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1 Inledning

F�r�ldrar har l�nge ansetts ha en naturlig r�tt att best�mma �ver sina barn. Det �r
f�rst under de senaste �rtiondena som barnets st�llning i samh�llet p� allvar st�rkts
genom lagstiftning. D�rmed har de kommit att betraktas som sj�lvst�ndiga individer
med egna r�ttigheter.  F�rst �r 1979 fick vi t ex ett totalt f�rbud mot att aga barn.
Tillkomsten  av FN:s konvention om barnets r�ttigheter (Barnkonventionen) tror jag
�r viktig f�r den fortsatta utvecklingen p� omr�det. Den artikel i Barnkonventionen
som framf�rallt kommit att intressera mig, �r den om att barn har en r�tt att komma
till tals i alla fr�gor som r�r dem (art 12), d v s b�de i fr�gor som r�r taler�tt i
domstol och i �vriga fr�gor d�r barn kan ha en uppfattning. Artikelns inneb�rd
utg�r en central del av uppsatsen och tanken med att presentera artikeln redan i
inledningen �r att man skall ha artikel 12 i �tanke n�r uppsatsen l�ses.

Artikel 12
1. Konventionsstaterna skall tillf�rs�kra det barn som �r i st�nd att bilda egna �sikter r�tten att fritt
uttrycka dessa i alla fr�gor som r�r barnet, varvid barnets �sikter skall tillm�tas betydelse i
f�rh�llande till barnets �lder och mognad.
2. F�r detta �ndam�l skall barnet s�rskilt beredas m�jlighet att h�ras, antingen direkt eller genom
st�llf�retr�dare eller ett l�mpligt organ och p� ett s�tt som �r f�renligt med den nationella
lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa f�rfaranden som r�r barnet.

1.1 Syfte och avgr�nsning

Syftet med uppsatsen �r att beskriva g�llande r�tt ang�ende de r�ttsregler som r�r
barnets r�tt att komma till tals, samt unders�ka om svensk lagstiftning och praxis, �r
f�renlig med art 12 i Barnkonventionen.

1.2 Metod och disposition

Inneh�llet i uppsatsen bygger p� studier av lagtext, f�rarbeten, r�ttsfall, samt
doktrin.

Uppsatsen delas in i tv� delar, f�rsta delen behandlar barnets r�tt att komma till tals i
domstols- och administrativa f�rfaranden som r�r v�rdnad, umg�nge, verkst�llighet
av avg�randen av v�rdnads- och umg�ngesm�l, faderskap, underh�llsbidrag,
f�rmynderskap, adoption, namn, samt omh�ndertagande. Andra delen tar upp
barnets r�tt att komma till tals i fr�gor som r�r barnets deltagande i samh�llet,
elevers r�tt till inflytande och ungdomars delaktighet i politiken, d v s unders�ka vad
som g�rs f�r att �ka barnens inflytande i samh�llsfr�gor som r�r dem.

Uppsatsen inleds med en allm�n historisk tillbakablick �ver barnlagstiftningens
utveckling, samt kort om aktuella konventioners utveckling (kap 2). I vissa kapitel
ges en utf�rligare redog�relse av respektive omr�des utveckling.



7

De flesta kapitel avslutas med egna kommentarer.

I kapitel 3 behandlas reglerna om taler�tt ur ett allm�nt perspektiv.

Kapitel 4 tar bl a upp fr�gor om inneb�rden av v�rdnaden, samt vem som �r
v�rdnadshavare. Kapitlet beh�vs som en introduktion till uppsatsens fortsatta
framst�llning om taler�tt i v�rdnad, umg�nge och verkst�llighet av s�dana m�l.

Kapitel 5 inleds med en beskrivning av f�rslag om taler�tt f�r barn, vilka dock inte
resulterat i lagstiftning. D�refter behandlas fr�gan om vem som har taler�tt i m�l om
v�rdnad och umg�nge.

I kapitel 6 redog�rs f�r  f�rfarandet i m�l om v�rdnad och umg�nge. Fr�gor som tas
upp �r bl a domstolens utredningsskyldighet, skyldigheten att ta h�nsyn till barnets
vilja, samt m�jligheten att h�ra barn inf�r domstol. Vidare redovisas interimistiska
beslut.

Kapitel 7 tar upp fr�gor om taler�tt i m�l om verkst�llighet av avg�randen om
v�rdnad och umg�nge.

Taler�tt i m�l och �renden om faderskap, underh�llsbidrag, f�rmynderskap,
adoption och namn behandlas i kapitel 8.

Kapitel 9 tar upp fr�gan, n�r taler�tt i sociala m�l f�religger.

Kapitel 10 utg�r uppsatsens andra del. Kapitlet behandlar barnets r�tt till delaktighet
och inflytande i samh�llet.

Uppsatsen avslutas med sammanfattning, kommentarer och slutsatser i kapitel 11.
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2 Historik

2.1 Allm�nt

Synen p� barn har genomg�tt stora f�r�ndringar under 1900-talet och barnens
r�ttst�llning har successivt st�rkts. Fr�n att ha betraktats som f�r�ldrarnas �godelar
respekteras barnen numera, som individer med egna r�ttigheter. Att barnens
st�llning i samh�llet varit svag �r kanske inte f�rv�nande, med tanke p� att ocks�
kvinnans st�llning i samh�llet varit det. F�rst under v�rt sekel har kvinnans makt i
samh�llet �kat.

Fr�gor som r�r barnet har l�nge ansetts vara f�r�ldrarnas sak. De f�rslag om taler�tt
f�r barnet i m�l som g�ller dess egna angel�genheter som lagts fram, har �nnu inte
p� allvar slagit igenom i lagstiftningen. D�remot pr�glas lagstiftningen av att alla
beslut som r�r barnet skall utg� fr�n barnets b�sta, vilket �r i linje med
Barnkonventionens artikel 3. Barnets b�sta skall allts� enligt konventionen alltid
beaktas i alla fr�gor som r�r barn, inte bara de familjer�ttsliga fr�gorna.

2.2 Barnlagstiftningens utveckling

I 1734 �rs lag fanns endast ett f�tal stadganden, som reglerade f�rh�llandet mellan
f�r�ldrar och barn. De regler som fanns innebar knappast n�got egentligt skydd f�r
barnet i personligt h�nseende. �r 1902 tillkom Sveriges f�rsta egentliga
barnav�rdslag. Lagens fr�msta syfte var att skydda de s�rskilt utsatta barnen, d v s
de utom�ktenskapliga barnen. Skyddet f�r dessa barn st�rktes ytterligare genom
1917- och 1924 �rs barnav�rdslagar, bl a f�rordnades en barnav�rdsman �t varje
utom�ktenskapligt barn. Barnav�rdslagarna syftade ocks� till att
barnav�rdsn�mnderna skulle kunna ingripa genom att  omh�nderta barn som for
illa. I f�rsta hand utgick dock lagen fr�n att barnav�rdsn�mnderna arbetade med
f�rebyggande �tg�rder. �r 1960 tillkom en ny barnav�rdslag. Lagen kom till en del
att bygga p� 1924 �rs lag. Beslut om omh�ndertagande f�r samh�llsv�rd skulle
omedelbart delges den unges v�rdnadshavare, samt den unge sj�lv om han fyllt 15
�r. Socialtj�nstlagen (SoL) och lagen med s�rskilda best�mmelser om v�rd av unga
(LVU) ersatte �r 1980 barnav�rdslagen. SoL bygger p� frivillighet och respekt f�r
den enskildes sj�lvbest�mmande. LVU till�mpas i de fall v�rd inte kan genomf�ras
p� frivillig v�g. Den 1 juli 1990 tr�dde nya best�mmelser om v�rd av unga i kraft,
men lagens namn �ndrades inte.

F�r�ldrabalken  (FB) tr�dde i kraft den 1 januari �r 1950. Balkens inneh�ll byggde till
stor del p� redan existerande lagar. Sedan f�r�ldrabalkens tillkomst har ett flertal
f�r�ndringar vidtagits. I regel har �ndringarna medf�rt att barnets r�tt har st�rkts.
Balken inneh�ller bl a regler om fastst�llande av faderskap, om adoption, om
v�rdnaden om barn, om barnets namn, om underh�llsskyldighet, om
f�rmynderskap, god man och f�rvaltarskap.
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Regler som syftar till att skydda och st�rka barnets r�tt finns �ven inom andra delar
av v�r lagstiftning, t ex 6 kap BrB.

2.3 Konventionernas utveckling

Nationernas f�rbund antog �r 1924 en deklaration (Gen�vedeklarationen), i vilken
fem huvudprinciper ang�ende barns skydd och v�lf�rd slogs fast.

FN:s generalf�rsamling antog �r 1959 en deklaration, inneh�llande 10 principer om
barnets r�ttigheter. Deklarationernas genomslagskraft har dock varit begr�nsade,
eftersom de inte �r folkr�ttsligt bindande utan endast moraliskt bindande.

�r 1989 tillkom FN:s konvention om barnets r�ttigheter. I  Sverige tr�dde
Barnkonventionen i i kraft den 2 september 1990. Konventionen best�r av 13
inledande paragrafer (preambeln), samt 54 artiklar. Inneh�llet i artiklarna utg�r fr�n
att det �r det enskilda barnets r�ttigheter och behov som skall bli tillgodosedda.
Konventionen omfattar alla de omr�den d�r barnet kan ha r�ttigheter, allts� s�v�l
medborgerliga och politiska, som ekonomiska, sociala och kulturella r�ttigheter.

�ven den europeiska konventionen betr�ffande skydd f�r de m�nskliga
r�ttigheterna och de grundl�ggande friheterna (Europakonventionen) �r av
betydelse f�r barnets r�ttigheter. Denna avser n�mligen b�de vuxnas och barns
r�ttigheter. Sedan den 1 januari 1996 g�ller Europakonventionen som svensk lag.1

                                                
1 SFS 1994:1219
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3 Taler�tt och r�tt att i �vrigt komma till tals

3.1 Allm�nt om taler�tt

Alla fysiska personer, �ven ett nyf�tt barn kan vara part i en r�tteg�ng. Det kallas att
man �r partsbeh�rig. F�r att kunna vara part i en viss r�tteg�ng, kr�vs att man har ett
av r�ttsordningen erk�nt intresse i den  sak som r�tteg�ngen g�ller. Man s�gs d� ha
taler�tt. Den som har taler�tt kan normalt inleda en process (initiativr�tt), tillf�ra
uppgifter i processen (argumentationsr�tt), samt �verklaga domstolens avg�rande
(�verklagander�tt). Det kan dock vara s� att en person, som har taler�tt saknar n�gon
av r�ttigheterna.

Att n�gon har taler�tt i en sak och d�rmed kan vara part i en r�tteg�ng, beh�ver inte
inneb�ra att denne sj�lv f�r f�ra sin talan i r�tteg�ngen. Man s�gs d� sakna
processbeh�righet.  Under�riga barn �r inte processbeh�riga utan deras talan f�r
ist�llet f�ras av en st�llf�retr�dare, vanligtvis barnets v�rdnadshavare. I fall d� barnets
och v�rdnadshavarens intressen �r motstridiga, f�r barnet ist�llet f�retr�das av en
s�rskilt f�r �ndam�let utsedd god man.

En person som inte sj�lv �r part i ett m�l kan �nd� ha ett intresse av utg�ngen. F�r
att beakta en s�dan persons uppfattning finns ibland regler om en r�tt att komma till
tals.2

3.2 Barnkonventionens artikel 12

Artikel 12 handlar om barnets r�tt att fritt uttrycka sina �sikter och att bli h�rd och �r
en av Barnkonventionens grundl�ggande principer. Detta inneb�r att artikelns
inneh�ll har betydelse f�r tolkningen av andra artiklar och f�r f�rverkligandet av
konventionen som helhet.

Artikel 13 handlar om barnets r�tt till yttrandefrihet. Inneh�llet i  artikel 12
tillsammans med inneh�llet i artikel 13 inneb�r att barnet skall ses som en
samh�llsmedborgare, en individ med r�tt att sj�lv uttrycka sina �sikter.

Barnets r�tt att komma till tals betonas ocks� i en del andra artiklar i konventionen. I
t ex artikel 9, som handlar om de fall d� ett barn skiljs fr�n sina f�r�ldrar, st�r det att
alla ber�rda parter skall f� m�jlighet att framf�ra sina synpunkter. I artikel 21, som
handlar om adoption, anges att ber�rda personer skall ha givit sitt fulla samtycke till
adoptionen. I artikel 40, som reglerar f�rfarandet n�r ett barn misst�nks, �talas eller
har befunnits skyldig till ett brott, ges barnet en aktiv roll.

                                                
2 Prop. 1994/95:224, s 14
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I artikel 12 anges ingen nedre �ldersgr�ns f�r n�r barnet har r�tt att delta och fritt
uttrycka sina �sikter. Sm� barn har ocks� �sikter. Det �r d�rf�r viktigt att f�rs�ka
finna metoder f�r att �ven sm� barns �sikter kommer fram.  

Barnet har inte bara en r�tt att uttrycka sina �sikter, utan det har ocks� en r�tt att f�
dessa beaktade. Barnets �sikter skall tillm�tas betydelse i f�rh�llande till �lder och
mognad. R�tten att uttrycka sina �sikter f�religger i alla fr�gor som r�r barnet.

Artikel 12.2 handlar om barnets r�tt att h�ras i alla domstols- och administrativa
f�rfaranden som r�r barnet. Myndigheterna ges i konventionen inte m�jlighet att
best�mma huruvida barnet skall h�ras eller inte. D�remot anges inte p� vilket s�tt
barnet skall h�ras. Ist�llet f�reskrivs i artikel 12.2 att barnet skall h�ras, antingen
direkt eller indirekt, Óp� ett s�tt som �r f�renligt med den nationella lagstiftningens
procedurreglerÓ.
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4 V�rdnad och umg�nge

4.1 Reformarbetet

Sedan b�rjan av 1970-talet har en hel del f�r�ndringar skett i F�r�ldrabalkens regler
om v�rdnad och umg�nge. Utvecklingen p� omr�det har pr�glats av str�vanden att
lyfta fram barnets behov i v�rdnadsfr�gor.

