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SAMMANFATTNING 
 

Uppsatsen behandlar problematiken med barn som omhändertas av socialnämnden på grund 

av att deras föräldrar inte kan ta hand om dem och dessa barns rätt till sina biologiska 

föräldrar. I uppsatsen uppkommer frågorna om vem som är ett barns förälder, vem som är 

dess vårdnadshavare och vilka skyldigheter och rättigheter dessa har. Uppsatsen tar upp 

principerna barnets bästa och åtskiljande från föräldrar. Den rättspraxis som finns med i 

uppsatsen visar på hur svårt det är och hur olika domstolarna dömer. Rättspraxisen visar att 

det i slutändan är upp till de enskilda nämndemännen och domarna att tolka vad som ska 

klassas som brister, vad som är bäst för barnet och om barnet skall omhändertas. Frågan som 

ställs i uppsatsen, om ett barn har rätt till föräldrar eller till sina föräldrar, är svår att besvara. 

Allting beror på hur man definierar föräldrar. Det finns ingen generell definition på vem som 

är ett barns förälder. Eftersom det finns flera olika former av en förälder, social, rättslig, 

biologisk och genetisk så finns det lite olika definitioner på vem som är en förälder. När jag 

ställde frågan använde jag mig av min definition på vem som är en förälder och det blev den 

definitionen som speglade hur jag besvarade frågan. Min definition på en förälder är att en 

förälder är någon som tar hand om ett barn. Då blev svaret att ett barn har rätt till någon som 

ska ta hand om det, men enligt svensk lag finns det ingen bestämmelse att ett barn har rätt till 

sina föräldrar.  
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1 INLEDNING 

Ett barn, är det en rättighet, en skyldighet eller en gåva? När ett barn föds är det för de allra 

flesta en enormt stor händelse. Om det är det första barnet är det troligen en spännande men 

samtidigt skrämmande känsla, att bli ansvarig för ett nytt liv som skall tas omhand i många år. 

De flesta klarar av att ta hand om sitt barn alldeles utmärkt men vissa klarar inte av att ge sitt 

barns omsorg. Det är då socialnämnden ska gripa in och ge familjen stöd och hjälp.  

 

Alla har nog en åsikt angående vad som är bäst för ett barn. När ett barn omhändertas är det 

för barnets skull, föräldrarna har inte klarat av att ta hand om barnet. I debatten hörs oftast 

bara om hur det varit för föräldrarna och att deras föräldrarätt kränkts. Det viktigaste är 

emellertid att barnet mår bra och kan utvecklas i en trygg och harmonisk miljö. När 

socialnämnden omhändertar ett barn blir det ramaskri i massmedia för att de kränker familjens 

integritet, medan om socialnämnden inte ingriper pumpas det ut i massmedia att 

socialnämnden inte gör något. Vad än socialnämnden gör blir det fel. Socialnämnden har ett 

svårt arbete att avgöra när det är befogat att gripa in, när det räcker med stödåtgärder eller när 

de inte ska gripa in överhuvudtaget. 

 

Vad som är barnets bästa har varit föremål för omfattande debatt av massor av forskare, 

politiker och lagstiftare. Det enda som kommit fram är att det finns massor med tyckande och 

vetande vuxna som alla har en åsikt om vad som är barnets bästa men ingen har lyckats 

komma fram till en entydig definition. 
 

När frågan kommer upp vem som är ett barns förälder, har jag ett givet svar: mamma och 

pappa. Men när jag sedan tänker efter är det inte lika självklart. Vem som är ett barns 

föräldrar eller mamma och pappa beror helt på vem man frågar. Om jag frågar ett barn, frågar 

en vuxen eller läser födelseattesten och sedan tolkar allt med hjälp av lagen. Men då 

uppkommer frågan, vem är mamma och pappa? Är det de som fött och avlat mig, de som 

uppfostrat mig eller de som älskar mig över allt annat. Är mamma och pappa de som alltid 

finns där, de som tagit hand om mig sedan jag varit liten, de som stöttat och ”pushat” på, för 

att sedan alltid finnas där när jag faller för att ta emot och övertyga mig att försöka igen?  Är 

mamma, pappa och föräldrar ord som har en bestämd definition? Måste man ha gjort något 

för att få räknas in i denna skara eller räcker det att ett barn anser att du är dess förälder, 

mamma eller pappa?  
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2 SYFTE  

Mitt syfte med uppsatsen är att definiera de begrepp som används inom barnrätten, så som 

förälder och vårdnadshavare. Uppsatsen kommer att behandla barnets bästa och min avsikt är 

att ta reda på vilka rättigheter ett barn har i förhållande till sina föräldrar. Har en förälder alltid 

rätt till sitt barn eller kan man någon gång förlora rätten till sitt barn?  

2.1 Problemformulering  

Har barn rätt till föräldrar eller till sina föräldrar? 

2.2 Avgränsning  

Uppsatsen kommer endast att behandla artikel 3 och 9 i barnkonventionen och 

omhändertagandeparagraferna i SoL och LVU. Jag kommer också att endast använda 

omhändertagandebegreppet när ett barn blir omhändertagen på grund av att föräldrarna brister 

i omsorg. Uppsatsen kommer även att uppmärksamma hur barnets bästa uppfattas när en 

vårdnadstvist avseende umgängesrätt pågår. Utanför området för uppsatsen faller 

adoptionsfrågor. 

2.3 Metod  

Jag har använt mig av sedvanliga rättskällor det vill säga lagtext, förarbeten, rättsfall och 

doktrin. Jag har fått hjälp av Stockholms länsrätt och fått två rättsfall skickade från dem. Jag 

har med hjälp av förarbetena, doktrin och rättspraxis försökt komma fram till vad lagtexten 

vill förmedla. Via Internet har jag fått fram barnkonventionen. 
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3 DEFINITIONER 

3.1 Vad är en förälder? 

Enligt nationalencyklopedin är en förälder ”någon som är far eller mor till en viss person”. En 

far är en ”man som avlat barn och är uppfostrare; äv. om manlig fosterförälder”. En mor 

är ”kvinna som fött (och vårdar) barn med tonvikt antingen på den vårdande el. den födande 

funktionen…”1 I lagen finns det ingen definition på själva begreppet förälder, men doktrin 

talar om rättsliga-, biologiska-, genetiska- och sociala föräldrar.2  

 

En rättslig förälder är den förälder som har det rättsliga ansvaret för barnet3 och det finns en 

del saker som följer med när man är ett barns rättsliga förälder. Barnet och föräldrarna har 

ömsesidig arvsrätt och föräldrarna har underhållskyldighet, vårdnadsansvar och 

förmyndarskap emot barnet. Som rättslig förälder gäller de rättigheter och skyldigheter som 

lagen ställt upp för en förälder. En biologisk förälder är den kvinna som föder ett barn. Med 

dagens teknik har man gett upphov till termen genetisk förälder eftersom både kvinnan som 

donerar sitt ägg och den kvinna som sedan föder barnet kallas barnets biologiska förälder. 

Som genetisk förälder räknas kvinnan som donerar sitt ägg samt mannen som donerar sin 

sperma. En man kan aldrig vara biologisk förälder i ordets rätta bemärkelse, han kan bara vara 

genetisk, men eftersom ordet biologisk alltid använts har man fortsatt att använda biologisk 

om både kvinnan som föder barnet och mannen som avlat barnet. Det är bara i sammanhanget 

med äggdonation som termen genetisk förälder kommer in.4 En social förälder är en person 

som tar hand om och uppfostrar ett barn på samma sätt som om den vore barnets rättsliga 

förälder. Styvföräldrar och fosterhemsföräldrar klassas som sociala föräldrar.5  

 

3.2 Vem är ett barns förälder? 

Den kvinna som föder ett barn är barnets moder och den man hon är gift med är barnets fader. 

Om modern är änka och det kan vara möjligt att hennes avlidne make är far till barnets ska 

han antas vara far till barnet. 6  Om det finns några skäl som talar emot att kvinnans 

                                                 
1 www.ne.se 2005-12-01 
2 Singer, A. (2000), Föräldraskap i rättslig belysning. s. 42f 
3 FB 6:2 
4 Singer, A. (2000), Föräldraskap i rättslig belysning. s. 42 
5 Singer, A. (2000), Föräldraskap i rättslig belysning. s. 43  
6 FB 1:1 
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man/avlidne make skulle vara far till barnet ska rätten fastställa att han inte är barnets fader.7 

Om kvinnan inte är gift blir den man som bekräftar faderskapet barnets fader. Om ingen 

bekräftar faderskapet ska faderskapet fastställas genom dom.8  

 

Om man tolkar lagen så är en förälder den som föder barnet eller är gift med kvinnan som 

föder barnet, eller är sambo och/eller på annat sätt skriver under att han/hon tar på sig 

föräldraskapet. Den som adopterar ett barn anses också som barnets förälder.9 När en kvinna 

donerar sitt ägg till en annan kvinna är hon visserligen genetisk mor, men nu skiljer man på 

biologisk och genetisk mor. Den som föder ett barn är biologisk och den som donerar ett ägg 

är genetisk mor. 

