgänge framgår det, enligt vår mening, på ett tydligt sätt hur 

domstolen har resonerat och varför, eftersom de på ett tydligt sätt redovisar varför eller varför 

inte viljan har beaktats i det enskilda fallet. Av den anledningen blir det även tydligt att 

bedömningen görs ur ett helhetsperspektiv, genom en samlad bedömning av de 

omständigheter som har ansetts relevanta för att på bästa sätt kunna avgöra vad barnets bästa 

är i det enskilda fallet. Trots att barnets vilja beaktas i högre grad om viljan uttryckts tydligt 

har viljan således inte varit ensamt avgörande även om hänsyn tagits till den i högre grad. 

I LVU-målen anser vi dock att det saknas ett tydligt barnfokus. Fokus har således hamnat 

på något helt annat i domstolens resonemang, vilket vi har svårt att finna en förklaring på. 

Vad vi ställer oss kritiska till är att det i många fall tycks göras en helhetsbedömning utifrån 

barnets bästa och vilja men det finns inget som konkret beskriver hur de har gått tillväga eller 

om barnets vilja har beaktats. Vi anser att det vore lämpligt om instanserna i likhet med de fall 

vi studerat angående vårdnad, boende och umgänge redogjorde för sitt resonemang och för 

hur barnets vilja och övriga omständigheter har beaktats, oavsett vad frågan gäller i övrigt. Vi 

menar att det skulle underlätta för parterna om de alltid fick en konkret beskrivning av vad 

domstolen tagit hänsyn till vid sin bedömning om vad som är barnets bästa i varje enskilt fall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
197 Se kap. 4.3. 



46 

 

10. Slutsatser 
Att det inte finns någon definition av vad principen om barnets bästa är medför, enligt vår 

mening, att bedömningen blir mer flexibel så att den kan anpassas till varje enskilt barn. Av 

den anledningen anser vi att avsaknaden av en definition av vad som är barnets bästa inte 

innebär negativa konsekvenser för det enskilda barnet utan avsaknaden är, enligt vår mening, 

avgörande för att barnet ska få sina behov och rättigheter tillgodosedda.  

Hur barnets vilja beaktas vid bedömningen om barnets bästa skiljer sig åt och enligt vår 

mening blir det tydligt att viljan inte är ensamt avgörande. I de fall barnet på ett klart och 

tydligt sätt har uttryckt sin vilja har domstolen i högre grad beaktat den, vilket är en skillnad 

mot de fall då barnets uppgifter varit motstridiga eller barnet har ansetts vara under påverkan 

av exempelvis den ene av föräldrarna. Oavsett hur barnets vilja har beaktats har den enligt vår 

mening inte varit ensamt avgörande i varken vårdnadstvister eller omhändertagande. Alla 

omständighet som har ansetts relevanta för en bedömning om vad som är det bästa för barnets 

i det enskilda fallet har således beaktats. Vi menar att det inte är rimligt att endast barnets vilja 

ska vara avgörande vid bedömningen om vad som är barnets bästa i exempelvis en 

vårdnadstvist. Det är inte heller rimligt att anta att ett barn ska kunna veta vad som är det 

bästa i alla situationer. Ett barn kan, enligt vår mening, exempelvis bli påverkat av att det får 

spela obegränsat med tv-spel hemma hos den ena förälder medans det hos den andre finns en 

tydlig gräns. Av den anledningen anser vi att även om barnets vilja ska beaktas och väga tungt 

i en bedömning, måste ändå alla omständigheter noga vägas mot varandra för att komma fram 

till bästa möjliga lösning för det enskilda barnet.  

I mål gällande vårdnad, boende och umgänge är domstolen, enligt vår mening, bra på att 

tydligt visa i domskälen hur de har resonerat och varför för att komma fram till sitt beslut. I 

LVU målen är det däremot svårt att finna ett mönster och se på vilket sätt de har resonerat. 

Enligt vår mening är det anmärkningsvärt att det skiljer sig så mycket åt, vi menar att trots att 

tillvägagångsättet för bedömningen skiljer sig åt så borde det inte vara svårt att redogöra för 

och vara tydliga med sitt resonemang. Vi menar att en anledning till detta skulle kunna vara 

att domstolen och socialnämnden använder sig av olika metoder och när domstolen gör sin 

slutliga bedömning väger ofta socialnämndens utredning tungt. Detta kan enligt vår mening 

innebära att domstolen beaktar socialnämndens utredning och att den många gånger blir det 

slutgiltiga avgörandet i LVU-målen. Av den anledningen framgår inte domstolens 

resonemang i domskälen. 

Vad gäller frågan om bedömningen om barnets bästa görs på lika eller liknande sätt i mål 

enligt FB, SoL och LVU anser vi att det är en stor skillnad mellan tillvägagångssätten. I FB 

finns tydliga riktlinjer för vad som ska beaktas vid bedömningen om barnets bästa och i 

domskälen framgår ett tydligt resonemang som visar hur domstolen har gått tillväga för att 

komma fram till vad barnets bästa är. I LVU saknas däremot riktlinjer och det framgår inte 

heller något resonemang i utredningarna som visar vad som beaktats vid bedömningen om 

barnets bästa. Enligt vår mening läggs fokus mer på den omständighet som har varit 

övervägande för beslutet. Det gör att det blir svårare att följa med i domstolens resonemang i 

LVU-målen i jämförelse med de mål som avgjorts enligt FB.  