I samband med 1973 �rs �ndringar i f�r�ldrabalken borttogs bl a regeln om att
makes skuld till s�ndringen i �ktenskapet kunde tillm�tas betydelse vid avg�rande
av vem av f�r�ldrarna, som efter skillsm�ssan skulle f� v�rdnaden om barnet.
Samtidigt inf�rdes best�mmelser, som syftade till att st�rka f�ders m�jligheter att f�
v�rdnaden om sina barn i de fall f�r�ldrarna �r ogifta. Lag�ndringen medf�rde att
b�da f�r�ldrarna skall bed�mas p� samma villkor.

�r 1976 inf�rdes en m�jlighet f�r f�r�ldrar, som inte �r gifta med varandra eller som
skilt sig, att erh�lla gemensam v�rdnad. �ret d�rp� tillsattes utredningen om
barnens r�tt. De fick i uppdrag att utarbeta f�rslag, som skulle st�rka barnens
r�ttsliga st�llning. Utredningens f�rsta delbet�nkande3 resulterade i att ett f�rbud
mot aga inf�rdes �r 1979. I sitt andra delbet�nkande4 lade utredningen fram f�rslag
till bl a regler om v�rdnad, umg�nge och �verl�mnande av barn. N�gra av f�rslagen
kom att ligga till grund f�r de lag�ndringar som genomf�rdes �r 1983. Genom
lag�ndringarna �kade bl a f�r�ldrarnas m�jligheter att ha gemensam v�rdnad.
Utredningen framlade �r 1987 sitt tredje och sista delbet�nkande5, vilket bl a inneh�ll
ett f�rslag om att barn skulle f� taler�tt i m�l om v�rdnad och umg�nge (se nedan
under 5.1). Bet�nkandet kom att ligga till grund f�r ytterligare �ndringar av FB:s
best�mmelser om v�rdnad. �ndringarna tr�dde i kraft �r 1991. De  syftade s�rskilt
till att underl�tta samf�rst�ndsl�sningar mellan f�r�ldrarna i v�rdnadsfr�gor. F�r att
�ka m�jligheterna skedde en satsning p� samarbetssamtal, d v s samtal d�r
f�r�ldrarna under sakkunnig ledning f�rs�ker n� enighet i v�rdnads- och
umg�ngesfr�gor.

Mot bakgrund av de krav som st�lls i Barnkonventionens art 12, har fr�gan om
barns taler�tt utretts ytterligare genom utarbetandet av departementspromemorian
barns r�tt att komma till tals.6 I sin unders�kning kommer departementet fram till
att det inte b�r inf�ras n�gon taler�tt f�r barn i m�l om v�rdnad.7 Samma
bed�mning g�rs av regeringen i propositionen 1994/95:224 och av lagutskottet i
bet�nkandet  LU1995/96:2. Inte heller i propositionen 1997/98:7 har regeringen
kommit till n�gon annan slutsats.

Departementspromemorian barns r�tt att komma till tals resulterade d�remot i att
barn fr o m �r 1996 tillerk�nts en r�tt att komma till tals i m�l om v�rdnad.
Best�mmelsen har fr o m �r 1998 f�rtydligats och flyttats fram till b�rjan av FB 6 kap.

                                                
3 SOU 1978:10, Barnets r�tt 1
4 SOU 1979:63, Barnets r�tt 2
5 SOU 1987: 7, Barnets r�tt 3
6 Ds 1994:85
7 Ds 1994:85, s 35
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�r 1996 tillsattes en parlamentarisk kommitt�, (Barnkommitt�n) med uppdrag att
utreda hur svensk lagstiftning och praxis f�rh�ller sig till best�mmelserna i
Barnkonventionen. Kommitt�n avlade sitt huvudbet�nkande �r 1997.8

4.2 V�rdnadens inneb�rd

Regler om v�rdnad finns framf�r allt i FB 6 kap. Barnets grundl�ggande r�ttigheter
�terfinns i FB 6:1. Dessa �r  r�tt till omv�rdnad, trygghet och en god fostran. Barnet
skall behandlas med aktning f�r sin person och egenart och f�r inte uts�ttas f�r
kroppslig bestraffning eller annan kr�nkande behandling.

Att ha den r�ttsliga v�rdnaden om ett barn inneb�r b�de en r�tt och en skyldighet f�r
v�rdnadshavaren. V�rdnadshavaren skall s�rja f�r barnets personliga omv�rdnad
och �vriga angel�genheter, samt ge det en god uppfostran. V�rdnadshavaren �r i
regel ocks� barnets f�rmyndare och ansvarar d�rmed f�r att barnets ekonomiska
tillg�ngar f�rvaltas, samt f�retr�der barnet i ekonomiska angel�genheter.

Med den faktiska v�rdnaden (v�rden) avser man den dagliga omsorgen om barnet.

4.3 Vem �r V�rdnadshavare?

Om f�r�ldrarna �r gifta med varandra st�r barnet fr�n f�dseln under v�rdnad av
b�da f�r�ldrarna. �r f�r�ldrarna inte gifta med varandra blir modern ensam
v�rdnadshavare. Ing�r f�r�ldrarna senare �ktenskap med varandra f�r de
d�rigenom automatiskt gemensam v�rdnad om barnet. F�r�ldrar som inte �r gifta
med varandra kan f� gemensam v�rdnad genom registrering hos
skattemyndigheten efter gemensam anm�lan, antingen till socialn�mnden i samband
med att n�mnden skall godk�nna en faderskapsbekr�ftelse, eller till
skattemyndigheten under f�ruts�ttning att f�rordnande om v�rdnaden inte har
meddelats tidigare och att b�de f�r�ldrarna och barnet �r svenska medborgare (FB
6:4 2 st).

Vid �ktenskapskillnad mellan f�r�ldrarna skall den gemensamma v�rdnaden best�,
om inte en av f�r�ldrarna beg�r att den gemensamma v�rdnaden skall uppl�sas.
Detsamma g�ller naturligtvis ogifta f�r�ldrar med gemensam v�rdnad som
separerar.

Om n�gon av f�r�ldrarna vill att v�rdnaden skall �ndras, skall domstolen efter vad
som �r b�st f�r barnet, f�rordna att v�rdnaden skall vara gemensam eller anf�rtro
v�rdnaden �t en av f�r�ldrarna (FB 6:5 1 st). R�tten f�r inte besluta om gemensam
v�rdnad om b�da f�r�ldrarna mots�tter sig det (FB 6:5 2 st). Domstolens m�jligheter
att besluta om att v�rdnaden skall vara gemensam har st�rkts fr o m �r 1998.
Tidigare var det tillr�ckligt att en f�r�lder motsatte sig gemensam v�rdnad f�r att

                                                
8 SOU 1997:116, Barnets b�sta i fr�msta rummet
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domstolen inte skulle kunna f�rordna om det. �ndringen har tillkommit f�r att
betona vikten av samarbete mellan f�r�ldrarna i v�rdnadsfr�gor.9

I m�l om �ktenskapsskillnad kan domstolen utan yrkande uppl�sa den
gemensamma v�rdnaden, om s�dan v�rdnad �r uppenbart of�renlig med barnets
b�sta (FB 6:5 3 st).

4.4 Umg�ngesr�tt

I tidigare lagstiftning var det den f�r�lder som var skild fr�n v�rdnaden, som hade
r�tt att umg�s med barnet, om inte s�rskilda sk�l talade mot detta. Sedan �r 1983
utg�r lagstiftningen ist�llet fr�n att det �r barnet, som har r�tt till umg�nge med
f�r�ldern. N�gon absolut r�tt till umg�nge med barnet f�r f�r�ldern f�religger
inte.10

Barnet har r�tt till umg�nge med den f�r�lder, som det inte bor tillsammans med (FB
6:15 1 st). Barnet har d�remot ingen skyldighet att umg�s med en f�r�lder om barnet
inte vill. Det �r i de flesta fall viktigt att barnet efter f�r�ldrarnas separation, inte
f�rlorar kontakten med den f�r�lder som barnet inte bor tillsammans med. Studier
som gjorts har visat att barn (framf�rallt g�ller detta pojkar), som inte umg�s med
den bortavarande f�r�ldern l�per st�rre risk att drabbas av psykisk oh�lsa och att
hamna snett i samh�llet.11 F�r�ldrarna har �lagts ett gemensamt ansvar f�r att
barnets behov av umg�nge med den f�r�lder, som det inte bor tillsammans med
skall uppfyllas (FB 6:15 2 st). F�r�lders skyldighet att umg�s med sitt barn �r inte
sanktionerat, men lagens utformning �r s�dan att den understryker vikten av ett
fungerande umg�nge.

I de fall den f�r�lder som barnet bor tillsammans med f�rs�ker hindra umg�nget
mellan barnet och den andra f�r�ldern (umg�ngessabotage), kan detta vara ett tecken
p� att v�rdnaden kan beh�va flyttas.12

Umg�ngesfr�gan skall i f�rsta hand l�sas av f�r�ldrarna i samr�d med barnet. Om
f�r�ldrarna inte kan enas, har de m�jlighet att v�nda sig till socialn�mnden (SoL 3 ¤
& 12 ¤), som kan utse en kontaktperson (SoL 10 ¤ 3 st). Kontaktpersonens uppgift �r
att f�rs�ka hj�lpa dem att l�sa konflikten.

Barn kan i vissa fall ha n�ra band till andra personer �n sina f�r�ldrar. Barnet har
d�rf�r r�tt till umg�nge med andra personer, som st�r barnet s�rskilt n�ra. Barnets
v�rdnadshavare har �lagts ett ansvar f�r att barnets behov av umg�nge med n�gon
annan �n en f�r�lder, s� l�ngt det �r m�jligt skall tillgodoses (FB 6:15 3 st)

                                                
9 SOU 1995:79, s 80 ff
10 SOU 1979:63, s 81 f och prop 1981/82:168, s 43 f
11 Ds 1989:52 bil, s 12
12 Prop. 1997/98:7, s 61
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4.5 Samarbetssamtal

Att f�r�ldrarna samarbetar i fr�gor som r�r barnet �r naturligtvis oftast det b�sta f�r
barnet. I lagutskottets bet�nkande p�pekades ocks� att relationen mellan barn och
f�r�ldrar fr�mjas b�st, om de oeniga f�r�ldrarna kan komma �verens om hur
v�rdnadsfr�gan skall l�sas.13  F�r att hj�lpa f�r�ldrar n� enighet i v�rdnads- och
umg�ngesfr�gor, har det inf�rts regler om att kommunerna skall erbjuda tvistande
f�r�ldrar samarbetssamtal (SoL 12 a ¤ 1 st). Syftet med samtalen �r att f� f�r�ldrarna
att n� samf�rst�ndsl�sningar, men �ven om detta inte kan uppn�s, kan samtalen
medf�ra att f�r�ldrarna blir mer medvetna om att de skall f�rs�ka undvika att dra in
barnet i sina konflikter. Unders�kningar har visat att samarbetssamtalen ger b�st
resultat om de inleds f�re tvist i domstol.14

Domstolen kan ocks� p� eget initiativ se till att samarbetssamtal kommer till st�nd
(FB 6:18 2 st).

4.6 V�rdnads- och umg�ngesavtal

F�r�ldrar kan tr�ffa avtal om hur v�rdnaden skall regleras. Avtalet skall vara
skriftligt och godk�nnas av socialn�mnden (FB 6:6). M�jligheten att tr�ffa
v�rdnadsavtal har tillkommit av framf�rallt tv� sk�l, dels d�rf�r att enighet mellan
f�r�ldrarna i regel �r det b�sta f�r barnet och dels av samh�llsekonomiska sk�l.
V�rdnadstvister tar en hel del av domstolarnas resurser i anspr�k och samh�llets
kostnader f�r den allm�nna r�ttshj�lpen �r stora.15

F�r�ldrarna kan numera, �ven tr�ffa avtal om barnets umg�nge med den f�r�lder
som barnet inte bor tillsammans med (FB 6:15 a 2 st). Tidigare f�rutsattes att
f�r�ldrar med gemensam v�rdnad kunde l�sa umg�ngesfr�gan p� egen hand.
Domstolen kunde inte besluta i umg�ngesfr�gan d� f�r�ldrarna hade gemensam
v�rdnad. Vid oenighet mellan f�r�ldrarna om hur umg�get skulle regleras, var den
f�r�lder som inte bodde tillsammans med barnet, tvungen att v�nda sig till
domstolen och beg�ra ensam v�rdnad, f�r att f� till st�nd ett fungerade umg�nge
med barnet. M�jligheten att avtala om umg�nget, har tillkommit f�r att �ka
anv�ndningen av gemensam v�rdnad.