 

Lagen anser att biologiska föräldrar är samma sak som föräldraskap. Enligt FB 3:14 2 st 

väcks ”Talan om fastställande av föräldraskap”. Här syftar ordet föräldraskap på den 

biologiske fadern. För att få rättslig status som ett barns förälder måste du vara dess 

biologiska förälder, adoptivförälder eller givit ditt samtycke till givarinsemination10. 

 

När lagberedningen kom med förslaget till lagen om barn utom äktenskap så hade de kommit 

fram till att eftersom barnet var en ”följd av sakens natur” var det föräldrarnas rättighet och 

skyldighet att vårda barnet. Alltså de biologiska föräldrarna är barnets föräldrar. Detta har lett 

till att biologi styr vem som är någons rättsliga förälder.11 

 

3.3 Vad är en vårdnadshavare? 

Alla barn under 18 år måste ha en vårdnadshavare om de inte har ingått äktenskap.12 Man kan 

ha en eller två vårdnadshavare. Oftast är det de biologiska föräldrarna som är barnets 

vårdnadshavare men rätten kan också anförtro vårdnaden till en eller två utav rätten utsedda 

personer. När det kommer till frågor angående vårdnadshavare skall barnets bästa alltid 

beaktas och hänsyn tas till barnets vilja.13 

 

                                                 
7 FB 1:2 
8 FB 1:4 
9 FB 1 kap. 
10 Sveriges Juristtidning 2002 s. 386 
11 Singer, A. (2000), Föräldraskap i rättslig belysning. s. 521 
12 FB 6:2 1 st. 
13 FB 6:2a & 2b 
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3.4 Vem är vårdnadshavare? 

När ett barn föds blir barnets biologiska föräldrar automatiskt vårdnadshavare om de är gifta, 

annars blir barnets mor ensam barnets vårdnadshavare. För att den biologiske fadern ska bli 

vårdnadshavare måste föräldrarna gifta sig 14  eller ansöka om att båda ska vara barnets 

vårdnadshavare. Föräldrarna skall få gemensam vårdnad efter begäran om detta inte är emot 

barnets bästa.15  Om någon av vårdnadshavarna vill ändra vem som har vårdnaden om barnet, 

ska rätten bestämma att vårdanden ska vara gemensam eller enskild. 16  Om barnets 

vårdnadshavare skiljer sig är de fortfarande barnets vårdnadshavare så länge det är förenligt 

med barnets bästa eller tills någon av dem ansöker och vill ändra på det. 17 Om barnets 

föräldrar båda är vårdnadshavare får de avtala om hur vårdnaden ska se ut. Avtalet skall 

godkännas av socialnämnden.18  

 

3.5 Vilka skyldigheter har en vårdnadshavare gentemot barnet? 

En vårdnadshavare skall se till att barnet får omvårdnad, trygghet och fostran. En 

vårdnadshavare har ansvar för att barnets behov tillgodoses. Vårdnadshavaren är ansvarig för 

att barnet får utbildning och försörjning. Vårdnadshavaren är också ansvarig för att ha uppsikt 

över barnet så det inte skadar sig själv, någon annan eller någon annans egendom.19 

 

Om en av vårdnadshavarna gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i 

omsorgen om barnet kan rätten besluta om ändring av vårdnaden. Vårdnaden kan ensamt 

flyttas över till den andra vårdnadshavaren. Om detta inte är förenligt med barnets bästa skall 

vårdnaden flyttas till någon eller några av rätten förordnade vårdnadshavare. Om barnet bara 

har en vårdnadshavare skall vårdnaden flyttas till en eller två vårdnadshavare utsedda av 

rätten. De som utses till vårdnadshavare av rätten skall vara lämpade att ge omvårdnad, 

trygghet och fostran.20 

 

                                                 
14 FB 6:3 
15 FB 6:4 
16 FB 6:6 
17 FB 6:5 
18 FB 6:6 
19 FB 6:1 & 2 
20 FB 6:7 
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3.6 Sammanfattande kommentar 

Kapitlet har behandlat de olika begreppen som används i familjejuridiken, förälder och 

vårdnadshavare. Det är självklara begrepp tills man börjar gräva djupare och försöka ta reda 

på hur de används och i vilka sammanhang de syftar på vad. Det är inga problem så länge allt 

följer det ”normala”. Om barnets mamma och pappa är gifta blir båda automatiskt registrerade 

som barnets föräldrar och vårdnadshavare. Om de inte är gifta blir bara mamman automatiskt 

barnets vårdnadshavare och rättsliga förälder. Pappan måste fylla i ett papper där han tar på 

sig faderskapet till barnet och fylla i om han vill ha gemensam vårdnad. Det blir svårare när 

allt inte följer det ”normala”. Barnet kan bo i fosterhem, ha en tillförordnad vårdnadshavare 

och biologiska föräldrar. Frågan man får ställa sig då är vem som är barnets föräldrar. I den 

fortsatta texten kommer jag använda föräldrar om dem som är barnets biologiska föräldrar. 
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4 PRINCIPEN OM BARNETS BÄSTA 

4.1 Vad är barnets bästa? 

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

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

bästa komma i främsta rummet. 

 

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

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

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

detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.  

 

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar 

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

gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn.”21 

 

Vad som är barnets bästa står inte definierat i FN:s barnkonvention, det finns inte heller 

definierat i svensk rätt.  

 
”Det som utifrån barnets egna önskemål, vetskap och beprövad erfarenhet samt hänsyn som måste 

tas i den specifika beslutssituationen bedöms vara bäst för barnet.”22 

 

Denna definition av barnets bästa är en sammanvägning av olika lagförslag. Men det är ingen 

officiell svensk definition.23 När en bedömning skall göras om vad som är bäst för ett barn 

måste hänsyn tas till det som rör barnets psykiska och fysiska välbefinnande. När en 

bedömning skall göras är det socialnämnden eller domstolen som tolkar vad som är bäst för 

barnet.24 Det finns ingen objektivitet, utan allt blir utifrån hur domstolen eller socialtjänstens 

handläggare tolkar situationen. Det är inte bara inom området barnets bästa som det diskuteras 

vad barnets bästa är utan det tolkas också olika inom olika rättsområden. I vissa rättsfrågor 

antas det att det är till barnets bästa t ex att det fastställs vem som är far till barnet. I andra 

frågor t ex vid utlämningsärenden finns det ett begränsat utrymme att föra fram barnets bästa 

på grund av att ”barnets bästa inte generellt kan ta ’över samhällsintresset att reglera 

                                                 
21 Barnkonventionen art. 3 www.bo.se 2005-10-20 
22 Melin, S. (2004) Barnkonventionen i svensk rätt. s. 16 
23 Melin, S. (2004) Barnkonventionen i svensk rätt. s. 16 
24 SOU 2005:43 s. 478 
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invandringen’”25. I allmänhet anses barnets bästa vara att barnet bor tillsammans med sina 

föräldrar. Om föräldrarna inte bor tillsammans anses det bästa för barnet vara att bo 

tillsammans med den förälder som bäst kan tillgodose umgänget med den andra föräldern. Det 

måste finnas väldigt starka skäl för att barnets bästa inte ska vara att bo med föräldrarna. Vad 

som är barnets bästa är mycket upp till varje enskilt fall och hur just den domstolen beslutar. 