Enligt vår mening krävs tydligare riktlinjer i SoL och LVU gällande hur principen om 

barnets bästa ska tillämpas och tolkas. Att det inte finns någon tydlig definition av vad barnets 
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bästa innebär är, som tidigare nämnts, också en fördel eftersom det tillåter beslutsfattarna att 

göra en individuell bedömning i varje enskilt fall. Vi menar dock att det skulle vara till fördel 

för bedömningen om det, som i likhet med FB, fanns kriterier över vad som bör utredas och 

beaktas. Tydliga kriterier skulle enligt vår mening och tolkning inte innebära att det är det 

enda som ska utredas utan tillåter också att andra frågor som är lämpliga att utreda, i 

förhållande till barnets situation, utreds så att barnet kan ges bästa möjliga insats utifrån sina 

förutsättningar. Med detta sagt menar vi att det vore lämpligt med en lagändring i SoL och 

LVU så att bedömningen utgår från samma kriterier som i FB detta för att säkerställa att vissa 

specifika frågor utreds av både domstol och socialnämnd. Detta skulle enligt vår mening ge 

barnet en viss säkerhet och trygghet som inte kan tillförsäkras idag när bedömningen inte 

bygger på några enhetliga tydliga kriterier. 
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Bilaga 1 – mall för barnutredningar 

 

GRANSKNINGSMALL, 
BARNUTREDNINGAR 

Kammarrätt ......................................Mål nr .................. 

Länsrätt .................. Länsrätten Kammarrätten 

Kommun ............................. ja nej (till vård) 

ja nej (till vård) 2 § 3 § Barnets ålder ............... flicka pojke 

Kvalitet sn:s underlag (0-5): Barnets delaktighet (0-5): ------------------

----------------------------------------------------------------------- 

1. Utredning enligt BBIC 

ja nej Annan metod/struktur.......................................... 

2. Används konsultationsdokument enligt BBIC? 

ja nej Vilket/vilka? ............................................................ 

3. Har utredaren träffat barnet? 

ja nej Om ja, hur ofta ................................... 

4. Var/hur har utredaren träffat barnet?.............................. 

5. Framgår om barnet berättat om/gett uttryck för sin situation? 

ja nej i någon mån 

Om nej, varför?................................................ 

6. Framgår om barnets syn på sin situation beaktats/påverkat ut- 

redarens slutsatser? 

ja nej i någon mån 
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Hur?........................................................................................................ 

7. Vilka övriga kontakter har tagits i utredningen?    

................................................................................. 

8.  

9. Är barnets förhållanden belysta?  

Barnets behov 

ja nej i någon mån 

Föräldraförmåga 

ja nej i någon mån 

Båda vårdnadshavarna? 

ja nej i någon mån 

Övriga förhållanden/nätverk? 

ja nej i någon mån 

9. Har utredaren gjort en egen bedömning av barnets behov? 

ja nej i någon mån 

10. Har utredaren gjort en analys av förhållandet barnets behov 

och vårdnadshavarens förmåga? 

ja nej i någon mån 

11. Framkommer barnets egen inställning i sammanfattning- 

en/slutbedömningen? 

ja nej i någon mån 

12. Åberopas kriterierna enligt LVU? (tydliggörs särskilt, t ex i be- 

dömningen) 

ja nej i någon mån Vilka kriterier har lyfts 
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fram?.......................................... 

 

13. Finns skrivning om samtycket i utredningen/ansökan? 

ja nej i någon mån 

14. Vilken brist/vilket missförhållande åberopas (2 §)? 

vårdnadshavares missbruk psykisk ohälsa missbruk + psykisk 

ohälsa utvecklingsstörning/intellektuella funktionshinder 

utvecklingsstörning + missbruk 

fysisk och psykisk misshandel övergrepp hedersrelaterat annat 

.................................................... 

15. Vilket beteende åberopas (3 §)? 

missbruk brottsligt verksamhet annat socialt nedbrytande beteende p 

g a .................................................................................... 

Påvisas skada i utredningen? 

ja nej i någon mån 

Vilken skada/risk? (fysisk, psykisk o.s.v.). 

....................................................................................  

16. Framgår målet med vården av vårdplanen? 

ja nej i någon mån 

17. Framgår den unges inställning/samtycke till vårdplanen (före- 

slagen vård)? 

ja nej i någon mån 

18. Framgår av ansökan att den unge fått ”relevant information” 

enligt 1 och 4 § § LVU? 

ja nej i någon mån. 
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Hur har information lämnats?....................................... 

19. Framgår vårdnadshavarens ställningstagande/samtycke eller 

inte samtycke av vårdplanen? 

ja nej i någon mån 

20. Framgår av vårdplanen vilka behov av stöd vårdnadshavaren 

har, vilka insatser som planeras? 

ja nej i någon mån, Hur?.............................................................. 

21. Vilka specialistutlåtanden bifogas utredningen? Vilken kvalité 

har dessa? 

.................................................................................... 

...................................................................................... 

 

 