5 Taler�tt i m�l om v�rdnad och umg�nge

5.1  Tidigare f�rslag om taler�tt f�r barn

                                                
13 Lagutskottets bet�nkande 1990/91:LU 13, s 13
14 SOU 1995:79, s 59 f
15 SOU 1995:79, s 110
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Ulla Jacobsson lade redan �r 1978, i sin bok Ett barns r�ttigheter, fram f�rslag om att
barnets r�ttigheter skulle st�rkas, bl a ville hon inf�ra en r�tt f�r barnet att  beg�ra
skilsm�ssa fr�n sina f�r�ldrar och att barnet skulle ha taler�tt i m�l och �renden
enligt FB 6 kap.16 Att ge barnen en st�rre m�jlighet att p�verka b�de i familjer�ttsliga
fr�gor och i samh�llsr�ttsliga fr�gor ans�g hon vara  av stor betydelse f�r att skapa
harmoniska barn och ungdomar. Troligtvis skulle d�rmed ocks�
ungdomskriminaliteten och ungdomsmissbruket minska.17

Som tidigare n�mnts, lade utredningen barnens r�tt �r 1987 fram ett f�rslag om att
ge barn taler�tt i m�l om v�rdnad och umg�nge. F�rslaget innebar att barn fr o m 12
�rs �lder skulle kunna f� en s�rskild st�llf�retr�dare i form av ett offentligt bitr�de,
som f�rde barnets talan inf�r domstol och andra myndigheter. Taler�tten skulle inte
omfattas av n�gon initiativr�tt. Barnet skulle allts� inte kunna v�cka talan om
�ndring av v�rdnaden eller umg�nget. F�rslaget ledde inte till lagstiftning trots ett
positivt mottagande fr�n remissinstansernas sida. Behovet av taler�tt f�r barn i
v�rdnadsfr�gor, ans�gs i departementspromemorian v�rdnad och umg�nge vara
ringa, p g a inriktningen p� samf�rst�ndsl�sningar i fr�gor om v�rdnad.18

De sk�l mot att ge barn taler�tt som angavs i propositionen19 var bl a, att �ven i de
fall f�r�ldrarna var ense i v�rdnadsfr�gan, skulle enligt utredningens f�rslag barnen
ha st�llning av part i m�let. Men i dessa fall skulle normalt inte n�gon s�rskild
st�llf�retr�dare utses f�r det icke processbeh�riga barnet. F�r�ldrarna skulle allts� bli
b�de st�llf�retr�dare och motparter till barnet i dessa m�l, vilket fick anses mindre
l�mpligt. Enligt det f�rslag utredningen lade fram, skulle barnet inte beh�va ta parti
f�r n�gon av f�r�ldrarna i en process. Att en part inte skall beh�va ta st�llning till
sj�lva tvistefr�gan i m�let  ans�g regeringen vara principiellt fr�mmande. Vidare kan
taler�tten medf�ra en risk att f�r�ldrar i st�rre utstr�ckning �n i dag, f�rs�ker
p�verka barnet att ta st�llning i v�rdnadsfr�gan. Regeringen p�pekade att det
v�sentliga inte �r att ge barnet taler�tt utan att barnets vilja verkligen blir beaktad
och att den blir beaktad p� r�tt s�tt.20

                                                
16 Jacobsson, s 78, 83
17 Jacobsson, s 8 f
18 Ds 1989:52, s 38
19 Prop. 1994/95:224
20 Prop. 1994/95:224, s 28 ff
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5.2 Taler�tt i fr�gor om v�rdnad

5.2.1 F�r�ldrarnas taler�tt

Reglerna om taler�tt i fr�gor om v�rdnad grundar sig p� uppfattningen att
v�rdnaden �r en r�ttighet och en skyldighet f�r f�r�ldrarna. D�rf�r �r det vanligtvis
bara f�r�ldrarna som �r parter och har taler�tt i dessa m�l. En �ndring av v�rdnaden
kan i allm�nhet endast komma till st�nd p� talan av en av f�r�ldrarna eller av b�da,
FB 6:4-6. Barn saknar allts� sj�lva i regel taler�tt i m�l om v�rdnad. D�rf�r finns det
inte n�gra regler om barns processbeh�righet i FB 6 kap.

5.2.2 Socialn�mndens taler�tt

Socialn�mnden har i vissa situationer taler�tt i fr�gor om v�rdnad. Taler�tt f�religger
d� f�r�ldrarna brister i sina omsorger om barnet (FB 6:7 1 st), n�r barnet
stadigvarande har vistats i ett annat hem �n f�r�ldrahemmet (FB 6:8), samt n�r
barnet st�r under v�rdnad av en eller tv� s�rskilt f�rordnade v�rdnadshavare och
f�r�ldrarna eller en av dem vill ha v�rdnaden (FB 6:10). Fr�gor om �verflyttning av
v�rdnaden kan �ven pr�vas p� talan av f�r�ldrarna eller en av dem (FB 6:10 2 st).

5.2.3 Barnets r�tt att komma till tals

�ven om barn sj�lva saknar taler�tt i de flesta m�l om v�rdnad, �r reglerna s�dana
att barnets uppfattning  i regel skall utr�nas och tillm�tas betydelse (FB 6:2 b).

R�tten skall i v�rdnadsfr�gor besluta efter vad som �r b�st f�r barnet. En
f�ruts�ttning f�r att man skall kunna uppn� barnets b�sta �r naturligtvis, att man
lyssnar p� barnets eventuella synpunkter ang�ende v�rdnadsfr�gan och att man
tillm�ter dem betydelse.

Om barnets enda v�rdnadshavare avlider har barnet emellertid i praxis ansetts ha
r�tt att genom beh�rig st�llf�retr�dare f�ra talan som part.21 Att barnet ansetts ha
partsst�llning i dessa m�l beror fr�mst p� tv� orsaker, dels finns det inte tv� f�r�ldrar
som kan ha motstridiga intressen och dels skulle det inte finnas n�gon motpart som
kunde �verklaga avg�randet om inte barnet tillerk�ndes taler�tt.22 Barnet kan
d�remot inte sj�lvt f�ra sin talan inf�r domstolen.23

Reglerna i FB om barns r�tt att komma till tals i v�rdnadsm�l, har fr�mst betydelse i
de fall d� en tvistig v�rdnadsfr�ga f�religger. I de fall d� f�r�ldrarna �r �verens om
v�rdnaden f�ruts�tts den l�sning de har valt, i regel kunna antas vara det b�sta f�r

                                                
21 NJA 1983 s 170
22 Prop. 1994/95:224, s 15
23 NJA 1975 s 543
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barnet.24 Barn vars f�r�ldrar �r eniga i v�rdnadsfr�gan ges allts� s�mre m�jligheter
att kommat till tals, �n barn med oeniga f�r�ldrar. I f�rarbetena s�gs dock att om det
skulle komma fram att barnet mots�tter sig den l�sning f�r�ldrarna valt, �r det ett
sk�l att unders�ka om �verenskommelsen verkligen �r till barnets b�sta, men i regel
anses det allts� inte finnas anledning att ta reda p� barnets inst�llning n�r f�r�ldrarna
�r ense.25

5.3 Taler�tt i fr�gor om umg�nge

5.3.1 F�r�ldrarnas taler�tt

Den f�r�lder som vill umg�s med sitt barn f�r f�ra talan om umg�nge (FB 6:15 a 1
st). R�tten att f�ra talan f�religger �ven i de fall den andra f�r�ldern inte mots�tter
sig umg�nget.26 Den f�r�lder som bor tillsammans med barnet, kan inte f�ra talan
om att den andra f�r�ldern skall umg�s med barnet, vilket �verensst�mmer med
uppfattningen, att  barnet inte kan tillerk�nnas umg�nge med en f�r�lder som
mots�tter sig umg�nge med barnet.27 D�remot framg�r av r�ttsfallet NJA 1994 s 128
att b�da f�r�ldrarna har r�tt att p�kalla �ndring av domstols beslut i
umg�ngesfr�gan.

5.3.2 Socialn�mndens taler�tt
Talan av socialn�mnden f�r f�ras, i de fall n�gon annan �n f�r�lder beg�r umg�nge
med barnet (FB 6:15 a). I samband med remissinstansernas svar p�
v�rdnadstvistutredningens bet�nkande28 framf�rdes synpunkten, att n�rst�ende
borde tillerk�nnas taler�tt i fr�gan om umg�nge. Regeringen anser dock inte att det i
dagsl�get finns tillr�ckliga sk�l att utvidga kretsen av taleber�ttigade, vilket ligger i
linje med uppfattningen, att s� l�ngt det �r m�jligt undvika domstolsprocesser om
umg�nge.29

5.3.3 Barnets r�tt att komma till tals

Barn saknar �ven taler�tt i de flesta m�l om umg�nge, men precis som i fr�gor om
v�rdnad skall deras egen inst�llning tillm�tas stor betydelse n�r domstolen skall fatta
beslut i umg�ngesfr�gan.30

Tanken �r att barnets inst�llning skall komma till uttryck i den utredning som skall
g�ras innan umg�ngesfr�gan avg�rs. Innan ett m�l eller �rende avg�rs skall r�tten
                                                
24 Prop. 1990/91:8, s 59
25 Prop. 1994/95:224, s 35
26 Prop. 1997/98:7, s 116
27 Schiratzki, s 211 f
28 SOU 1995:79
29 Prop. 1997/98:7, s 61
30 Prop. 1981/82:168, s 75
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ge socialn�mnden tillf�lle att yttra sig (FB 6:19 2 st 1 men). Om socialn�mnden har
upplysningar som �r av betydelse f�r fr�gans bed�mning �r n�mnden skyldig att
l�mna s�dana upplysningar till r�tten (FB 6:19 2 st 2 men).

5.4 Egna kommentarer

Att eniga f�r�ldrar fattar det beslut i v�rdnadsfr�gan, som �r b�st f�r barnet verkar
de flesta vara �verens om. D�rf�r anser lagstiftaren att barn vars f�r�ldrar �r eniga
inte beh�ver f� sina �sikter beaktade i samma utstr�ckning, som barn med oeniga
f�r�ldrar. Jag ser dock en fara med detta syns�tt, att f�r�ldrarna fattar ett beslut som
de �r n�jda med,  beh�ver inte alltid inneb�ra att ocks� barnet �r det. Troligtvis �r
det s�kert s�, att de flesta f�r�ldrar fattar det beslut som �r b�st f�r deras barn. Men
det r�cker inte med att de flesta barns r�ttss�kerhet tillgodoses, eftersom
Barnkonventionen tillerk�nner varje barn en r�tt att komma till tals i alla fr�gor som
r�r det.
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6 F�rfarandet i m�l om v�rdnad och umg�nge

6.1 Allm�nt om r�tteg�ngsbest�mmelser i m�l om v�rdnad och umg�nge

De flesta fr�gor om v�rdnad och umg�nge handl�ggs som indispositiva tvistem�l,
d v s civilm�l d�r f�rlikning mellan parterna inte �r till�ten. Fr�gan om f�rdelning av
resekostnader och fr�gan om underh�llsbidrag �r d�remot dispositiva och
domstolen �r bunden av eventuella medgivanden fr�n n�gon av parterna. �ven
f�r�ldrarnas �verenskommelse ang�ende umg�nge, skall tillm�tas f�rh�llandevis
stor betydelse n�r domstolen fattar beslut i umg�ngesm�let.31

Dom i ett m�l om v�rdnad eller umg�nge d�r parterna �r �verens f�r meddelas utan
huvudf�rhandling, d v s p� handlingarna.

6.2 Domstolens utredningsskyldighet

Domstolen skall se till att fr�gor om v�rdnad och umg�nge blir tillb�rligt utredda (FB
6:19 1 st). Utredningsskyldigheten f�religger b�de n�r f�r�ldrarna �r �verens om hur
v�rdnads- eller umg�ngesfr�gan skall l�sas och n�r de inte �r det.

Innan ett m�l eller �rende avg�rs skall r�tten ge socialn�mnden tillf�lle att yttra sig
(FB 6:19 2 st 1 men). Om socialn�mnden har upplysningar som �r av betydelse f�r
fr�gans bed�mning, �r n�mnden skyldiga att l�mna s�dana upplysningar till r�tten
(FB 6:19 2 st 2 men). �ven n�r f�r�ldrarna �r eniga skall n�mnden l�mna
upplysningar. Domstolen skall i det enskilda fallet avg�ra om socialn�mnden skall
f�rel�ggas att inkomma med skriftligt yttrande, eller om det �r tillr�ckligt att
n�mnden bereds tillf�lle att yttra sig.

Domstolen kan om det beh�vs ytterligare utredning, uppdra �t socialn�mnden att
utse n�gon att verkst�lla en s�dan utredning (FB 6:19 3 st). N�r domstolen beslutar
om en utredning f�r den uppst�lla riktlinjer f�r hur den skall bedrivas.32 Det �r allts�
inte obligatoriskt att g�ra en s�rskild v�rdnads- eller umg�ngesutredning. I de fall
v�rdnads- eller umg�ngesfr�gan �r tvistig, f�ruts�tts dock domstolen se till att en
utredning g�rs och att barnets synpunkter inh�mtas. Att barnets synpunkter skall
inh�mtas, f�ljer av att den som verkst�ller utredning i m�let skall, om det inte �r
ol�mpligt, s�ka klarl�gga barnets inst�llning och redovisa den inf�r r�tten (FB 6:19 4
st). I �vrigt saknas r�ttslig reglering av hur socialn�mnderna skall bedriva sina
utredningar.33

6.2.1 Skyldigheten att ta h�nsyn till barnets vilja

                                                
31 Prop. 1981/82:168, s 35
32 Prop. 1990/91:8, s 46 & 66 f
33 Se dock Allm�nna r�d fr�n Socialstyrelsen 1985:2, samt JO 1983-84, s 186
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Domstolen skall i m�l om v�rdnad och umg�nge ta h�nsyn till barnets vilja med
beaktande av barnets �lder och mognad (FB 6:2 b). I FB 6:5 regleras bl a fr�gan om
vem av f�r�ldrarna som skall f� v�rdnaden n�r n�gon  av dem vill att den
gemensamma v�rdnaden skall upph�ra. Domstolen skall d� besluta utifr�n vad som
�r b�st f�r barnet. Enligt f�rarbetena skall domstolen utreda om barnet har n�gra
egna synpunkter p� v�rdnadsfr�gan.34 Om barnet har n�tt en s�dan mognad att dess
�nskem�l b�r repekteras, skall domstolen ocks� beakta barnets uppfattning. I
f�rarbetena anges inte n�gon best�md �lder f�r n�r barnet kan anses ha n�tt en
s�dan mognad. Det har ist�llet ansetts b�ttre att l�ta utredaren g�ra en bed�mning
av barnets mognad i det enskilda fallet.35

I de fall barnet skall h�ras inf�r domstolen, har dock i f�rarbetena angetts, att barn
som �r yngre �n 12 �r endast s�llan torde vara s� mogna att de b�r medverka i
r�tteg�ngen.36

Om det inte finns tillr�ckligt underlag f�r att domstolen skall kunna beakta barnets
vilja, f�r den besluta om ytterligare utredning. Den som utf�r utredningen skall (som
tidigare redovisats) om det inte �r ol�mpligt, s�ka klarl�gga barnets inst�llning och
redovisa denna inf�r r�tten (FB 6:19 4 st).

Det kan trots att fr�gan om barnets inst�llning utretts, vara sv�rt att utr�na barnets
innersta �nskan. Domstolen f�r d�rf�r g�ra en helhetsbed�mning och v�ga in
barnets egna uppgifter med vad som i �vrigt framkommit i m�let.37

6.2.2 H�rande av barnet inf�r domstolen

Om det finns s�rskilda sk�l och det �r uppenbart att barnet inte kan ta skada, f�r
barnet h�ras inf�r r�tten (FB 6:19 5 st). Enligt f�rarbetena skall best�mmelsen
till�mpas restriktivt.38 Uppfattningen att best�mmelsen skall till�mpas med
�terh�llsamhet har �ven i senare f�rarbeten ansetts alltj�mnt �ga giltighet.39 I de fall
d� barnet sj�lvt beg�r att f� h�ras, b�r domstolen f�re f�rhandlingen f�rvissa sig om
att detta �verensst�mmer med barnets verkliga vilja, samt att barnet inte har utsatts
f�r p�verkan att beg�ra, att bli h�rd inf�r r�tten.40

Barnet kan h�ras trots att det inte sj�lvt beg�rt det, t ex d� barnet under en
v�rdnadsutredning har gett uttryck f�r en best�mnd st�ndpunkt i v�rdnadsfr�gan.
F�rh�r blir bara aktuellt under f�ruts�ttning att barnet inte tar skada av att h�ras
inf�r r�tten.