När domstolen beslutar vad som är barnets bästa gör den det genom att ta del av forskning 

angående barn och genom att utreda det enskilda barnets situation. 26 

 

Barnets bästa är en viktig princip inom svensk rätt. Den är viktig på så sätt att den skyddar 

barnet och ger samhället en skyldighet att verka för att barnets bästa beaktas inom alla 

områden. Den främsta grundtanken med barnets bästa är att skydda barnet från att ta skada 

och samtidigt ge barnet en trygg och utvecklande uppväxt. När ett ärende ska avgöras är det 

viktigt att barnets bästa kommer i fokus. Principen ska se till barnets intressen och skydda 

barnet. En annan viktig punkt när barnets bästa diskuteras är att myndigheter och domstolar 

inte ska se vad som är allmänt bäst för barnet utan vad som är bäst för just detta barn.27 Något 

som står i strid med att varje barns bästa ska beaktas, är att när detta ska bestämmas, använder 

myndigheter och domstolar sig av presumtioner. Dessa presumtioner kan vanligen hittas i 

olika förarbeten, domslutsavgöranden och lagar. På detta sätt kommer principen barnets bästa 

att definieras med rätt och fel. Det antas vara barnets bästa att föräldrarna har gemensam 

vårdnad. Alltså har den förälder som yrkar ensam vårdnad fel och den som yrkar gemensam 

vårdnad rätt. För att få ensam vårdnad måste föräldern ha goda skäl för att ett avsteg från 

presumtionen, för vad som är barnets bästa, ska göras.28 

 

4.2 Behovsorienterade synsättet 

”AZDAK Kärande och svarande! Domstolen har åhört ert fall och har inte vunnit någon klarhet 

i vem som är detta barns rätta moder. Som domare är jag skyldig att söka ut en mor åt barnet. Jag 

ska anställa ett prov. Schauwa, ta en bit krita. Rita en cirkel på marken. … Ställ dit barnet! … 

Kärande och svarande, ställ er bredvid cirkeln, ni båda! … Ta barnet i handen! Den rätta modern 

är den som har kraft att dra till sig barnet ur cirkeln. (Guvernörens fru drar till sig barnet ur 

cirkeln. Grusche har släppt det, hon står där som bedövad) 

FÖRSTE ADVOKATEN (lyckönskar guvernörens fru) Vad var det ja sa? Blodsband! 

AZDAK (till Grusche) Vad är det med dig? Du drog ju inte. 

                                                 
25 Schiratzki, J. (2005) Barnrättens grunder. s. 32 
26 Schiratzki, J. (2005) Barnrättens grunder. s. 36 
27 http://uit.no/jus/911/54 2005-10-17 
28 Schiratzki, J. (2005) Barnrättens grunder. s. 36 
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GRUSCHE Jag höll inte fast honom. (hon springer fram till Azdak) Ers nåd, jag tar tillbaka det 

jag sa till er. Jag ber om förlåtelse. Om jag bara finge behålla honom tills han kan säga alla 

orden. Nu kan han bara ett par stycken. 

AZDAK Försök inte öva inflytande på domstolen. Jag slår vad om att du själv bara kan en tjugo 

stycken. Nåväl, jag ska göra provet en gång till, så blir det slutgiltigt. (de båda kvinnorna ställer 

upp sig igen) Dra nu. (omigen släpper Grusche barnet) 

GRUSCHE (förtvivlad) Jag har uppfostrat det. Ska jag slita sönder det? Det kan jag inte. 

AZDAK (reser sig upp) Och härmed har domstolen fastställt vem som är den rätta modern. (till 

Grusche) ta ditt barn och för det härifrån.”29 

 

Det behovsorienterade synsättet menar att barn inte behöver ha sina biologiska föräldrar utan 

så länge det finns någon vuxen som tillgodoser barnens psykologiska behov kan det vara vem 

som helst. I dramat ovan visade det sig att fastän Grusche inte var biologisk mor till barnet 

hade hon mest känslor och gjorde allt för att inte skada barnet. Enligt Goldstein så vet inte 

barn något om blodsband förrän de blivit ganska stora. Det enda som är av betydelse är en 

daglig kontakt med de vuxna som tar hand om dem. Eftersom de inte förstår kopplingen 

mellan blodsband och föräldrar, blir de som tar hand om dem deras föräldragestalter.30 Enligt 

det behovsorienterade synsättet skall inte ett barn som blir omhändertaget behöva slitas 

mellan olika föräldrar. När barnet har ställt om sina känslor till de nya föräldrar ska de stanna 

där och det ska bli en permanent placering. När barnet flyttas från sina biologiska föräldrar 

ska de länkas av emotionellt från föräldrarna och på detta sätt får barnet nya föräldrar. Detta 

benämns som ersättningsplacering. Ersättningsplaceringen introducerades av några 

fosterhemsinspektörer som ansåg att när ett barns föräldrar hade låg ”föräldrakapacitet”, 

skulle en permanent placering försöka hittas till barnet. Om föräldrarna bedömdes ha en 

positiv prognos valdes en stödplacering under en tid. Under tiden föräldrarna fick hjälp, 

behölls en oavbruten kontakt med barnet så att de senare kunde återförenas.31 Ur detta synsätt 

blir det två grupper. En grupp där det strävas efter att barnen ska återförenas med föräldrarna 

och en grupp där strävan är att få barnen att anpassa sig till fosterhemsföräldrarna. Av dessa 

två grupper får den ena gruppen mer hjälp än den andra.32 Vårdformen ersättningsplacering 

har inget stöd i LVU. LVU:s syfte är att återförena barnen med sina föräldrar.33 

 

                                                 
29 Singer, A. (2000), Föräldraskap i rättslig belysning. s. 304 
30 Goldstein, J., Freud, A., Solnit, A.J. (1978), Barnets rätt – eller rätten till barnet?.  s. 17 
31 SOU 1986:20 s. 85f 
32 SOU 1986:20 s. 108f 
33 SOU 1986:20 s. 85f 
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4.3 Relationsorienterade synsättet 

I motsats till behovsorienterade synsättet anser det relationsorienterade synsättet att föräldrar 

inte kan bytas ut hur som helst. Ett barn skapar starka band även till en förälder som av andra 

anses vara en dålig förälder. Ett barns identitetsutveckling formas av människorna runt 

omkring det. Det relationsorienterade synsättet menar att ett barn formas av föräldrarna och 

att barnet är helt beroende av föräldrarna för sin överlevnad, när barnet blir större börjar det 

frigöra sig från föräldrarna och om det blir omhändertaget avstannar processen eftersom 

barnet inte har tillgång till föräldern. Föräldern lever kvar i barnets som ett ”inre drama”. 

Enligt det relationsorienterade synsättet kan en ny vuxen inte överta en förälders roll utom för 

väldigt små barn. Den vuxne kan bli betydelsefull men kan inte mentalt av barnet bli dess 

förälder. Ett barn kan skapa band till den nya föräldern men för att detta ska ske måste barnet 

få hjälp att hantera separationen från föräldrarna och få hjälp att hantera sin relation till de 

biologiska föräldrarna. Ett barn som omhändertas behöver hjälp att bearbeta 

relationer. ”Ytanpassning” är ett begrepp på detta fenomen som barnet företar sig när det 

anpassar sig efter en separation som de inte fått bearbeta. Detta menar forskarna visar på att 

det skall arbetas med stödinsatser i hemmet istället för att omhänderta barn. När det inte finns 

någon annan utväg än att omhänderta barnet skall barnets föräldrar hållas kvar i barnets liv för 

att motverka denna separation, även om det är svårt.34  

 

4.4 Sammanfattande kommentar 

Barnets bästa är ett begrepp med massor med olika definitioner, men ingen officiell version. 

Barnets bästa är barnkonventionens stöttepelare och vad som än ska hända med ett barn skall 

man alltid gå tillbaka till barnets bästa. Men eftersom det inte finns någon definition blir det 

en tolkning och när tolkningen görs, blir det utifrån vad just den tjänstemannen eller just den 

domstolen tycker att barnets bästa är. Då alla barn är olika individer kan man bara hoppas att 

de som är utbildade förstår sig på och lyckas sia om framtiden så att barnet får bästa möjliga 

tolkning av vad som är barnets bästa.  

 

                                                 
34 SOU 1986:20 s. 87f 
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5 BARNETS RÄTT TILL FÖRÄLDRAR 

5.1 Vad är Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter? 

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter eller barnkonventionen, är en 

konvention som ser till barnen. Barnkonventionen består av 54 artiklar, fyra principer varav 

huvudprincipen är principen om barnets bästa. 192 av världens 194 stater har ratificerat 

konventionen. Barnkonventionen slår fast vilka rättigheter som barn i världen har, och för 

första gången betraktas barnet som en egen individ.35 Sverige ratificerade barnkonventionen 

12 juni, 1990. Genom att skriva under barnkonventionen har Sverige förbundit sig att se till 

att alla artiklar i barnkonventionen efterlevs. Det finns inga sanktioner om man bryter mot 

barnkonventionen, det som kan hända är att landet får påtryckningar och kritiseras.36  

5.2 Vad säger barnkonventionen om barnets rätt till föräldrar? 

I barnkonventionen står det att : 
 

”1. Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja 

utom i de fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning, i enlighet med 

tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för 

barnets bästa. Ett sådant beslut kan vara nödvändigt i ett särskilt fall, t ex vid övergrepp mot eller 

vanvård av barnet från föräldrarnas sida eller då föräldrarna lever åtskilda och ett beslut måste 

fattas angående barnets vistelseort.  