                                                
34 Prop. 1981/82:168, s 66
35 Prop. 1994/95:224, s 35
36 Prop. 1981/82:168, s 78
37  Prop. 1981/82:168, s 66
38 Prop. 1981/82:168, s 78
39 Prop. 1994/95:224, s 33
40 Prop. 1981/82:168, s 78
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Barnet skall inte beh�va ta direkt st�llning i en v�rdnadskonflikt mellan f�r�ldrarna
och inte heller i �vriga v�rdnadsfr�gor.41 Att barnet inte beh�ver ta st�llning mot
n�gon av f�r�ldrarna �r viktigt b�de f�r barnet och f�r f�r�ldrarna. Det �r viktigt,
dels d�rf�r att f�r�ldrarna inte vinner n�got p� att f�rs�ka p�verka barnet i en viss
riktning och dels d�rf�r att barnet i regel inte m�r bra av att beh�va v�lja mellan
f�r�ldrarna.

De synpunkter barnet kan vilja f� framf�rda i v�rdnads- eller umg�ngesm�let, skall
ist�llet f�r f�rh�r inf�r r�tten, i f�rsta hand komma fram i den v�rdnads- eller
umg�ngesutredning som g�rs av socialn�mnden.

6.2.3 Barnets vilja i praxis

Nedan redog�rs f�r n�gra av de r�ttsfall d�r det varit aktuellt att ta st�llning till
betydelsen av yttranden, som gjorts av barn i samband med v�rdnads- och
umg�ngestvister.

I NJA 1988 s 448 har HD slagit fast att en snart 13-�rig pojkes synpunkter borde
tillm�tas stor vikt i v�rdnadsfr�gan. Pojkens yttranden ans�gs emellertid motstridiga
och i samtal med v�rdnadsutredarna hade det framkommit, att han inte velat ta
st�llning f�r eller emot n�gon av f�r�ldrarna. HD kom fram till att det var sv�rt att f�
en klar bild av pojkens inst�llning och att han inte kunde anses ha uttryckt en s�dan
best�md uppfattning att den kunde tillm�tas avg�rande betydelse i m�let.

Inte heller i i NJA 1992 s 666 tillm�ttes barnets yttranden n�gon betydelse. M�let
r�rde en 9-�rig flicka, som st�rre delen av sitt liv bott hos modern och endast tr�ffat
fadern vid ett f�tal tillf�llen. Flickans mor motarbetade aktivt faderns umg�ngesr�tt,
varf�r fadern hade beg�rt att f� v�rdnaden om flickan �verflyttad till sig. Flickan
hade uttalat att hon inte ville tr�ffa fadern, men HD menade att hennes vilja inte
kunde beaktas, eftersom hon p�verkats av modern. Utg�ngen i m�let blev trots
moderns umg�ngessabotage den att hon fick fortsatt v�rdnad om flickan. Sk�let var
att en �verflyttning av v�rdnaden enligt barn- och ungdomspsykiatriskt utl�tande,
skulle inneb�ra en stor omst�llning med ovissa f�ljder f�r flickan.

I RH 1986:148 uttryckte en 12-�rig flicka att hon ville bo kvar hos fadern. Modern
hade den r�ttsliga v�rdnaden om flickan, men flickan hade de senaste �ren bott hos
fadern. Trots att flickan bodde hos fadern och f�rklarat sig vilja forts�tta med det,
blev v�rdnaden kvar hos modern.

I f�ljade r�ttsfall har d�remot barnets vilja tillm�tts betydelse.

I NJA 1992 s 93 tog domstolen h�nsyn till en 13-�rings �nskan om att fadern skulle f�
v�rdnaden om honom. Detta trots att pojken utsatts f�r p�tryckningar att v�lja
fadern. Pojken hade som 3-�ring f�rts till Tunisien av fadern och d�r l�mnats i
farf�r�ldrarnas v�rd. Domstolen fann att ett �terf�rande till Sverige mot pojkens
vilja inte skulle kunna verkst�llas, varf�r fadern tillerk�ndes v�rdnaden.
                                                
41 Prop. 1981/82:168, s 78
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�ven i NJA 1995 s 398 hade p�tryckningar att v�lja sida f�rekommit, trots detta
ans�g HD att det fanns sk�l, som talade f�r att tillm�ta en 13-�rig flickas uttryckliga
vilja avg�rande betydelse f�r utg�ngen i m�let. Flickan hade i olika sammanhang
uttalat, att hon �nskade bo hos fadern. F�rh�llandet till modern var mycket d�ligt, p
g a att flickan v�grade ha kontakt med henne. HD fann att �ven om faderns
l�mplighet som v�rdnadshavare kunde ifr�gas�ttas, var dock f�rh�llandena inte
s�dana att en l�sning i enlighet med flickans best�mnda vilja, kunde antas inneb�ra
best�ende fara f�r hennes h�lsa eller utveckling p� s�tt som s�gs i FB 6:7 1 st.

I RH 1992:78 gavs en 9-�ring pojkes vilja avg�rande betydelse f�r utg�ngen i
v�rdnadsm�let. Pojken bodde hos sin far, styvmor  och flera halvsyskon vid tiden
f�r HovR:s avg�randet. Pojken hade till sin l�rarinna sagt att han ville bo hos sin
mamma. R�tten fann att modern skulle f� v�rdnaden, eftersom det var mest
f�renligt med pojkens b�sta.

I RH 1998:2 togs h�nsyn till en 11-�rig pojkes best�mda vilja. HovR konstaterade att
b�da f�r�ldrarna var l�mpliga som v�rdnadshavare och att det saknades anledning
att tvivla p� pojkens uttryckliga �nskan att bo hos sin pappa. Pojkens vilja var dock
inte ensamt avg�rande f�r utg�ngen i m�let, utan hans vilja fick v�gas in i den
helhetsbed�mning som gjordes.

Det �r sv�rt att utifr�n ovan redovisade r�ttsfall finna n�gra gemensamma kriterier
f�r n�r domstolarna anser att barnets vilja skall beaktas p� ett avg�rande s�tt och
n�r den inte skall det. �ven i �ldre r�ttsfall har barnets vilja ibland tillm�tts betydelse
och ibland inte. I NJA 1981 s 753 tog domstolen inte h�nsyn till en snart 13-�rig flickas
vilja. Domstolen ans�g att flickans inst�llning hade sin grund i att hon utsatts f�r
p�verkan fr�n modern. I NJA 1981 s 1225 beaktades d�remot en 8-�rig pojkes
uttalade r�dsla f�r modern och vilja att bo hos fadern. Att pojkens vilja har beaktats
beror troligen p� att hans uppfattning st�ddes av sakunniga.42

F�r att domstolen skall kunna tillm�ta barnets vilja avg�rande betydelse, brukar
man anse att barnet inte f�r ha utsatts f�r alltf�r stora p�tryckningar fr�n
f�r�ldrarna. NJA 1992 s 93 och NJA 1995 s 398 mots�ger dock denna uppfattning, i
b�da fallen hade barnen utsatts f�r p�verkan fr�n sina f�der, trots detta tillerk�nndes
f�derna v�rdnaden om barnen.

6.3 Interimistiska beslut

Domstolen f�r besluta om v�rdnad eller umg�nge f�r tiden fram till dess att fr�gan
har avgjorts genom dom eller beslut som vunnit laga kraft, eller f�r�ldrarna har
tr�ffat avtal i fr�gan och avtalet har godk�nts av socialn�mnden (FB 6:20). Det
interimistiska beslutet meddelas ofta i samband med den muntliga f�rberedelsen i
m�let. I huvudsak grundas beslutet p� parternas egna uppgifter vid f�rhandlingen.
Domstolen skall besluta efter vad som �r b�st f�r barnet.

                                                
42 Wetter, s 300
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H�nsyn till barnets vilja skall  tas �ven vid interimistiska beslut, men domstolen har
inte samma skyldighet att inh�mta upplysningar innan den beslutar interimistiskt i
en fr�ga om v�rdnad eller umg�nge, som den har d� den avg�r fr�gan genom att
meddela dom. Vid interimistiska beslut f�religger allts� en risk att barnet inte f�r
komma till tals i �nskv�rd utstr�ckning.

6.4 Egna kommentarer

Det �r bra att regler har inf�rts om att domstolen skall beakta barnets vilja vid
avg�rande av fr�gor enl 6 kap FB. D�remot tror jag att det kan finnas en risk f�r att
barnets �sikter i praktiken inte kommer att beaktas, eftersom domstolen kan
h�nvisa till att barnet inte har uppn�tt den �lder och mognad som kr�vs f�r att dess
�sikter skall tillm�tas betydelse.

Med tanke p� att det beslut som fattas interimistiskt ofta �verensst�mmer med det
slutgiltiga avg�randet av fr�gan, anser jag att det �r tveksamt om barnets r�tt
verkligen beaktas i tillr�cklig utstr�ckning vid interimstiska beslut.
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7 Taler�tt i m�l om verkst�llighet av avg�randen om v�rdnad eller
umg�nge

7.1 Allm�nt om verkst�llighet

I samband med att allm�n domstol meddelar dom eller beslut r�rande v�rdnad eller
umg�nge kan den p� talan av den ena f�r�ldern, f�rel�gga den andra f�r�ldern att
vid vite l�mna ifr�n sig barnet (FB 6:21). Om n�gon av f�r�ldrarna inte f�ljer
v�rdnads- eller umg�ngesdomen,  kan den andra f�r�ldern beg�ra verkst�llighet
enligt FB 21 kap. Verkst�llighet s�ks hos l�nsr�tten (LR).

LR skall i f�rsta hand verka f�r att den som har hand om barnet frivilligt skall
fullg�ra sina �ligganden. LR kan uppdra �t ledamot eller suppleant i socialn�mnden,
tj�nsteman inom socialtj�nsten eller annan l�mplig person att f�rs�ka f�rm� f�r�lder
att p� frivillig v�g �verl�mna barnet (FB 21:2 1 st). Normalt f�r detta inte ta mer �n
tv� veckor, men om det finns f�ruts�ttningar f�r att n� en frivillig uppg�relse, f�r LR
f�rl�nga tiden (FB 21:2 2 st).

Domstolen har m�jlighet att anv�nda tv�ngsmedel mot den f�r�lder som inte
frivilligt l�mnar barnet till den andra f�r�ldern (FB 21:3). Vite �r det tv�ngsmedel,
som i f�rsta hand blir aktuellt. H�mtning genom polismyndighetens f�rsorg f�r
tillgrips f�rst n�r alla andra m�jligheter �r utt�mda.

7.2 Taler�tt

Det saknas uttryckliga regler om vem som har taler�tt i m�l om verkst�llighet av
avg�randen om v�rdnad eller ung�nge. Taler�tt  anses bara den ha, som ans�ker om
verkst�llighet och den som barnet vistas hos. Barnet som �r f�rem�l f�r
verkst�llighets�tg�rder saknar d�remot taler�tt. Socialn�mnden har inte heller n�gon
taler�tt i dessa m�l.

7.2.1 Barnets r�tt att komma till tals

F�rslaget om taler�tt f�r barn (se ovan under 5.1) omfattade �ven taler�tt i
verkst�llighetsfr�gor. Inte heller i dessa fr�gor ans�gs n�got behov av taler�tt f�r
barn f�religga. Vidare fann man att det inte beh�vde inf�ras n�gra lag�ndringar f�r
att tillf�rs�kra barn en r�tt att komma till tals i verkst�llighetsm�len.43 Som sk�l
angavs, f�rutom  att barnets vilja skall beaktas enligt FB 21:5, bl a att
verkst�llighetsm�len i regel har f�reg�tts av en process i allm�n domstol och d�rf�r
kan betraktas som en forts�ttning p� den processen.

Barnkommitt�n tar i sitt huvudbet�nkande44 upp fr�gan om barnets r�tt att komma
till tals i verkst�llighetsm�len. Kommitt�n anser att regleringen p� omr�det inte �r
                                                
43 Prop. 1994/95:224, s 37
44 SOU 1997:116
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tillfredsst�llande och att �tg�rder m�ste vidtas f�r att anpassa verkst�llighetsreglerna
till Barnkonventionen.45

�ven om barn saknar taler�tt i m�l om verkst�llighet av avg�randen om v�rdnad
eller umg�nge, finns det n�gra best�mmelser som ger barnet en r�tt att komma till
tals i dessa m�l.

Verkst�llighet f�r inte ske mot barnets vilja, om barnet har fyllt 12 �r eller har n�tt en
s�dan mognad att dess vilja b�r beaktas p� motsvarande s�tt (FB 21:5). I de fall  LR
finner att verkst�lligheten �r n�dv�ndig av h�nsyn till barnets b�sta, beh�ver de
d�remot inte beakta barnets synpunkter. Vidare har barnet m�jlighet att komma till
tals i de fall f�rliknings�tg�rder enligt FB 21:2 vidtas.46

7.3 Domstolens skyldighet att ta h�nsyn till barnets vilja

I m�l om verkst�llighet skall LR som huvudregel h�lla muntlig f�rhandling (FB 21:12
1 st). Barnet f�r h�ras inf�r r�tten p� samma s�tt som g�ller i v�rdnads- och
umg�ngesm�l, om s�rskilda sk�l talar f�r det och det �r uppenbart att barnet inte
kan ta skada av att h�ras (FB 21:12 2 st).

Den som har f�tt i uppdrag av LR att verka f�r att barnet �verl�mnas p� frivillig v�g
(FB 21:2) skall, om det �r m�jligt och l�mpligt f�rs�ka klarl�gga barnets inst�llning (4
¤ f�rordningen (1967:715) om till�mpning av 21 kap FB).