 

2. Vid förfaranden enligt punkt 1 i denna artikel skall alla berörda parter beredas möjlighet att 

delta i förfarandet och att lägga fram sina synpunkter.  

 

3. Konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är skilt från den ena av eller båda 

föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med 

båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.”37 

 

Barnkonventionen slår fast att ett barn inte får tas ifrån sina föräldrar, utan deras vilja, om det 

inte är nödvändigt på grund av barnets bästa. Här tänker man på föräldrarna, det är 

föräldrarnas vilja som beaktas inte barnets. Barnet har också rätt att ha kontakt med den 

förälder eller båda föräldrarna om barnet inte lever med den/dem.  

                                                 
35 Frankel, M. (2004), Vår förbannade rätt. s. 190 
36 www.bo.se 2005-10-20 
37 Barnkonventionen art. 9 www.bo.se 2005-10-20  
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5.3 Vad säger svensk lag angående barnets rätt till föräldrar? 

När ett barn omhändertas på grund av att föräldrarna inte klarar av att ta hand om det sker det 

med hjälp av SoL och LVU.  

 
”1 § Socialnämnden skall 

 - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden,  

 - i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam 

fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,  

 - med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken 

till en ogynnsam utveckling,  

 - aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av 

alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt 

dopningsmedel,  

 - i nära samarbete med hemmen 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,  

 - i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan 

finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts.”38  

 

Socialnämndens uppgift är att jobba för att alla barn skall växa upp i ett tryggt hem, följa 

barns utveckling och med hjälp av hemmet få barnen att utvecklas gynnsamt. Socialnämnden 

är den myndighet som är ansvarig för att barn och unga får det stöd och den hjälp de behöver 

om de befinner sig i riskzonen för att fara illa. I begreppet fara illa ligger fysisk och psykisk 

misshandel, sexuella övergrepp, försummelse och all form av kränkning.39 När det behövs 

stödinsatser utanför det egna hemmet och den unge och föräldrarna går med på detta sker 

förfarandet enligt SoL. 

 
”1 § Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det 

egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende. 

 Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat 

hem än det egna får god vård. 

 Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra 

närstående samt kontakt med hemmiljön.”40 

 

                                                 
38 SoL 5:1 
39 Nordström, C., Thunved, A. (2005) Nya Sociallagarna – med kommentarer, lagar och författningar som de 
lyder den 1 januari 2005. s. 92f 
40 SoL 6:1 
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Om en ung person behöver vård skall vården bestå av principerna kontinuitet, 

flexibilitet och närhet. Kontinuitet genom att den unge har kontakt med samma 

socialarbetare. Flexibilitet har till syfte att bryta upp från en ”stel vård- och 

behandlingsfilosofi” och ge en möjlighet till att värdera återgärderna utifrån sina mål, 

inte utifrån en viss skala som ökas. Närheten är viktig när man skall placera en ung 

person. Det är viktigt att den unge inte flyttas för långt bort från sina anhöriga.41  

 
”1 § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i samförstånd med den unge 

och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). 

Insatserna skall präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. 

 Den som är under 18 år skall dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer 

som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med 

samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 

15 år, av honom eller henne själv. 

 Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om sådan vård 

med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon 

annan vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke. 

 Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22 och 24 §§. 

 Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara avgörande. 

 Den unges inställning skall så långt möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till den unges vilja 

med beaktande av hans eller hennes ålder och mognad. 

 

2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, 

brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges 

hälsa eller utveckling skadas.”42 

 

Om föräldrarna eller den unge inte går med på vård enligt socialtjänstlagen så används LVU. 

LVU är en tvångslag där samhället kan gå in och omhänderta unga människor som behöver 

vård. När 2 § LVU skall tolkas används förarbetena. ”[F]ysisk eller psykisk misshandel”43 

innebär att även vid en ringa fysisk misshandel finns det risk att det skadar den unges hälsa 

eller utveckling, om man inte ser misshandeln ”som en enstaka överilad 

handling”44. ”Otillbörligt utnyttjande”45 med detta menas om en förälder utnyttjar barnet, 

sexuellt eller i pornografiskt syfte. Det kan också bli aktuellt om en förälder lägger ett stort 
                                                 
41 Nordström, C., Thunved, A. (2005) Nya Sociallagarna – med kommentarer, lagar och författningar som de 
lyder den 1 januari 2005. s. 123f 
42 LVU §§ 1 & 2 
43 LVU § 2 
44 Prop. 1989/90:28 s. 65 
45 LVU § 2 
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ansvar på den unge, som att ta hand om syskon, så att barnet kan ta skada av det.46 När det 

talas om ”brister i omsorgen”47 är det när barnet vanvårdas, när barnets brist på materiella 

saker hotar att skada dess hälsa eller när det inte får sån tillsyn och det skydd som behövs i 

förhållande till dess ålder. Inom detta område faller det också när föräldrarna inte medverkar 

till att barnet får medicinsk hjälp och när föräldrarna försummar sitt barn psykiskt och 

känslomässigt. Detta kan vara ett resultat på en förälders missbruk eller psykisk störning.48 

Med ”något annat förhållande i hemmet”49 menas att det behöver inte vara föräldern som 

utsätter barnet eller inte tar hand om barnet, utan det kan vara en sambo eller någon annan 

boende i hemmet som utsätter barnets hälsa eller utveckling för fara.50 

 
”14 § Socialnämnden har ett ansvar för att den unges behov av umgänge med föräldrar och 

vårdnadshavare så långt möjligt tillgodoses. 

 Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt denna lag, får 

socialnämnden 

 1. besluta hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som har 

umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal skall utövas, eller  

 2. besluta att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldrar eller vårdnadshavare. 

 Socialnämnden skall minst en gång var tredje månad överväga om ett sådant beslut som avses 

i andra stycket fortfarande behövs.”51 

 

När ett barn omhändertas sker det ett stort ingrepp i hela familjen. Det är socialnämnden som 

ska se till att barnet har kontakt med sina föräldrar under vårdtiden. Det är viktigt att 

kontakten upprätthålls mellan barnet och föräldrarna eftersom syftet är att barnet skall 

återvända tillbaka till föräldrarna. Om det är nödvändigt för vården kan socialnämnden 

begränsa föräldrarnas kontakt med barnet under vården eller under vissa delar av vården. 

Socialnämnden får hemlighålla barnets vistelseort för föräldrarna, om det finns risk för att 

föräldrarna för bort barnet och på så sätt äventyrar vården.52  

 

Det är inte bara när ett barn omhändertas för vård det har rätt att umgås med den/de föräldrar 

som det inte bor ihop med. Om föräldrarna inte bor ihop har barnet rätt till att umgås med den 

                                                 
46 Prop. 1989/90:28 s. 65 
47 LVU § 2 
48 Prop. 1989/90:28 s. 65 
49 LVU § 2 
50 Prop. 1989/90:28 s. 65 
51 LVU § 14 
52 Nordström, C., Thunved, A. (2005) Nya Sociallagarna – med kommentarer, lagar och författningar som de 
lyder den 1 januari 2005. s. 278ff 
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förälder barnet inte bor med. Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att barnet får träffa den 

förälder barnet inte bor ihop med.53 Domstolen har rätt att bestämma umgänge utifrån vad 

som är bäst för barnet.54  

 

5.4 Hur förhåller sig barnets rätt till föräldrar till barnets bästa? 

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder barnet inte bor ihop med.55 Det är en rättighet 

för barnet att få träffa sina föräldrar, ingen skyldighet. ”Umgänget är till för barnet.” 56 

Föräldrarna har ingen absolut rätt att få träffa sitt barn, men i verkligheten kan inte ett barn 

motsätta sig umgänge med föräldrarna om det anses vara till för barnets bästa. Vad som är 

bäst för barnet är en fråga om avvägningar. Angående umgänget måste alla omständigheter 

vägas in. Kan det tänkas att det blir en konflikt mellan föräldrarna på grund av umgänget 

måste detta tas med i beräkningen. Kan umgänget leda till konflikter mellan föräldrarna är 

risken stor att barnet dras in i de vuxnas konflikt och tar skada. Det blir en avvägning mellan 

barnets rätt till trygga uppväxtförhållanden och barnets behov av att träffa båda föräldrarna. 

Barnets egen vilja skall tas med i bedömningen i förhållande till dess mognad och ålder.57 Vid 

umgänget skall risken för om barnet far illa beaktas. Det är barnets bästa som i alla lägen är 

avgörande för hur umgänget med en förälder skall vara. Det räcker med att det finns 

misstankar på att något kommer att hända för att umgänget skall vara icke förenligt med vad 

som är bäst för barnet.58 Ett barn har rätt att träffa sina föräldrar om det inte är emot barnets 

bästa. När en förälder inte vill träffa sitt barn finns det ingen sanktion emot denna förälder. 

Det är viktigt att ett barn har god kontakt med båda sina föräldrar, men att införa sanktioner 

skulle troligen försämra relationen. Det viktigaste är att en förälder som vill träffa sitt barn, 

och om det är förenligt med vad som är bäst för barnet, skall stöttas och få hjälp om den andra 

föräldern är emot umgänget.59 Lagen ser strängt på när en förälder hindrar den andra föräldern 

från att utöva sin umgängesrätt. I föräldrabalken står det att ett barn ”skall ha rätt till umgänge 

med en förälder som det inte bor tillsammans med.”60 Om någon av föräldrarna saboterar 

                                                 
53 FB 6:15 
54 FB 6:15a 
55 SOU 2005:43 s. 513 
56 SOU 2005:43 s. 514 
57 SOU 2005:43 s. 514 
58 SOU 2005:43 s. 515 
59 SOU 2005:43 s. 516 
60 FB 6:15  
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umgänget kan det vara en idé att ändra umgängesform och möjligen ändra på vårdnaden eller 

boendet.61  

5.5 Sammanfattande kommentar 

Barnkonventionen är en konvention som ska skydda barnen och ge alla barn i världen samma 

rättigheter. I konventionen fastställs att barnet inte får skiljas från föräldern mot deras vilja, 

här spelar det ingen roll vad barnet tycker. I svensk lag hanteras det lite annorlunda, enligt 

SoL och LVU är det barnets bästa som bestämmer om ett barn ska träffa sina föräldrar eller 

inte. När socialnämnden ansöker om att ett barns föräldrar inte ska få träffa det, beror det på 

att barnets vårdbehov eller barnets bästa är i fara.  

 

                                                 
61 SOU 2005:43 s. 517 
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6 RÄTTSPRAXIS 

6.1 RÅ 2003 not 102 

Skol- och fritidsnämnden i Helsingborgs kommun ansökte om att barnen R, I och T skulle 

omhändertas enligt LVU. De anförde att barnens mor CM inte klarade av deras dagliga 

omsorg och ständigt flyttade runt. CM beskrevs som omogen och att hon satte sina egna 

behov före barnens. Under långa perioder bodde barnen hos mormodern. CM fick flera 

vårdinsatser men ingen av dessa fullföljdes. Det förekom också missbruksproblem i hemmet 

bland CM och AA, T:s far. CM missbrukade bensodiazepiner, hon försökte sluta men 

misslyckades. CM uppvisade ett missbrukarbeteende genom att utebli från möten och genom 

att hålla sig undan. R hade sedan tidig ålder varit aktuell hos socialtjänsten. När R befann sig 

hos sin far, fanns det en fungerande situation. Därför ansåg nämnden att R skulle placeras hos 

fadern. På grund av att det inte ansågs föreligga ett samtyckte till placeringen ansåg nämnden 

att R skulle placeras enligt LVU. Gällande I och T ansågs de behöva få trygga och stabila 

hemförhållanden. Förskolan uttalade sig oroande för I’s utveckling. Nämnden ansåg därför att 

I och T skulle placeras utanför CM:s hem. CM bestred och hävdade att ”[e]n förutsättning för 

vård enligt LVU är att hemförhållandena är sådana att det föreligger en påtaglig risk för att 

barnens hälsa eller utveckling skadas”. CM ansåg att nämndens utredning var undermålig och 

att den inte byggde på fakta utan på andrahandsuppgifter. CM framförde också att hon inte 

missbrukade, utan att hon enbart använde medicinen enligt ordination. Hon framförde även att 

AA endast fick bo hos henne och barnen om han var drogfri. I gick på samma dagis/förskola 

och de uttryckte inte någon oro över hennes utveckling. Eftersom R hade stora problem i 

skolan gick CM med på vårdinsatser beträffande honom. Länsrätten beslutade att LVU inte 

var tillämplig då CM frivilligt gick med på vård angående R och att vården skulle beslutas 

enligt SoL. De beslutade även att det inte var bevisat att CM brast i omsorgen om I och T.  

 

Nämnden överklagade till kammarrätten. Barnens offentliga biträde yrkade att vård enligt 

LVU skulle bifallas för I och T, men att eftersom CM gick med på vård för R skulle det 

samtycket räcka. TS, R:s far ansåg däremot att samtycke inte förelåg och att R skulle beredas 

vård enligt LVU. CM och AA bestred. Kammarrättens argumentation var sådan att det måste 

föreligga ”en påtaglig risk för skada” för att LVU skall kunna tillämpas, men samtidigt kan 

inte en lag som är till för att skydda barn, byggas på att barnet redan varit utsatt för skada. 

Kammarrätten kom fram till att R, I och T levde i ett kaotiskt och ostrukturerat hem och att 
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detta medförde en stor risk för skada i deras utveckling och hälsa. Kammarrätten beslutade att 

alla tre barnen skulle beredas vård enligt LVU. CM överklagade och yrkade att 

Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens dom och lämna socialnämndens ansökan om 

vård, enligt LVU, av barnen I och T utan avseende. Regeringsrätten kom fram till att CM 

periodvis inte kunde sätta barnens behov framför sina egna och på så sätt gett barnen brist på 

kontinuitet och struktur. Psykologkonsulten Johanna Hector uttalade sig angående att I:s 

känsloutveckling var låg för sin ålder och att hon ansågs behöva mycket bekräftelse och stöd. 

T visade en försenad språkutveckling och var lite sen i sin förmåga att förstå saker. 

Förutsättningar för vård enligt LVU förelåg. Regeringsrätten beslutade att överklagandet 

skulle avslås.  

 

Enligt min mening är det alltid svårt att avgöra om ett barn skall omhändertas eller inte. Det 

finns alltid två eller fler versioner av en händelse. I rättsfallet har CM brustit i omsorgen och 

barnen har levt i en kaotisk hemmiljö. När ett ingrepp skall göras i en familj skall barnets 

bästa alltid vara avgörande. I detta fall var det bäst för barnen enligt min mening att de fick bo 

någon annanstans och få en strukturerad vardag och sina behov tillgodosedda.  

 

6.2 RÅ 1999 not 83 

Segeltorps kommundelsnämnd ansökte att Caroline, skulle beredas vård enligt LVU. Caroline 

bodde tillsammans med sin far i ett mögligt och kyligt hus. Carolines far hade inte tillgodosett 

hennes behov av mat, hygien, allmän omvårdnad och rena kläder. Caroline gick tillbaka till att 

prata barnspråk, kladda ner sig och äta med fingrarna. Hon saknade social förmåga och hade 

svårt att umgås med andra barn. Modern ansåg sig själv vara en olämplig mor och 

överlämnade allt ansvar till fadern. Länsrätten ansåg att modern brast i sin omsorg om 

Caroline när hon lät henne bo kvar hos fadern. Länsrätten ansåg att både fadern och modern 

brast i deras omsorg och eftersom enbart modern gick med på vård av Caroline, hade inte 

samtycke till vård lämnats. Länsrätten beslutade att Caroline skulle beredas vård enligt LVU. 

Carolines far Kent, överklagade domen.  