Genom lagen (1989:14) om erk�nnande och verkst�llighet av utl�ndska
v�rdnadsavg�randen m m och om �verflyttning av barn inf�rlivades tv�
internationella konventioner med svensk r�tt. Dessa �r Europar�dskonventionen om
erk�nnande och verkst�llighet av avg�randen r�rande v�rdnad om barn, samt om
�terst�llande av v�rd av barn och Haagkonventionen om de civila aspekterna p�
internationella bortf�randen av barn. Sveriges anslutning till
Europar�dskonventionen inneb�r, att avg�randen tr�ffade h�r kan erk�nnas och
verkst�llas i en  annan konventionsstat och p� samma s�tt kan avg�randen tr�ffade i
en annan konventionsstat f� verkan h�r. D� en f�r�lder har v�rdnaden genom lag
och barnet f�rs bort till annan konventionsstat, �r det m�jligt att �terflytta barnet
med st�d av konventionen. Haagkonventionen g�r det m�jligt att �verflytta ett
barn som olagligen f�rts bort fr�n sitt hemland eller som olovligen h�lls kvar i en
annan konventionsstat.

Lagen om erk�nnande och verkst�llighet av utl�ndska v�rdnadsavg�randen m m
och om �verflyttning av barn, ger barnet vissa m�jligheter att komma till tals i
fr�gor som r�r det. Enligt Haagkonventionen f�r �verflyttning till ett annat land inte
ske om barnet mots�tter sig �verflyttningen och barnet har n�tt en s�dan �lder och
mognad att dess vilja b�r beaktas (12 ¤ 3 p). Innan r�tten avg�r ett m�l om
verkst�llighet eller ett m�l om �verflyttning av barn skall barnets mening inh�mtas,
om det inte �r om�jligt med h�nsyn s�rskilt till barnets �lder och mognad (17 ¤).

                                                
45 SOU 1997:116, s 238
46 Prop. 1994/95:224, s 38
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7.4 Barnets vilja i praxis

Nedan redog�rs ett par r�ttsfall, d�r det varit aktuellt att bed�mma i vilken
utstr�ckning barnets vilja skall tillm�tas betydelse, i m�l om verkst�llighet av
avg�randen om v�rdnad och umg�nge.

I R� 1994 not 115 var fr�gan om en 10-�rig flickas ovilja mot att tr�ffa fadern, skulle
beaktas. V�rdnadshavaren anf�rde att flickan kunde anses ha n�tt en s�dan mognad
att hon borde f� best�mma i umg�ngesfr�gan. Domstolen ans�g, f�r att kunna g�ra
avsteg fr�n tolv�rsregeln i FB 21:5 kr�vdes en tillfredsst�llande utredning och n�gon
s�dan hade inte lagts fram.

I R� 1992 ref 97 (1) fann domstolen att en 7-�rig flickas ovilja att tr�ffa fadern inte
minskade moderns ansvar som v�rdnadshavare och d�rmed ansvarig f�r att f� till
st�nd ett fungerande umg�nge.

Det �r vanligt att f�r�ldern anger barnets vilja som sk�l till att inte r�tta sig efter
domen. Vanligtvis har i praxis inte barnets vilja beaktas i verkst�llighetsm�l innan
barnet fyllt 12 �r. Undantag har dock gjorts i de fall det r�r sig om syskon  med
samma vilja, men d�r den ena �r �ver 12 �r och den andra �r under 12 �r. Domstolen
har d� ansett att syskonen inte skall behandlas olika.47

I en unders�kning som  Barnombudsmannen har gjort av 50 slumpvis utvalda
l�nsr�ttsdomar �ren 1991-1994 framkommer, att barnets vilja varken redovisas eller
beaktas i drygt h�lften av avg�randena. I de m�l d�r domstolen har redovisat
barnets uppfattning tillm�ts den bara betydelse i en tredjedel av fallen, trots att de
flesta barnen var 12 �r eller �ldre.48

                                                
47 Wetter, s 302
48 Barnombudsmannens rapport 1996, s 57 f
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7.5 Egna kommentarer

Barnets r�tt att komma till tals i fr�gor som r�r verkst�llighet av avg�randen om
v�rdnad och umg�nge �r s�mre �n vid sj�lva avg�randet av v�rdnads- och
umg�ngesfr�gan. Framf�rallt g�ller detta f�r barn under 12 �r. Barn �ver 12 �r har
visserligen r�tt att mots�tta sig verkst�llighet, men om domstolen anser att det �r
b�st f�r barnet kan verkst�llighet ske �ven om barnet motsatt sig det (FB 21:5).
Nuvarande regler i FB 21 kap anser jag d�rf�r inte vara f�renliga med art 12 i
Barnkonventionen.
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8 Taler�tt i andra familjer�ttsliga m�l och �renden

Fr�gor om barnets taler�tt och barnets r�tt att i �vrigt komma till tals uppkommer
ocks� i m�l om faderskap, m�l om underh�llsbidrag, f�rmyderskaps�renden,
adoptions�renden, samt namn�renden.

8.1 Faderskap

Barnet har i faderskapsm�l st�llning som part. Talan om fastst�llande av faderskap
v�cks av barnet (FB 3:5 1 st). Socialn�mnden �r skyldig att f�rs�ka utreda vem som
�r far till barnet och se till att faderskapet fastst�lls (FB 2:1) i de fall en viss man inte
skall anses som far till barnet enligt presumtionen i FB 1:1. Barnets talan f�r i
faderskapsm�l f�ras av socialn�mnden, av modern, om hon �r v�rdnadshavare, eller
av en s�rskilt f�rordnad v�rdnadshavare (FB 3:5 2 st).

En man har inte r�tt att f�ra en s k positiv fastst�llelsetalan om faderskapet till ett
visst barn.49 Hans intressen anses bli tillgodosedda genom att han kan anm�la
faderskapsfr�gan till socialn�mnden. N�mnden skall d�, om de inte redan utrett
fr�gan, f�rs�ka f� faderskapet f�r den verklige fadern fastst�llt.

I m�l om h�vande av faderskapspresumtionen tillkommer r�tten att f�ra talan den
�kta mannen (FB 3:1), samt barnet (FB 3:2). Om barnet �r under�rigt f�r talan f�ras
av f�rmyndaren eller i vissa fall av en god man (FB 3:4). Om den under�rige har fyllt
15 �r och har tillr�ckligt omd�me kan det inte uteslutas att den under�rige sj�lv f�r
f�ra talan.50 Socialn�mnden har inte r�tt att f�ra talan om h�vande av
faderskapspresumtionen. D�remot har n�mnden ansetts ha r�tt att f�r barnets
r�kning ans�ka om resning i m�l d�r faderskapspresumtionen h�vts.51

Bekr�ftelse av faderskapet skall godk�nnas av socialn�mnden och av modern eller
en s�rskilt f�rordnad v�rdnadshavare f�r barnet. Ett myndigt barn skall sj�lv
godk�nna en bekr�ftelse av faderskap. Detsamma g�ller ett omyndigt barn, som inte
st�r under n�gons v�rdnad (FB 1:4).

                                                
49 Se NJA 1970 s 347
50 Walin, s 101
51 Se NJA 1989 s 19



30

8.2 Underh�llsbidrag

F�r�ldrarna skall svara f�r underh�ll �t barnet utifr�n barnets behov och
f�r�ldrarnas ekonomiska f�rm�ga. F�r�lder som inte bor tillsammans med barnet
skall fullg�ra sin underh�llsskyldighet genom att betala underh�llsbidrag till barnet.
Underh�llsbidrag fastst�lls genom dom eller avtal.

Barnet har i m�l om underh�llsbidrag st�llning som part, men saknar
processbeh�righet. V�rdnadshavaren eller f�rmyndaren f�r f�retr�da barnet i fr�gor
om underh�llsbidrag (FB 7:2 3 st). �ven socialn�mnden har r�tt att f�ra talan f�r
barnet (FB 7:14 1 st).

I NJA 1982 s 376 ans�gs f�r�ldrar som tvistade om v�rdnaden om barnet kunna som
parter f�ra talan i v�rdnadsm�let om underh�ll till barnet. Barnet har i dessa m�l inte
st�llning som part och  inte heller n�gon lagstadgad r�tt att komma till tals.

8.3 F�rmynderskap m m

I svensk r�tt skiljer man mellan begreppen v�rdnad, som avser sj�lva omsorgen om
barnets personliga angel�genheter och f�rmynderskap, som g�ller r�tten och
skyldigheten att ekonomiskt f�rvalta ett under�rigt barns tillg�ngar, samt f�retr�da
barnet i ekonomiska angel�genheter. Vanligtvis �r barnets v�rdnadshavare ocks�
barnets f�rmyndare.

En god man kan f�rordnas att f�retr�da den under�rige d� f�rmyndaren inte kan
ut�va f�rmynderskapet t ex vid sjukdom.

Barn under 16 �r saknar taler�tt i �renden ang�ende f�rmynderskap, godmanskap
och f�rvaltarskap. Barn som fyllt 16 �r har d�remot viss taler�tt (FB 10:18 och 11:15,
21). Taleber�ttigade �r ocks� �verf�rmyndaren, f�rmyndare, v�rdnadshavare,
under�rigs make eller sambo, samt n�rmare sl�ktingar. Taler�tten inneb�r en r�tt att
ans�ka om f�rordnande eller entledigande av en f�rmyndare, god man eller
f�rvaltare. Barn som fyllt 16 �r skall om det �r m�jligt, ges tillf�lle att yttra sig i
�rendet. Vidare har ett barn som fyllt 16 �r r�tt att �verklaga domstolens beslut.

Ett barn som fyllt 16 �r har viss r�tt att komma till tals i fr�gor som r�r barnet.
F�rmyndaren skall om det �r l�mpligt, h�ra den omyndige i fr�gor av vikt (FB 12:7 1
st). Motsvarande skyldighet f�religger f�r god man och f�rvaltare (FB 12:7 2 st).
�ven om best�mmelsen bara g�ller omyndiga som fyllt 16 �r, framg�r det av
propositionen att f�rmyndaren b�r h�ra ocks� barn som �r under 16 �r, om de har
n�tt tillr�cklig mognad och det �r fr�ga om �tg�rder som �r av betydelse f�r
barnet.52

8.4 Adoption

                                                
52 Prop. 1993/94:251, s 215
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Barn saknar taler�tt i �renden ang�ende adoption. Den som har fyllt 12 �r f�r
emellertid inte adopteras utan eget samtycke (FB 4:5). Barnet har allts� en vetor�tt i
dessa �renden och domstolen skall d�rf�r ta reda p� barnets �sikt. Vetor�tten �r
emellertid inte absolut. Barnets samtycke beh�ver inte inh�mtas i de fall barnet �r
under 16 �r och skulle ta skada av att tillfr�gas om adoptionen. Samtycke beh�ver
inte heller inh�mtas i de fall barnet �r varaktigt f�rhindrad att l�mna s�dant p g a
psykisk st�rning eller annat liknande f�rh�llande.

Socialn�mnden skall f� tillf�lle att yttra sig i �rende om antagande av adoptivbarn,
om barnet �r under 18 �r (FB 4:10 1 st). Om det inte �r ol�mpligt skall n�mnden s�ka
klarl�gga barnets inst�llning och redovisa denna inf�r r�tten.

�ven om barn saknar taler�tt i �renden om antagande av adoptivbarn, har deras r�tt
att komma till tals st�rkts fr o m �r 1995 genom att en best�mmelse intagits i FB 4:6
som inneb�r att domstolen skall ta h�nsyn till barnets vilja med beaktande av
barnets �lder och mognad, �ven n�r samtycke inte beh�vs.

8.5 Namn

Best�mmelser om f�rv�rv och byte av namn finns i namnlagen (1982:670). Barnet
har i s�dana m�l och �renden st�llning som part. Anm�lan eller ans�kan i m�l eller
�renden enligt lagen, skall f�r den som �r under 18 �r g�ras av v�rdnadshavaren (48
¤ 1 st). Barnet saknar d�rmed processbeh�righet. Har barnet fyllt 12 �r skall det
l�mna sitt samtycke till anm�lan eller ans�kan. Om barnet �r varaktigt f�rhindrat att
l�mna samtycke p g a psykisk st�rning eller annat liknande f�rh�llande, f�r anm�lan
eller ans�kan g�ras utan barnets samtycke.

I f�rarbetena till namnlagen p�pekas att domstolen b�r i takt med barnets stigande
�lder och utveckling, ta allt st�rre h�nsyn till barnets synpunkter och �nskem�l.53 Av
praxis framkommer ocks� att domstolarna beaktar �tminstone de st�rre barnens
vilja.54 Barnets r�tt att komma till tals i namn�renden har dock ansetts beh�va
st�rkas ytterligare. �r 1995 inf�rdes en regel, som inneb�r att domstolen vid
bed�mningen av om ett namnbyte enligt 6, 8 eller 11 ¤ �r f�renligt med barnets
b�sta, skall ta h�nsyn till barnets vilja med beaktande av barnets �lder och mognad,
�ven om samtycke inte beh�vs (48 ¤ 2 st).

I fr�gor om namnbyte enligt 6, 8 eller 11 ¤ skall domstolen inh�mta yttrande fr�n
socialn�mnden (45 ¤ 2 st). N�mnden skall i sin utredning s�ka klarl�gga barnets
inst�llning och redovisa den inf�r r�tten, om det inte �r ol�mpligt  (45 ¤ 3 st).

8.6 Egna kommentarer

                                                
53 Prop. 1981/82:156, s 54
54 Se NJA 1987 s 81 och NJA 1990 s 89
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Enligt huvudregeln har barn taler�tt i fr�gor om underh�llsbidrag, men enligt praxis
har taler�tten inskr�nkts genom att f�r�ldrar som tvistar om v�rdnaden om barnet,
som parter har m�jlighet att f�ra talan i v�rdnadsm�let om underh�ll till barnet.
Trots denna otillfredsst�llande utveckling ans�g regeringen att n�gra lag�ndringar
om barnets r�tt att komma till tals i m�l och �renden om underh�llsbidrag inte var
n�dv�ndiga .55  Jag finner  det m�rkligt att det inte har vidtagits n�gon lag�ndring,
som tillf�rs�krar barnet taler�tt i samtliga m�l om underh�llsbidrag.

                                                
55 Prop. 1994/95:224, s 43
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9 Taler�tt i sociala m�l

9.1 Allm�nt

Med sociala m�l avses h�r m�l om v�rd av barn enligt socialtj�nstlagen (SoL) och m�l
enligt lagen (1990:52) med s�rskilda best�mmelser om v�rd av unga (LVU). SoL:s
verksamhet bygger p� frivillighet. Insatser som g�rs f�r den enskilde med st�d av
SoL f�ruts�tter d�rf�r att den enskilde samtycker till �tg�rderna, f�r att de skall
kunna genomf�ras (SoL 9 ¤ 1 st). N�r �tg�rden g�ller barn har det diskuterats om
det �r barnets eller v�rdnadshavarens samtycke som kr�vs. Troligen r�cker det med
v�rdnadshavarens samtycke n�r insatsen r�r sm� barn.56 �tg�rder med st�d av LVU
f�ruts�tter d�remot inte den enskildes samtycke. Beslut om v�rd enligt LVU kan
grunda sig p� brister i hemmilj�n (2 ¤), men det kan ocks� bero p� den unges eget
beteende (3 ¤). Sk�let till att man med tv�ng skall kunna omh�nderta barn �r, att det
ibland �r b�st f�r barnet att inte v�rdas av f�r�ldrarna.

En f�rsta f�ruts�ttning f�r att ingripa med st�d av LVU �r att det kan antas att
beh�vlig v�rd inte kan ges den unge med samtycke fr�n v�rdnadshavarna. Har den
unge fyllt 15 �r skall i regel b�de den unge och v�rdnadshavarna l�mna sitt
samtycke. �ven om samtycke fr�n ber�rda parter l�mnas, inneb�r detta inte n�gon
garanti f�r att frivillig v�rd verkligen kan genomf�ras, eftersom samtycket inte �r
r�ttsligt bindande utan kan �terkallas. Socialn�mnden f�r d�rf�r i de fall samtycke
l�mnats, g�ra en bed�mning av sannolikheten f�r att den avsedda v�rden verkligen
kan genomf�ras p� frivillighetens v�g. Om samtycke inte l�mnats eller om det kan
antas att samtycket inte �r allvarligt menat, f�r den unge allts� beredas v�rd med
st�d av LVU.

N�r v�rd enligt LVU har upph�rt kan flyttningsf�rbud meddelas. Syftet med
flyttningsf�rbudet �r att ge barn och f�r�ldrar m�jlighet att �terknyta kontakten till
varandra innan barnet flyttar hem till f�r�ldern.57

Socialn�mnden ansvarar b�de f�r �tg�rder enligt SoL och f�r v�rd enligt LVU.

9.2 Taler�tt

I m�l och �renden enligt SoL och LVU har v�rdnadshavare och barn som fyllt 15 �r
taler�tt och processbeh�righet (SoL 56 ¤ och LVU 36 ¤). Barn som inte fyllt 15 �r har
taler�tt, men inte processbeh�righet. �ven socialn�mnden har taler�tt (SoL 7, 12 ¤¤
och LVU 4 ¤).

V�rdnadshavarens taler�tt i m�l och �renden enligt SoL och LVU g�ller bara
argumentations- och klagor�tten. Den formella initiativr�tten �r f�rbeh�llen
socialn�mnden (LVU 4 ¤).

                                                
56 Bramst�ng , s 213
57 Prop. 1989/90:28, s 79 f. 118 f
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9.2.1 Barnets taler�tt

Barn har allts� taler�tt i de m�l och �renden enligt SoL och LVU som r�r barnet. Ett
barn som fyllt 15 �r f�r sj�lv f�ra sin talan i processen, men har i likhet med andra
enskilda inte initiativr�tt i LVU-�renden. Barn under 15 �r saknar processbeh�righet
och deras talan f�rs av en st�llf�retr�dare. I regel �r barnets v�rdnadshavare ocks�
barnets st�llf�retr�dare, men i m�l och �renden enligt LVU kan barn och
v�rdnadshavare ha motstridiga intressen, varf�r det har ansetts l�mpligare att
barnet f�retr�ds av en s�rskild st�llf�retr�dare, vanligtvis det offentliga bitr�det
(LVU 36 ¤ 2 st). St�llf�retr�daren skall i egenskap av offentligt bitr�de fungera som
barnets r�dgivare och ta till vara barnets b�sta i olika avseenden. Om f�rh�llandena
�r s�dana att det saknas behov av ett offentligt bitr�de skall ett s�dant inte f�rordnas
(LVU 39 ¤). I st�llet skall barnets v�rdnadshavare vara st�llf�retr�dare.

9.2.2 Barnets r�tt att i �vrigt komma till tals

Barn under 15 �r �r som sagt taleber�ttigade, men saknar processbeh�righet. Barnet
b�r dock h�ras om det kan vara till nytta f�r utredningen och det inte kan antas ta
skada av att h�ras (SoL 56 ¤ 2 st och LVU 36 ¤ 3 st). I de fall barnets vilja inte
�verensst�mmer med socialn�mndens bed�mning, skall barnet genom den s�rskilda
st�llf�retr�daren kunna agera, oberoende av s�v�l socialn�mnd som
v�rdnadshavare.58

Barnets r�tt att i �vrigt komma till tals har �r 1998 st�rkts genom inf�randet av en
best�mmelse, som inneb�r att n�r en �tg�rd r�r ett barn skall barnets inst�llning s�
l�ngt det �r m�jligt klarl�ggas. H�nsyn till barnets vilja skall tas med beaktande av
barnets �lder och mognad (SoL 9 ¤ 2 st). Best�mmelsen har ett vidare
till�mpningsomr�de �n SoL 56 ¤. Den g�ller inte bara utredningsarbete, utan den kan
ocks� g�lla b�de vardagliga situationer och traumatiska h�ndelser som ber�r barnet
p� ett eller annat s�tt.59 Art 12 i Barnkonventionen har haft betydelse f�r regelns
utformning. Regeringen ans�g att SoL skulle tillf�ras ett barnperspektiv.60

                                                
58 Prop. 1994/95:224, s 46
59 Norstr�m &Thunved, s 82
60 Prop. 1996/97:124, s 98
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9.3 Barnets vilja i praxis

I 1960 �rs barnav�rdslag (BvL) fanns inte begreppet barnets b�sta. �ven uttryckliga
regler om att tillvarata barnets intressen saknades. D�remot var barn som fyllt 15 �r
taleber�ttigade i m�l enligt BvL. Vid en genomg�ng av domar r�rande
omh�ndertagande som avgjorts med st�d av BvL, fann G�te Appelberg endast fyra
fall d�r man i domsk�len �beropat barnets b�sta eller barnets intresse.61 I tv� av
fallen (RR 2095/79 och JO 544/76 + 689/76) h�nvisades till att  socialn�mnden i f�rsta
hand skulle tillvarata barnets intresse. I de tv� andra m�len (KRJ 3660/79 och KRJ
4052/79) �beropades att det var n�dv�ndigt att omh�nderta barnen med h�nsyn till
deras b�sta. Enligt nuvarande reglering p� omr�det skall  barnets �sikter beaktas i
st�rre utstr�ckning �n tidigare. I praktiken f�refaller det dock som om detta inte sker
p� det s�tt, som det borde.

Yngre barns inst�llning tillm�ts i praxis betydelse, fr�mst f�r att klarl�gga om barnet
har funnit sig tillr�tta i familjehemmet, d v s sk�l som ligger n�ra fr�gan om stabilitet
i barnets omgivning. Kontinuitets- och n�rhetsprinciperna betraktas generellt som
v�gledande inom socialtj�nstens individomsorg.62 Schiratzki menar att det kan vara
en anledning till att barns behov av stabilitet och m�jlighet att rota sig, f�refaller f�
st�rre utrymme vid omh�ndertagandem�l �n vid m�l enligt FB.63

Praxis r�rande �ldre barns inst�llning �r mots�gelsefull.

I R� 1989 not 169 och i R� 85 2:26 ans�gs en 13 �rings respektive en 15 �rings vilja ha
betydelse f�r bed�mningen om behov av v�rd p g a hemf�rh�llanden f�rel�g.

I R� 1990 ref 97 tillm�ttes en 16 �rig pojkes best�mmda vilja, att f� vara kvar i
familjehemmet betydelse. Vidare motsatte sig pojken all kontakt med f�r�ldrarna.
Regeringsr�tten fann att det f�rel�g en p�taglig risk f�r 16 �ringens h�lsa och
utveckling, samt att denna risk var att h�nf�ra till n�got f�rh�llande i hans
f�r�ldrahem. LVU v�rden skulle d�rf�r best�. Vidare ans�g regeringsr�tten att med
h�nsyn till vad som framkommit i utredningen om 16 �ringens totala motvilja mot
kontakt med f�r�ldrarna, borde ett umg�nge med dem inte framtvingas, varf�r de
fick fortsatt bes�ksf�rbud.

I f�ljande fall har d�remot barnets vilja inte beaktats.

I R� 1996 ref 61 gavs en 15 �rig flickas vilja inte betydelse. Detsamma g�llde i R�
1993 not 290 och R� 1986 ref 4 r�rande 14 �ringars �nskan.

Inte heller i m�l nr 4201-1995 beaktades en 10 �rig pojkes vilja. Fallet handlade om
tv� barn, den 10 �rige pojken och en nyf�dd baby. Regeringsr�ttens dom
behandlade till st�rsta delen uttalanden fr�n olika l�kare om det mindre barnets
skador. R�tten fann att det inte l�ngre fanns n�gon p�taglig risk f�r att det yngre
barnets h�lsa eller utveckling skulle skadas. Pojken hade uttalat att han ville bo hos

                                                
61 Appelberg, s 28 f
62 Prop. 1989/90:28, s 46, 52 f. SOU 1994:139, s 98 f
63 Schiratzki, s 255



36

morf�r�ldrarna p g a att f�r�ldrarna slog honom. Regeringsr�tten h�ll med om att
pojken hade psykiska problem och att han beh�vde hj�lp med att klara av dessa,
men r�tten ans�g att pojken skulle f� erfoderlig hj�lp genom f�r�ldrarnas f�rsorg.

Av praxis framg�r att barnets vilja ges mindre materiell betydelse vid
omh�ndertaganden enligt 2 ¤ LVU �n vid �verf�ring av v�rdnaden enligt FB.
Barnets vilja har d�remot ansetts vara en viktig faktor vid bed�mningen av om det
f�religger behov av att meddela flyttningsf�rbud.64

I en unders�kning som gjorts av Socialstyrelsen uppges att barnets bitr�de i en stor
del av m�len bitr�der socialn�mndens f�rslag.65 Vidare f�refaller barnet bli mer
osynligt ju l�ngre f�rhandlingen framskrider. Detsamma g�ller i socialn�mndernas
skriftliga material.

9.4 Egna kommentarer

Barn som fyllt 15 �r har l�nge haft taler�tt i m�l r�rande omh�ndertagande. Varf�r
jag n�r detta arbete p�b�rjades antog att barn i dessa m�l, d�rmed ocks� gavs st�rre
utrymme att komma till tals. Vid en n�rmare granskning visade det sig emellertid,
att barn vid omh�ndertaganden snarare ges s�mre m�jligheter att f� sin vilja
beaktad, �n vid �verf�ring av v�rdnad enligt FB. Situationen �r naturligtvis inte
godtagbar, vare sig utifr�n juridiska eller moraliska aspekter. F�rhoppningsvis
kommer de lag�ndringar som gjorts i syfte att st�rka barnets st�llning inom
socialtj�nsten, i framtiden medf�ra att barnets vilja beaktas i st�rre utstr�ckning �n
vad som hittills varit fallet.

                                                
64 Prop. 1979/80:1, del A, s 541
65 SoS 1995:21, s 43
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10 R�tten till delaktighet och inflytande i samh�llet

10.1 Inledning

Artikel 12 i Barnkonventionen �r uppdelad i tv� delar. F�rsta delen av den h�r
uppsatsen har behandlat artikelns andra del, den som handlar om barnets r�tt att
komma till tals i fr�gor som r�r det fr�mst p� ett personligt plan. Det r�r sig bl a om
v�rdnads- och umg�ngessituationer eller beslut fr�n socialtj�nsten. Den h�r delen av
uppsatsen tar upp fr�gor, som faller in under artikelns f�rsta del. Den f�rsta delen i
artikeln betonar barns och ungdomars r�tt till delaktighet och inflytande i alla fr�gor
som r�r dem. Det kan g�lla allt fr�n deras m�jlighet att p�verka inneh�llet i
skolundervisningen, till beslut om lekplatsernas placering och utformning i
kommunen.

Syftet med den h�r delen av uppsatsen �r inte att utreda fr�gan om barns och ungas
delaktighet och inflytande utt�mmande, utan ist�llet ge en relativt �versiktligt bild
av omr�det. Sk�let h�rf�r �r att materialet p� omr�det �r s� omfattande, att det utan
vidare r�cker till ytterligare en 20 po�ngs uppsats. Att jag �nd� v�ljer att delvis
unders�ka omr�det, beror p� att barnets r�tt att komma till tals i domstols- och
administrativa f�rfaranden har ett n�ra samband med barns och ungdomars r�tt att
komma till tals i samh�llsfr�gor. Det skulle helt enkelt saknas n�got i den h�r
uppsatsen, om inte detta omr�de ocks� ber�rdes.

F�r att barn och ungdomar skall kunna delta och p�verka i samh�llet, kr�vs att deras
grundl�ggande behov tillgodoses, samt att deras r�ttigheter bevakas av vuxna �ven
utanf�r familjen. Vidare beh�ver det skapas kanaler, d�r barn kan f�rmedla sina
kunskaper till de vuxna och ha m�jlighet att ta politiska initiativ.66

F�rutom Barnkonventionen st�ller �ven FN-deklarationen Agenda 21 fr�n
milj�konferensen i Rio de Janeiro �r 1992 krav p� beslutsfattarna p� alla niv�er att
�ka de ungas medverkan i samh�llets beslutsprocesser.  I kapitel 25 betonas behovet
av �kat samr�d mellan ungdomsgrupper och regering, samt andra beslutande
instanser, f�r att �stadkomma en h�llbar ekonomisk och social utveckling.