 

Kammarrätten anförde att det inte ansågs ”tillförlitligt utrett” att Carolines problem berodde 

på försummelse av fadern. Men de såg det utrett att Caroline behövde hjälp med sitt sociala 

liv. De anförde även att de omsorgsbrister som lades till grund för föregående rättsinstans 

mycket berodde på faderns tidigare boende. Fadern bodde nu i en lägenhet. Kammarrätten 
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ansåg att med Kents tidigare erfarenhet av socialtjänsten och med deras omhändertagande, 

skulle han inte verka emot Carolines behov. Kammarrätten ansåg inte att det fanns behov av 

vård enligt LVU. Kammarrättsrådet Östberg var skiljaktig och ansåg lika med länsrätten att 

vård endast kunde säkras med hjälp av LVU. Kommundelsnämnden yrkade att vård enligt 

LVU skulle beredas Caroline. Regeringsrätten anförde att omhändertagande var en mycket 

ingripande process för barnet och familjen. För att ett barn skall vårdas enligt LVU skall det 

råda en betydande risk att en skada och/eller en inverkan på hälsan föreligger. Det måste 

finnas konkreta fakta. Subjektiva hypoteser eller irrelevanta samhällsvärderingar skall inte 

beaktas. Carolines far isolerade Caroline och detta bidrog till att Caroline fick 

relationsproblem. Kent ville inte behandla Carolines funktionsnedsättning och även detta 

visade på brister i omsorgen om henne. Regeringsrätten ansåg att Carolines far brast i 

omsorgen och att detta skadade Caroline och att det förelåg ”påtaglig risk” att hon skulle 

skadas ytterligare. Regeringsrätten upphävde kammarrättens dom och fastställde länsrättens 

dom om vård enligt LVU. 

 

I detta fall är det också fråga om brister i omsorgen. Alla barn har rätt till att få sina behov 

tillgodosedda, så som mat, kläder och hygien. Fadern har allvarligt brustit i detta fall och 

modern ställs också till svars eftersom hon inte gjort något åt sin dotters situation. Jag anser 

att det var rätt. Att hennes mor lagt allt ansvar på barnets far gör henne inte mindre delaktig. 

Modern borde ha gripit in och då hon ansåg sig själv oförmögen att ta hand om Caroline 

skulle hon ha begärt hjälp från kommunen.  

 

6.3 Mål om omhändertagande och umgängesrestriktioner för William och Cassandra S. 

6.3.1 Ö 1202-95 

I januari 1995 beslutade socialnämndens vice ordförande att omedelbart omhänderta William 

S född januari 1994 enligt 6 § LVU på grund av misshandel. Beslutet fastställdes av länsrätten. 

Socialnämnden yrkade sedan att William skulle omhändertas enligt 1 och 2 §§ 

LVU, ”oberoende av samtycke” på grund av misshandel och brister i omsorgen. Malin och 

Robert S bestred. I januari 1995 inkom en anmälan från polisen angående misshandel av 

William S. Föräldrarna hade tagit William till vårdcentralen eftersom han hade kraftiga 

svullnader på båda underbenen och fötterna. De överfördes till Sachsska barnsjukhus och där 

konstaterades att underbenen var brutna och att det fanns frakturer på båda benen. William 

överfördes till S:t Görans sjukhus och där konstaterade en barnläkare ”att skadorna endast 
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kunde ha uppkommit genom kraftigt yttre våld”. Innan denna händelse förekom skador, så 

som svullnader, en läkt armbågsfraktur och en spricka i käken, som inte kunde förklaras av 

föräldrarna. Under tiden William var omhändertagen visade han inte några svullnader. 

Föräldrarna anförde att de ville ha gemensam familjeplacering. Ett intyg från 26 januari av 

speciallist Per-Mats Janarv bestod av ett uttalande om att Williams skador uppkommit 

genom ”högenergivåld”.  Skadorna var inte sådana som ses hos ett barn, som i ett obevakat 

ögonblick faller ner från en möbel eller som ramlar omkull. Rättsläkare Jan Lindberg anförde 

26 mars, 1995 att Williams skador var av sådant slag att det var uteslutet att han själv tillfogat 

sig skadorna, att det genom all information som framkommit visade att skadorna tillfogats 

honom av annan person. En undersökning av William visade att hans skelett var normalt och 

att han inte led av skelettskörhet. Länsrätten anförde att det var bevisat att William utsatts för 

allvarlig fysisk misshandel och att det fanns starka skäl att tro att misshandeln skett i 

föräldrahemmet. Föräldrarnas förklarningar stämde inte överens och det antogs att någon eller 

båda av föräldrarna begått misshandeln. Av det som framkom fanns det en påtaglig risk för 

Williams hälsa, genom misshandel och brister i omsorg så som bristande tillsyn. Länsrätten 

dömde att William skulle vårdas enligt 1 och 2 §§ LVU.  

 

6.3.2 Ö 4993-95 

Socialnämndens ordförande i Tyresö kommun omhändertog 5 april, 1995 Malin och Robert S 

dotter Cassandra enligt 6 § LVU. Beslutet fastställdes av länsrätten. Senare ansökte 

socialnämnden att Cassandra skulle få vård enligt 1 och 2 §§ LVU. Malin och Robert S 

bestred. Socialnämnden anförde att eftersom Cassandras bror William misshandlats fanns det 

risk för Cassandras omsorg. Williams skador uppkom när han var i föräldrarnas vård och 

genom att de inte kunde förhindra att William skadades fanns det risk för Cassandras hälsa 

och att hon inte skulle få den tillsyn hon behövde. Malin S anförde att hon förstod att hon inte 

skulle få ta hand om sina barn men att hon var beredd att ha samplacering med barnen. Robert 

S anförde att endast åtal väckts mot Malin S angående misshandeln av William. Han förstod 

att socialnämnden bara ville skydda barnen men att han inte var någon fara för barnen och att 

han och barnen skulle samplaceras. Länsrätten anförde att på grund av Williams skador fanns 

det uppenbar risk att Cassandra skulle ta skada. Enligt länsrätten behövde Cassandra vård och 

den skulle ske enligt 1 och 2 §§ LVU.  
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6.3.3 3522-1995 och 5847-1995 

Malin och Robert S yrkade till kammarrätten att länsrättens domar om omhändertagande av 

deras barn skulle avvisas. Socialnämnden bestred. Malin S anförde att det inte förelåg någon 

brist i omsorgen och att hon inte visste varifrån Williams skador kom. Hon anförde att hon 

inte själv åsamkade William hans skador och att hon inte misstänkte Robert S. Malin var dock 

villig att låta familjen samplaceras så att hon kunde visa att det inte fanns någon grund för 

LVU. Robert S anslöt sig till Malin S men anförde också att han inte skadat William och inte 

underlåtit att skydda William från någon annan. Han anförde också att då han inte ansåg att 

brister förelåg vore ”kontrollerad” samplacering bra. Socialnämnden anförde att då bristerna 

varit så omfattande var det en påtaglig risk för barnens hälsa. Williams misshandel var så grov 

att samplacering inte skulle tillgodose barnens behov av skydd. När William fick skadorna 

sökte föräldrarna inte vård direkt, vilket ansågs vara en tydlig brist i omsorgen. Malin S var 

även placerad på ett utredningshem med William och hon betedde sig bryskt med barnet och 

verkade inte bry sig om att han var skadad, enligt utredningspersonalen. Barnens offentliga 

försvarare anförde att enligt Malin och Robert S var ingen annan med William den tiden han 

blev misshandlad. Detta borde medföra att en eller båda av föräldrarna tillfogade honom 

skadorna. På grund av det framförda ansåg barnens offentliga försvarare att skadornas 

allvarlighet var sådana att påtaglig risk förelåg. Kammarrätten anförde att skadorna som 

tillfogats William var av sådan art att han inte kunde ha tillfogat sig dem själv. Ingen 

förklaring fanns varifrån skadorna kommit. Föräldrarna visade brist i omsorg då de inte sökte 

vård direkt när skadorna uppkom. Kammarrätten avslog Malin och Robert S överklagande.  

 

6.3.4 RÅ 1999 not 124 

William och Cassandras föräldrar yrkade att vården skulle upphöra vilket socialnämnden 

avslog. Senare avslog socialnämnden parets yrkande om utökad umgängestid. Paret 

överklagade båda besluten och yrkade att vården skulle upphöra eller att umgängestiden 

skulle utökas. Länsrätten anförde att enligt LVU skall socialnämnden verka för att barnen 

skall ha en kort vårdtid och återvända till föräldrarna så fort vård inte anses vara behövlig 

längre. För att detta skall kunna ske måste socialnämnden tillgodose barnens behov av en nära 

och god kontakt med föräldrarna under vårdtiden. Föräldrarna skall bara ha 

umgängesrestriktioner om det är troligt att de stör vården eller att det är olämpligt att de 

träffar barnet på grund av missbruk eller andra förhållanden. Socialstyrelsen anser att 

umgängesrestriktionerna endast ska fortgå så länge de behövs och att det är det enskilda fallet 
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som avgör om och när restriktionerna skall tas bort. I målet framkom det att umgänget med 

barnen fungerade bra men att barnens behov av skydd inte minskade, alltså skulle 

umgängesrestriktionerna fortsätta. Länsrätten biföll delvis yrkandet och fastställde att paret 

skulle få umgänge med barnen en helgdag varannan vecka fyra timmar i familjehemmet. 