10.2 Ungdomars delaktighet i politiken

Fr�gan om barns och ungdomars delaktighet och inflytande �r inte ny, d�remot har
den tidigare fr�mst inriktat sig p� ungdomar. �r 1985 utropades av FN till
V�rldsungdoms�r. De teman som fastst�lldes var delaktighet, utveckling, samt fred.
I Sverige valde man att betona begreppet delaktighet och flera projekt genomf�rdes
f�r att st�rka ungdomars delaktighet och inflytande.

V�rldsungdoms�ret medf�rde ett st�rre statligt engagemang i fr�gor som r�rde
ungdomar. �r 1986 tillsattes f�r f�rsta g�ngen en s k ungdomsminister.

                                                
66 SOU 1998:97, s 120 f
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Barnombudsmannen (BO) inr�ttades �r 1993. BO har bl a till uppgift att se till att nya
lagar st�mmer �verens med Barnkonventionen. D�rut�ver skall BO utarbeta f�rslag
till nya �tg�rder och lagar, samt f�retr�da barnen i den allm�nna debatten. BO -
utredningen har nyligen f�reslagit att BO:s roll skall renodlas och st�rkas.67 Som en
f�ljd av detta tonas myndighetsrollen ned, medan ombudsmannarollen f�rtydligas.

Ett flertal statliga kommitt�er och utredningar har behandlat barns och ungdomars
delaktighet och inflytande. �r 1994 beslutade riksdagen om riktlinjer f�r
ungdomspolitiken.68 Syftet var att riktlinjerna skulle fungera som ett instrument f�r
att f�lja upp och utv�rdera insatser f�r ungdomar. Men riktlinjerna var inte
tillr�ckligt klara och precisa f�r att kunna ligga till grund f�r utv�rderingen. Ist�llet
tillsatte regeringen Ungdomspolitiska kommitt�n, med uppdrag att f�resl� m�l f�r
ungdomspolitiken, samt att f�resl� �tg�rder f�r att st�rka ungdomars m�jligheter till
inflytande p� olika niv�er i samh�llet. Ungdomspolitiska kommitt�n f�resl�r i sitt
slutbet�nkande,69 att de nationella m�len f�r ungdomspolitiken bl a skall vara att ta
till vara de ungas engagemang, skapande f�rm�ga och kritiska t�nkande. De skall
ges utrymme att leva ett sj�lvst�ndigt liv, samt ha verklig m�jlighet till makt,
inflytande och delaktighet.

�ldersgr�nsutredningen f�reslog i sitt bet�nkande,70 att den som fyllt 16 �r skulle f�
r�sta i kommunala val och i kommunala folkomr�stningar. D�remot f�reslogs inte
en s�nkning av valbarhets�ldern. Uredningen ans�g att den som inte �r myndig inte
b�r vara valbar, eftersom omyndiga saknar den sj�lvst�ndighet som kr�vs, f�r att ta
det ansvar som f�ljer med valbarhet. N�gon s�nkning av r�str�tts�ldern har �nnu
inte  genomf�rts.

10.3 Barns och ungdomars delaktighet och inflytande i kommunerna

Barnkonventionen �r en bindande �verenskommelse mellan de stater som ratificerat
den. Det �r allts� staten som �r ansvarig ut�t f�r att Barnkonventionen efterlevs. Det
avg�rande f�r hur konventionens principer och krav efterlevs i Sverige, �r dock
kommunernas och landstingens intresse f�r att f�rverkliga konventionen. Ansvaret
f�r att genomf�ra Barnkonventionen regionalt och lokalt, ligger ytterst hos
ansvariga politiker. Det �r landstingets och kommunens styrelse och fullm�ktige
som skall bevaka att Barnkonventionen f�r genomslag i alla styrelser, n�mnder,
f�rvaltningar och bolag.

Barn och ungdomar har r�tt att uttrycka sina �sikter i alla fr�gor som r�r dem.
Synpunkterna skall beaktas i f�rh�llade till barnets �lder och mognad. Detta inneb�r
att landsting och kommuner m�ste utarbeta tillv�gag�ngss�tt, f�r att ge barn och
ungdomar det inflytande de har r�tt till. Barnkonventionen inneh�ller inte n�gra
regler f�r hur inflytandearbetet skall genomf�ras. Det �r upp till varje kommun att
tillsammans med kommunens barn och ungdomar utarbeta en modell.

                                                
67 SOU 1999:65, s 16
68 Prop. 1993/94:135
69 SOU 1997:71
70 SOU 1996:111
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I en del kommuner har kommunala ungdomsr�d bildats.71 Syftet med
ungdomsr�den �r att kommunpolitikerna skall f� reda p� ungdomarnas uppfattning
i olika kommunala fr�gor. Ungdomsr�dets uppbyggnad och utformning kan skilja
sig �t i olika kommuner. Det har dock visat sig vara viktigt, att ungdomarna f�r vara
med och p�verka ungdomsr�dets utformning fr�n start, f�r att r�det skall bli
varkatigt och framg�ngsrikt.72

Ungdomsriksdagen �r ett annat exempel p� en form f�r inflytande f�r ungdomar.
Projektets fr�msta syfte �r att f� ig�ng lokala processer ute i landet. I f�rsta hand
v�nder man sig till ungdomar p� h�gstadiet och i gymnasiet.

Trots de olika projekt som genomf�rts, upplever de flesta ungdomar att de i
praktiken saknar m�jligheter att p�verka i samh�llet.73 �ven om ungdomarna sj�lva
upplever att de inte har faktisk m�jlighet att p�verka, �r deras f�ruts�ttningar i alla
fall st�rre �n barn och yngre ton�ringars. BO har ocks� p�pekat att det �r viktigt att
kommunerna utvecklar metoder, som �kar inflytandet f�r barn och yngre
ton�ringar.74

De formella m�jligheterna f�r barn och ungdomar under 18 �r att p�verka politiken
p� kommunal niv� �r begr�nsade. Dock �r barn och ungdomar som �r folkbokf�rda
i kommunen, kommunmedborgare och som s�dana har de viss m�jlighet till insyn
och p�verkan. Det finns olika former f�r hur detta kan ske. Enligt kommunallagen
(1991:900) (KomL) skall n�mnderna arbeta f�r att samr�d sker med dem som
utnyttjar deras tj�nster (6:8). F�reskrifter om formerna f�r ett s�dant samr�d saknas.
Vanligt �r att bilda s k anv�ndar- eller brukarr�d. Det finns inget som hindrar att den
som �r under 18 �r deltar i samr�dsf�rfarandet. Andra former f�r inflytande enligt
KomL �r hearings, inflytande genom villkorad delegation eller brukarstyrda
sj�lvf�rvaltningsorgan.

BO anser inte att de m�jligheter till inflytande som finns i KomL i tillr�cklig
omfattning har anv�nts f�r att �ka barns och ungdomars delaktighet. BO har d�rf�r
lagt ett f�rslag till f�r�ndring av KomL, som inneb�r att n�mnderna blir skyldiga att
samr�da med barn och ungdomar under 18 �r i fr�gor som ang�r dem.75 Vidare
inneh�ller f�rslaget en r�tt f�r barn mellan 12 och 18 �r att v�cka �renden i
n�mnderna, samt att denna �ldersgrupp skall kunna f� till st�nd
opinionsunders�kningar i fr�gor som ang�r dess n�rmilj�. Vidare f�resl�r BO att
partist�det skall villkoras, s� att en viss del av det anv�nds till att �ka barns och
ungdomars inflytande i det politiska arbetet. BO:s f�rslag har dock �nnu inte
resulterat i n�gra �ndringar i KomL.

                                                
71 SOU 1997:116, s 181
72 SOU 1997:116, s 182
73 SOU 1997:116, s 183
74 Ett steg fram�t, s 50
75 Promemoria. 1997-01-15. Barnombudsmannen
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10.4  Elevers r�tt till inflytande

10.4.1 Allm�nt

Att barn skall ha r�tt till inflytande i skolan, har i Sverige varit viktigt �ven f�re
Barnkonventionens tillkomst. I 1946 �rs skolkommission f�reslogs att skolan skulle
tr�na eleverna i fri samverkan, samarbete, samt medinflytande.76 Vidare inf�rdes
�mnet samh�llskunskap.

R�tten till elevinflytande regleras i bl a skollagen (1985:1100) (SkolL) och
skolf�rordningarna. �ven i arbetsmilj�lagen (1977:1160) ges barn och ungdomar r�tt
till inflytande.

Tidigare reglerades elevernas r�tt till inflytande i l�roplanen. I 1969 �rs l�roplan f�r
grundskolan angavs att, Óen f�ruts�ttning f�r att elevernas och de vuxnas
engagemang och delaktighet i utformningen av skolan som arbetsplats skall
f�rst�rkas �r att de alla f�r vara med att forma sin egen milj�Ó.77 L�roplanen fr�n �r
1980 framh�ll �nnu tydligare elevernas aktiva medverkan: ÓSkolan har skyldighet att
ge eleverna �kat ansvar och medinflytande i takt med deras stigande �lder och
mognadÓ.78

10.4.2 Elevinflytande i skolan

Det ing�r i skolans uppgifter att fostra demokratiska medborgare. F�r att eleverna
skall bli det, kr�vs att de har inflytande. Med ett st�rre inflytande �kar elevernas
erfarenheter av att ta ansvar och visa f�rst�else f�r andra. Ett �kat inflytande �ver
undervisningen medf�r dessutom, att motivationen att l�ra sig �kar. Flera
unders�kningar visar dock, att elevinflytandet �ver undervisningen uppvisar stora
brister.79

Elevernas r�tt till inflytande i skolan �r ovillkorlig. I 5:2 SkolL anges att eleverna skall
ha inflytande �ver hur deras utbildning utformas. P� grundskoleniv� finns till�gget
att elevernas �lder och mognad, skall avg�ra omfattningen av deras r�tt till
inflytande (SkolL 4:2). Mer detaljerade regler om elevers r�tt till inflytande finns i
l�roplanerna.

Elevers r�tt till inflytande kan ses ur tv� perspektiv, dels utifr�n elevers informella
inflytande �ver sitt eget l�rande och dels utifr�n elevers formella inflytande.80

                                                
76 SOU 1948:27
77 L�roplan f�r grundskolan, 1969, s 27
78 L�roplanen f�r grundskolan, 1980, s 13
79 SOU 1996:22, s 46
80 SOU 1996:22, s 8 & 18
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Viktigast f�r eleverna �r deras informella inflytande, att de kan p�verka det egna
l�randet och undervisningen. Exempel p� elevers formella inflytande �r r�tten att
verka i elevr�d och elevk�rer.

N�r det g�ller gymnasieelevernas formella inflytande, p�g�r f�r n�rvarande en
f�rs�ksverksamhet med lokala styrelser med elevmajoritet.81 F�rs�ksverksamheten
startade i augusti 1997 och skall p�g� i fyra �r. F�rhoppningen �r att projektet skall
�ka elevernas intresse f�r de formella fr�gorna.82

10.5 Egna kommentarer

Barns och ungdomars r�tt till delaktighet och inflytande i samh�llet �r en mycket
viktig r�ttighet. F�r att barn och ungdomar skall bli demokratiska vuxna, kr�vs att
de successivt f�r l�ra sig att delta i och fatta demokratiska beslut. Det g�r inte att
st�nga ute barn och ungdomar fr�n delaktighet och inflytande i samh�llet, f�r att
sedan vid en viss tidpunkt i deras liv f�rv�nta sig att de skall vara vuxna och ta fullt
ansvar.

M�nga av de fr�gor som r�r barn och ungdomar beslutas p� kommunal niv�. D�rf�r
�r det fr�mst i kommunerna, som man m�ste finna former som g�r det m�jligt f�r
barn och ungdomar att vara med och p�verka. Det borde naturligtvis vara sj�lvklart
att barn och ungdomar f�r vara med och p�verka hur lekplatser, fritidsg�rdar och
skola skall utformas. I de flesta kommuner finns det emellertid en hel del kvar att
g�ra, innan ansvariga politiker anser det vara en sj�lvklarhet att g�ra barn och
ungdomar delaktiga i beslut som r�r dem. Det �r f�rst n�r landets samtliga
kommuner l�ter barn och ungdomar delta aktivt i fr�gor som r�r dem, som Sverige
kan anses uppfylla de krav som st�lls i art 12.1 Barnkonventionen.

                                                
81 Prop. 1996/97:109, s 6
82 SOU 1997:121, s 112
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11 Sammanfattning, kommentarer och slutsatser

Syftet med uppsatsen var att unders�ka om svensk lagstiftning och praxis �r f�renlig
med art 12 i Barnkonventionen. Resultatet av min unders�kning visar, att barnets
r�tt att komma till tals i fr�gor som r�r det, har st�rkts sedan Barnkonventionens
tillkomst. Det finns dock omr�den d�r barnets r�tt att komma till tals, inte beaktas i
den utsr�ckning som borde ske.

Vid en j�mf�relse mellan barnets r�tt att komma till tals i alla domstols- och
administrativa f�rfaranden som r�r det och barns och ungdomars r�tt till delaktighet
och inflytande i samh�llet har jag funnit, att det gjorts mest f�r att tillf�rs�kra barnet
en r�tt att komma till tals i domstols- och administrativa f�rfaranden. Det �r ocks�
angel�get att det vidtas �tg�rder, som garanterar barn och ungdomar st�rre
delaktighet och inflytande i samh�llet �n vad de har idag. Ett barn skall ha samma
r�tt att komma till tals vid en v�rdnadstvist, som vid fr�gor om hur skolan skall
utformas.

Barn respekteras numera som individer med egna r�ttigheter, men det �r f�rst
under de senaste �rtiondena, som barnets st�llning i samh�llet p� allvar st�rkts
genom lagstiftning. Tidigare ans�gs barnen vara f�r�ldrarnas �godelar, vilket
innebar att f�r�ldrarna och inte samh�llet, hade r�tt att best�mma �ver barnen.

Artikel 12 i Barnkonventionen handlar om barnets r�tt att fritt uttrycka sina �sikter
och att bli h�rd, och �r en av konventionens grundl�ggande principer. Detta inneb�r
att artikelns inneh�ll har betydelse f�r tolkningen av andra artiklar och f�r
f�rverkligandet av konventionen som helhet. Artikelns f�rsta del betonar barns och
ungdomars r�tt till delaktighet och inflytande i samh�llet. Denna del utg�r fr�n att
barn och ungdomar som grupp, har r�tt att g�ra sin mening h�rd. Artikelns andra
del tar sikte p� barnets m�jligheter att komma till tals i alla domstols- och
administrativa fr�gor som r�r barnet p� ett personligt plan.