Malin och Robert S överklagade och yrkade att vården skulle upphöra, att 

umgängesrestriktionerna skulle upphävas eller att umgängesrestriktionerna skulle utökas.  

 

Kammarrätten anförde att på grund av att William blev utsatt för allvarliga skador, skulle 

vården bestå. Dels på grund av att barnen var små och i behov av omsorg och dels för att det 

inte ansågs att hemförhållandena var tillräckligt förbättrade. Rätten ansåg att det förelåg 

fortsatt risk för barnens utveckling och att deras hälsa kunde skadas. Umgänget mellan barnen 

och föräldrarna gick dock bra. Kammarrätten ansåg att det skulle föreligga 

umgängesrestriktioner men att dessa skulle utökas till att barnen skulle vistas hos föräldrarna 

vartannat veckoslut från fredag klockan 18 till söndag klockan 18 med kontaktperson under 

dagtid. Socialnämnden överklagade och yrkade att umgänget skulle vara fyra timmar var 

tredje vecka i familjehemmet. Malin och Robert S bestred. Enligt socialnämndens 

argumentation var det bevisat att William utsatts för misshandel, dock ej av vem, och att 

Cassandra omhändertagits direkt vid födelsen. Barnen placerades i samma familjehem. 

Barnen behövde en trygg uppväxtmiljö, och behövde kunna garanteras att det inte skulle 

förekomma misshandel när de återvände hem. William ifrågasatte varför föräldrarna var 

tvungna att komma så ofta. Barnen visste att familjehemsföräldrarna inte var deras biologiska 

föräldrar men familjehemsföräldrarna verkade som barnens sociala föräldrar. Regeringsrätten 

anförde att eftersom socialnämnden inte överklagade länsrättens dom kunde en begränsning 

inte utgå ifrån dess bedömning. Utredningen visade att Malin och Robert S hade ett 

fungerande umgänge med barnen och att umgänget därför skulle utökas eftersom meningen 

var att barnen skulle återförenas med föräldrarna. Med hänsyn till barnen borde umgänget 

utvecklas successivt, och då målet var att barnen skulle återförenas med föräldrarna, försöka 

pröva att ha umgänget i deras bostad. Regeringsrätten beslutade att ändra kammarrättens dom 

och fattade beslut om att umgänget skulle vara sex timmar en helgdag var fjärde vecka i 

föräldrahemmet och sex timmar en helgdag var fjärde vecka i familjehemmet. 

 

Alla fall ovan under punkt 6.3 hör ihop. Det börjar med att sonen i familjen S omhändertas 

efter att han har misshandlats. När paret sedan får en dotter omhändertas hon omedelbart på 

BB eftersom det finns risk att hon också ska utsättas för misshandel. Båda fallen förs ihop till 
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ett mål där föräldrarna bestrider omhändertagandena. Rätten anser dock att barnen skall 

fortsätta vara omhändertagna. Efter överklagandet fastställs det att barnen skall fortsätta vara 

omhändertagna. När föräldrarna åter överklagar nämndens beslut blir utslaget att de ska få 

utökat umgänge men att barnen skall fortsätta vara omhändertagna. I detta fall har föräldrarna 

brustit enormt. Deras ettårige son blir misshandlad, ingen vet hur, det är bara föräldrarna som 

varit närvarande, men ingen har gjort det. Ändå har han svullnader och frakturer som bara 

kunnat uppstå genom fysiskt våld. Jag anser att även om människor kan förändras så har 

någon av dem misshandlat ett värnlöst barn.  

 

6.4 RH 1997:59 

I vårdnads- och umgänges målet mellan Ulrika W och Jan-Erik P beslutade Ljungby tingsrätt 

att Jan-Erik skulle ha rätt att umgås med deras gemensamma barn under vissa specifika tider. 

Ulrika W yrkade senare att tingsrätten skulle göra en vårdnads- och umgängesutredning och 

att umgänget mellan Jan-Erik och barnen skulle upphävas på grund av att Jan-Erik inte kom 

vid den avtalade tiden. Jan-Erik yrkade också att tingsrätten skulle förordna om en vårdnads- 

och umgängesutredning men han bestred Ulrikas yrkande om umgängesrättsfrågan. 

Tingsrätten avslog Ulrikas yrkande om umgängesrättsfrågan men biföll parterna i fråga om 

vårdnads- och umgängesutredningen. Ulrika överklagade umgängesrättsfrågan till hovrätten. 

Ulrika ansåg att Jan-Erik hade all rätt att träffa barnen men att det var fel att ge barnen falska 

förhoppningar om att han skulle komma och hämta dem och att det var emot barnens bästa 

när de blev besvikna. Jan-Erik bestred och anförde att eftersom parterna har svårt att 

kommunicera var det bra med fastställt umgänge. Hovrättens ledamöter anförde att det i de 

allra flesta fall var till fördel för barnet att ha umgänge med båda föräldrarna. I detta mål var 

det förenligt med barnets bästa att barnen hade umgänge med Jan-Erik. Det framkom också 

att det inte var troligt att Ulrika skulle hindra Jan-Erik att umgås med barnen om han så ville. 

Hovrätten upphävde tingsrättens dom om Jan-Eriks umgängesrätt.   

 

I detta fall anser jag att hovrätten dömer helt efter vad som är bäst för barnet. Pappan ifråga 

utnyttjar sin rätt att välja när och om han vill träffa barnen. Det blir barnen som blir lidande 

eftersom de inte förstår varför han inte dyker upp. Jan-Erik verkar inte förstå att det är barnens 

rätt att träffa honom som förälder som ska tillgodoses, inte hans rätt att träffa dem.  
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7 DISKUSSIONSANALYS 

Alla barn förtjänar att få växa upp i en familj där de känner sig älskade och får omsorg och 

omvårdnad. Föräldrabegreppen, förälder och vårdnadshavare, är två ord som har olika 

betydelse för olika människor. Eftersom det finns fyra olika former av ordet förälder, social, 

rättslig, genetisk och biologisk, finns det också fyra olika betydelser. Den sociala föräldern tar 

hand om och vårdar barnet och den rättsliga föräldern är den som enligt lag är ett barns 

förälder. Den genetiska föräldern är den som genom donation gjort det möjligt för barnet att 

bli till och den biologiska föräldern är den som fött barnet. Av dessa fyra anser jag att den 

sociala föräldern är den som är barnets ”riktiga” förälder. Den sociala föräldern ser till att 

barnet får allt som det behöver och att det inte saknar något. För de flesta barn i Sverige idag 

är mamma och pappa alla formerna av en förälder.  

 

Vårdnadshavaren är som den rättsliga föräldern. Vårdnadshavaren ska se till att barnet har allt 

det behöver och att det får omsorg och omvårdnad och den tillsyn som krävs på grund av dess 

ålder. Skillnaden mellan förälder och vårdnadshavare är svår att dra, i de flesta fall är det 

samma person.  

 

Eftersom barnets bästa är en princip så ska den användas och avgöra fall som handlar om barn. 

Barnets bästa skall alltid vara avgörande och allt skall vara till barnets bästa. I Sverige 

används ibland presumtioner för vad som är barnets bästa. Att gemensam vårdnad är bättre än 

ensam vårdnad är en presumtion. På så sätt använder man barnets bästa fel. För vad säger att 

presumtionen är bäst i detta fall? Varje fall bör avgöras utifrån vad som är bäst för barnet. 

Presumtioner bör aldrig användas eftersom fallen är olika.  

 

I likhet med att det finns olika definitioner på vad som är barnets bästa finns det olika synsätt 

på om man kan byta ut ett barns föräldrar. Enligt det behovsorienterade synsättet kan 

föräldrar bytas ut mot någon annan, det spelar ingen roll vem som tar hand om barnet så länge 

det får trygghet och god omsorg. Det relationsorienterade synsättet däremot menar att en 

förälder, är ett barns förälder, och att man inte kan byta ut dem.  

 

Min åsikt är att om ett barns föräldrar inte kan ta hand om det måste samhället gripa in och 

hjälpa till. Fungerar det inte med stödåtgärder skall barnet omhändertas och placeras så att det 

får en trygg och omsorgsfull uppväxt. Jag håller inte med det relationsorienterade synsättet 
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om att en dålig förälder är bättre än en annan vuxen. Jag tror att ett barn mår bättre av att bo 

med en vuxen person som tar hand om barnet, än att bo med dess förälder som inte tar hand 

om det. I Sverige idag har vi inte permanent fosterplacering. All vård utförs med syfte på att 

barnen ska återvända hem. Men frågan är om det är för barnets bästa eller om det är för 

föräldrarnas skull. När ett barn omhändertas som liten och placeras i ett annat hem anpassar 

det sig bra. Ett litet barn behöver närhet, trygghet och omsorg och när det får det är det belåtet. 

Ett barn förstår inte blodsband förrän det blivit lite större. Jag anser att om föräldrarna brustit 

grovt i sitt föräldraansvar bör barnen kunna placeras permanent i ett annat hem.  

 

Enligt barnkonventionen får inte ett barn skiljas från sina föräldrar mot deras vilja. Men om 

föräldrarna vill kan de skiljas från sina barn. Jag tycker att detta är en konstig rättighet. Varför 

ska en förälder ha rätt att skiljas från sitt barn men inte tvärt om? Enligt svensk lag är det 

socialnämnden som ska se till att kontakten mellan ett barn som har omhändertagits och dess 

föräldrar upprätthålls. När det pratas om barnets rätt till sina föräldrar pratar man enbart om 

att föräldrarna har rätt att träffa sina barn, inte tvärt om. Det finns inget sätt att tvinga en 

förälder att träffa sitt barn, medan ett barn mycket väl kan tvingas att umgås med sina 

föräldrar. I rättsfallet RH 1997:59 tvingades barnen iväg för att träffa sin pappa, som inte kom. 

Att utsätta barn för något sådant är hänsynslöst framför allt mot barnen men också mot den 

förälder som får ansvaret att försöka trösta barnen när den andra föräldern inte kommer. 

Domstolen upphävde med all rätt, enligt mig, förordnandet om umgängesrätt.  

 

I fallet med barnen William och Cassandra S ansåg domstolen att föräldrarna skulle få utökat 

umgänge. Visst är det bra för barnen att träffa och lära känna föräldrarna om de ska återvända 

till dem så småningom, men jag vet inte om jag tycker att barnen ska återvända. Alla kan göra 

fel, alla förtjänar en andra chans, men att misshandla sitt ettåriga barn. Jag vet inte om jag 

tycker att de ska ha en chans till. Domstolen avslog deras begäran om att vården skulle 

avslutas med motiveringen att barnen inte kunde garanteras trygghet. Men behöver inte alla 

barn trygghet även när de blir äldre? Menar domstolen att när barnen blir äldre kan de 

försvara sig och inte bli utsatta för misshandel? Om föräldrarna inte klarar av att ta hand om 

barnen och deras behov när de är små, hur ska de kunna ta hand om barnen när de kommer 

upp i tonåren? Även om umgänget utökas och föräldrarna får lära känna sina barn kommer det 

ändå alltid finnas där att föräldrarna inte var de som uppfostrade dem deras första år. William 

omhändertogs på grund av misshandel och Cassandra omhändertogs på grund av att William 
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blivit misshandlad om man tolkar rättsfallet. Deras föräldrar är uppenbart olämpliga och 

barnen behöver skyddas från föräldrarna.  

 

Att bli förälder är ett ansvar. I rättsfallet med CM och hennes barn R, I och T så framkommer 

det att CM bara tänker på sig själv och inte tar hand om barnen. Det verkar som om CM fått 

hur mycket hjälp som helst men att hon inte klarar av det ändå. Frågan är hur mycket hjälp 

man kan begära att en människa ska få när de inte tar emot hjälpen de får. En 

förälders/vårdnadshavares uppgift är att se till att barnet får den omsorg som det behöver. I 

rättsfallet med Caroline anser jag att hennes far försummade henne. Hon levde i ett kallt hus 

och fick inte den omvårdnad hon behövde. Hennes far levde helt enkelt inte upp till sina 

skyldigheter. Min åsikt är återigen att det var rätt beslut som togs när hon omhändertogs.  

 

Området omhändertagande är ett stort och svårt område. Det finns alltid omständigheter som 

antingen talar för eller emot att föräldrarna kan ta hand om sina barn. Det finns alltid flera 

sidor i en händelse. Men fråga är vem det är som är ansvarig när ett barn far illa? Vem är det 

som ska ta smällen för att det inte fungerar i en familj? Min första tanke är att det är 

föräldrarna som får ta på sig ansvaret när det inte fungerar i familjen. Det är de som är vuxna 

och det är deras skyldighet att se till att barnen har det bra. När jag sedan tänker lite längre, så 

visst alla kan göra fel och ibland vet man inte varför det blivit som det blev. Men det är då 

som socialnämnden kommer in. Alla som ber om hjälp ska få hjälp enligt SoL. 

Socialnämnden kan sätta in stödsamtal, stödåtgärder och stödfamiljer. Det är socialnämndens 

skyldighet att försöka reda ut problemen i familjen. Men i vissa fall går det inte att reda ut 

problemen, i vissa fall vill inte föräldrarna ta emot hjälpen och ibland har det redan gått för 

långt. Jag tycker att om barnen har blivit omhändertagna så har föräldrarna brustit i en sådan 

grad att de inte är lämpade att vara föräldrar. Föräldrarna kan få hjälp, och ett barn 

omhändertas inte förrän föräldrarna brustit rejält i sin omsorg. Jag anser att barn är en 

oskyddad grupp som inte kan försvara sig och som behöver samhällets hjälp när inte 

föräldrarna räcker till. De är en grupp som måste få bästa tänkbara omsorg och omvårdnad. 

Det är våran skyldighet att se till att barnen får en trygg uppväxt och att de kan växa upp till 

att bli nästa generations vuxna. 
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8 SLUTSATS 

Frågan som ställdes i början om ett barn har rätt till föräldrar eller till sina föräldrar, är svår att 

besvara. Allt beror på hur man tolkar lagen, allting är en definitionsfråga. Barnet har rätt till 

omvårdnad, trygghet och omsorg. Det som måste klarläggas är vad ordet föräldrar innebär. 

Enligt nationalencyklopedin är det ”någon som är far eller mor till en viss person”. En far är 

en ”man som avlat barn och är uppfostrare; äv. om manlig fosterförälder”. En mor är ”kvinna 

som fött (och vårdar) barn med tonvikt antingen på den vårdande el. den födande 

funktionen…”62. I lagen talas det om fyra olika former av förälder, social, rättslig, biologisk 

och genetisk. När jag ställde frågan hade jag en egen definition på vad ordet förälder betydde. 

Min definition var att en förälder är någon som tar hand om ett barn. Så när jag formulerade 

frågan blev den om ett barn har rätt till någon som tar hand om det, eller om det har rätt till att 

sina föräldrar ska ta hand om det. Eftersom jag inte har kommit fram till någon entydig 

definition på vad begreppet förälder är håller jag mig till min definition. Enligt lag så har ett 

barn rätt till att få omsorg, trygghet och omvårdnad av någon, så enligt min definition på 

förälder har barnet rätt till föräldrar. Men om barnet har rätt till sina föräldrar är svårare att 

uttolka av lagen. Enligt barnkonventionen får föräldrarna inte skiljas från sina barn, annat än 

om det är förenligt med barnets bästa, så på så sätt har barnen indirekt rätt till sina föräldrar. 

Men om föräldrarna vill kan de självmant lämna sina barn och på så sätt har barnen inte rätt 

till sina föräldrar. Tolkningen som kan göras av lagen är att så länge föräldrarna vill ha 

kontakt med barnen och så länge föräldrarna inte är skadliga för sina barn kan samhället inte 

skilja dem åt. Även om samhället omhändertar barnen har föräldrarna rätt att träffa dem om 

det inte påverkar vården negativt. Men om föräldrarna inte vill träffa sina barn finns det ingen 

sanktion för det. Så kontentan blir att ett barn har rätt till någon som tar hand om det men 

ingen lagstadgad rättighet till sina föräldrar. 

                                                 
62 www.ne.se 2005-12-01 
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KÄLLFÖRTECKNING 
 
Offentligt tryck 

Prop. 1989/90:28 Lag om vård av unga 
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SOU 2005:43 Vårdnad – Boende – Umgänge: Barnets bästa, föräldrars ansvar 

RH 1997:59 

RÅ 1999 not 102 

RÅ 1999 not 124 

RÅ 2003 not 83 

Kammarrätten i Stockholm 3522-1995, 5847-1995 

Länsrätten i Stockholms län Ö 1202-95 

Länsrätten i Stockholms län Ö 4994-95 
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