Barn saknar sj�lva taler�tt i de flesta m�l om v�rdnad och umg�nge, men reglerna �r
utformade s� att barnets uppfattning i regel skall utr�nas och tillm�tas betydelse (FB
6:2 b). Reglerna i FB om barnets r�tt att komma till tals i v�rdnads- och
umg�ngesm�l har fr�mst betydelse i de fall d� en tvistig v�rdnads- eller
umg�ngesfr�ga f�religger. I de fall f�r�ldrarna �r �verens om v�rdnaden och
umg�nget f�ruts�tts den l�sning de har valt, i regel kunna antas vara det b�sta f�r
barnet. Lagstiftaren anser allts� att barn vars f�r�ldrar �r eniga inte beh�ver f� sina
�sikter beaktade i samma utstr�ckning, som barn med oeniga f�r�ldrar. Jag anser att
ocks� barn med eniga f�r�ldrar m�ste ha m�jlighet att komma till tals i v�rdnads-
och umg�ngesfr�gan. Det �r d�rf�r viktigt att det inf�rs regler, som ger barnet
st�rre r�tt �n vad det har idag, att f� sina �sikter beaktade i de fall f�r�ldrarna
uppr�ttar v�rdnads- eller umg�ngesavtal. �ven vid samarbetssamtal m�ste barnets
uppfattning utr�nas och beaktas p� ett tydligare s�tt �n vad som nu sker.

I de fall f�r�ldrarna inte kan enas avg�rs v�rdnads- eller umg�ngesfr�gan av
domstolen. Domstolen skall ta h�nsyn till barnets vilja med beaktande av barnets
�lder och mognad. Jag �r r�dd f�r att best�mmelsens utformning, kan inneb�ra att
domstolen i praktiken underl�ter att ta h�nsyn till barnets vilja, med h�nvisning till
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att barnet inte �r tillr�ckligt moget f�r att f� sina �sikter beaktade. � andra sidan �r
det naturligtvis sv�rt att ange n�gra specifika �ldersgr�nser f�r n�r barnets vilja skall
tillm�tas betydelse, eftersom barnets mognad �r individuell.

Det �r bra att barnet i de flesta fall kan komma till tals, utan att beh�va h�ras inf�r
r�tten. Samtidigt tror jag att det �r viktigt att de barn som �r mogna och har en
best�md uppfattning i v�rdnads- eller umg�ngesfr�gan och som vill tala om sin �sikt
direkt f�r domstolen, ocks� f�r m�jlighet att g�ra det. F�r att �ka barnets inflytande
ytterligare i v�rdnads- och umg�ngesm�l tror jag att domstolarnas kunskap om hur
barn t�nker och k�nner m�ste bli st�rre. En l�sning kanske kunde vara att l�ta vissa
domstolar specialisera sig p� de m�l d�r barn �r inblandade.

I de r�ttsfall jag studerat �r det sv�rt att finna n�gra gemensamma kriterier f�r n�r
domstolarna anser att barnets vilja skall beaktas p� ett avg�rande s�tt och n�r den
inte skall det. Vidare tycker jag att domstolen i dessa m�l ofta alltf�r l�tt bortser fr�n
barnets �nskem�l. �ven om det inte i praktiken g�r att inf�ra speciella
barndomstolar �r min f�rhoppning att befintliga domstolar i forts�ttningen skall bli
b�ttre p� att beakta barnets vilja �n vad hittills varit fallet.

Domstolen f�r besluta interimistiskt om v�rdnaden eller umg�nget, d v s besluta om
vad som skall g�lla fram till dess att fr�gan slutgiltigt har avgjorts. H�nsyn till
barnets vilja skall tas �ven vid interimistiska beslut, men domstolen har inte samma
skyldighet att inh�mta upplysningar, som d� fr�gan avg�rs genom dom. Jag anser
att det �r tveksamt om barnets r�tt att komma till tals verkligen beaktas i tillr�cklig
utstr�ckning i samband med det interimistiska beslutet. Med tanke p� att det beslut
som fattas interimistiskt ofta �verensst�mmer med det slutgiltiga avg�randet av
fr�gan, anser jag att det �r viktigt att barnet f�r m�jlighet att komma till tals ocks�
vid interimistiska beslut.

Barn saknar taler�tt �ven i m�l om verkst�llighet av avg�randen om v�rdnad eller
umg�nge. D�remot f�r verkst�llighet inte ske mot barnets vilja, om barnet har fyllt
12 �r eller har n�tt en s�dan mognad att dess vilja b�r beaktas p� motsvarande s�tt
(FB 21:5). Barnets r�tt att komma till tals i fr�gor som r�r verkst�llighet av
avg�randen om v�rdnad och umg�nge �r s�mre �n vid sj�lva avg�randet av
v�rdnads- och umg�ngesfr�gan. Framf�rallt g�ller detta barn under 12 �r, men �ven
barn �ver 12 �r kan f� sin vilja obeaktad. Om domstolen anser att det �r b�st f�r
barnet, kan verkst�llighet ske �ven om barnet motsatt sig det. Nuvarande regler i FB
21 kap bed�mer jag d�rf�r inte uppfylla de krav som anges i art 12 i
Barnkonventionen. Reglerna b�r d�rf�r ses �ver och tillf�ras ett tydligare
barnperspektiv. Ett annat sk�l till att se �ver reglerna �r, att det ofta kan f�rflyta
ganska l�ng tid mellan tingsr�ttens avg�rande av v�rdnads- eller umg�ngesfr�gan
och l�nsr�ttens verkst�llighetsavg�rande. Barnet har blivit �ldre och �ven om det
inte hade n�gon uppfattning tidigare kan det ha det nu, alternativt kan barnet ha
�ndrat uppfattning i fr�gan.

Barnombudsmannen har gjort en unders�kning av 50 slumpvis utvalda
l�nsr�ttsdomar �ren 1991-1994. I unders�kningen framkom att �ven i de fall barnet
fyllt 12 �r, var det en stor del av avg�randena som varken redovisade eller beaktade
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barnets vilja. Domstolarnas bristande intresse av att utr�na barnets vilja finner jag
vara mycket m�rkligt. N�r domstolen inte ens tar reda p� barnets uppfattning i
fr�gan, handlar de i strid med vad som anges i FB 21:5.  Det �r naturligtvis inte
acceptabelt att domstolarna v�ljer att kringg� de regler som finns, om att ge barnet
en r�tt att komma till tals. Som jag p�pekade ovan anser jag att reglerna i FB  21 kap
b�r ses �ver, eftersom de inte uppfyller Barnkonventionens art 12.2, om att barnet
har r�tt att komma till tals i alla domstols- och administrativa f�rfaranden som r�r
barnet. Resultatet av BO:s unders�kning g�r mig dock oroad, eftersom den tyder p�
att det inte endast r�cker med att stifta lagar, f�r att barnets vilja i praktiken skall
beaktas av domstolarna.

Fr�gor om barnets taler�tt och barnets r�tt att i �vrigt komma till tals uppkommer
ocks� i m�l om faderskap, m�l om underh�llsbidrag, f�rmynderskaps�renden,
adoptions�renden, samt namn�renden.

I faderskapsm�l har barnet st�llning som part. Barnets intressen tas tillvara av
socialn�mnden i samband med att den f�rs�ker utreda vem som �r far till barnet.
Med tanke p� den m�nga g�nger tekniska karakt�r fastst�llande av faderskap har,
anser jag att det inte beh�ver inf�ras n�gon s�rskild regel om att barnets �sikter i
fr�gan skall tillm�tas betydelse.

Barnet har i m�l om underh�llsbidrag st�llning som part, men saknar
processbeh�righet. Enligt praxis har emellertid barnets taler�tt inskr�nkts, genom att
f�r�ldrar som tvistar om v�rdnaden, som parter har m�jlighet att f�ra talan i
v�rdnadsm�let om underh�ll till barnet. Regeringen har trots denna
otillfredsst�llande utveckling inte ansett att reglerna beh�ver f�rtydligas. Jag finner
deras inst�llning egendomlig och anser att de b�r se �ver fr�gan p� nytt.

Barn under 16 �r saknar taler�tt i �renden ang�ende f�rmynderskap, godmanskap
och f�rvaltarskap. Barn som fyllt 16 �r har emellertid viss taler�tt. Jag kan inte se
n�gon anledning till varf�r barn inte skall ha en r�tt att komma till tals ocks� i dessa
fr�gor.

I adoptions�renden saknar barnet taler�tt. Den som fyllt 12 �r f�r dock inte
adopteras utan eget samtycke. F�r ett lite �ldre barn kan en adoption vara en
mycket ingripande h�ndelse och barnet kanske �r negativt inst�lld till adoptionen.
Jag tycker d�rf�r att det �r bra att det inf�rts en best�mmelse om att domstolen skall
ta h�nsyn till barnets vilja. Best�mmelsen ger dessutom de barn som inte fyllt 12 �r
st�rre r�tt att komma till tals, f�rutsatt att domstolen lyssnar till vad barnet har att
s�ga.

Barnet har i namn�renden st�llning som part, men saknar processbeh�righet. �ven
om byte av namn inte har samma ingripande effekt f�r barnet som t ex en
v�rdnadstvist, kan det �nd� vara av stor personlig vikt f�r barnet. Det �r d�rf�r bra
att domstolen numera skall ta h�nsyn till barnets vilja vid namnbyte. Barnets vilja
skall tillm�tas betydelse i f�rh�llande till �lder och mognad. F�r att barnet verkligen
skall f� sina �sikter beaktade �r det av vikt, att domstolen inte undviker fr�gan med
h�nvisning till barnets bristande mognad.
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I m�l och �renden enligt SoL och LVU har barn som fyllt 15 �r taler�tt och
processbeh�righet. Barn under 15 �r har ocks� taler�tt, men de saknar
processbeh�righet. Jag �r f�rv�nad �ver att trots barnets taler�tt, har det i praxis
visat sig att barn vid omh�ndertaganden snarare ges s�mre m�jligheter att f� sin
vilja beaktad, �n vid �verf�ring av v�rdnad enligt FB. Barnets r�tt att i �vrigt komma
till tals har �r 1998 st�rkts genom inf�randet av best�mmelsen att n�r en �tg�rd r�r
ett barn skall barnets inst�llning s� l�ngt det �r m�jligtklarl�ggas. Min f�rhoppning
�r att detta resulterar i, att barnets vilja beaktas i st�rre utstr�ckning �n vad som
hittills varit fallet.

N�r det g�ller barnets r�tt att komma till tals i alla domstols- och administrativa
f�rfaranden som r�r barnet, anser jag att ber�rda domstolar och socialsekreterare
har ett stort ansvar att se till, att barnets �sikter verkligen blir k�nda och beaktade.
Det �r ocks� av stor vikt att domstolarna inte h�nvisar till barnets bristande �lder och
mognad lika l�tt som hittills synes varit fallet. En del av problemet tror jag bottnar i,
bristande kunskap och f�rst�eelse f�r hur barn t�nker, k�nner och resonerar.

Barns och ungdomars r�tt till delaktighet och inflytande i samh�llet �r en mycket
viktig r�ttighet. F�r att barn och ungdomar skall bli demokratiska vuxna, kr�vs att
de successivt f�r l�ra sig att delta i och fatta demokratiska beslut. Det g�r inte att
st�nga ute barn och ungdomar fr�n delaktighet och inflytande i samh�llet, f�r att
sedan vid en viss tidpunkt i deras liv f�rv�nta sig att de skall vara vuxna och ta fullt
ansvar.

M�nga av de fr�gor som r�r barn och ungdomar, beslutas p� kommunal niv�.
D�rf�r �r det fr�mst i kommunerna, som man m�ste finna former som g�r det
m�jligt f�r barn och ungdomar att vara med och p�verka. Det borde naturligtvis
vara sj�lvklart att barn och ungdomar f�r komma med f�rslag om hur lekplatser,
fritidsg�rdar och skola skall utformas. I de flesta kommuner finns det emellertid en
hel del kvar att g�ra, innan ansvariga politiker ser det som en sj�lvklarhet att g�ra
barn och ungdomar delaktiga i beslut som r�r dem. Det �r f�rst n�r landets samtliga
kommuner l�ter barn och ungdomar delta aktivt i fr�gor som r�r dem, som Sverige
kan anses uppfylla de krav som st�lls i art 12.1 Barnkonventionen. Om kommunerna
inte p� frivillig v�g l�ter barn och ungdomar bli delaktiga, anser jag att n�gon form
av  lagstiftning b�r �verv�gas.

F�r att barn i realiteten skall kunna ut�va sin r�tt att uttrycka �sikter, m�ste vi vuxna
respekterar denna r�tt. Det �r inte tillr�ckligt med lagstiftning, utan det kr�vs
dessutom informationskampanjer till allm�nnheten och utbildning f�r personal som
kommer i kontakt med barn, t ex domare, poliser, l�rare och socialsekreterare. �ven
f�r�ldrar beh�ver information och utbildning om att barn har r�tt att komma till tals
i alla fr�gor som r�r dem. Barnen sj�lva beh�ver ocks� information om sina
r�ttigheter, samt tr�ning i att uttrycka sina �sikter.

Till sist vill jag p�peka att vi vuxna i v�r str�van att ge barnen en r�tt att komma till
tals i alla fr�gor som r�r dem, inte f�r gl�mma bort att l�ta barnen vara just barn.
Deras r�ttigheter f�r inte bli en b�rda f�r dem, endast en tillg�ng.
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R�ttsfall

R�ttsfall fr�n H�gsta domstolen

NJA 1970 s 347
NJA 1975 s 543
NJA 1981 s 753
NJA 1981 s 1225
NJA 1982 s 376
NJA 1983 s 170
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NJA 1988 s 448
NJA 1989 s 19
NJA 1992 s 93
NJA 1992 s 666
NJA 1994 s 128
NJA 1995 s 398

R�ttsfall fr�n hovr�tterna

RH 1986:148
RH 1992:78

R�ttsfall fr�n Regeringsr�tten

RR 2095/79

R�ttsfall fr�n kammarr�tterna

KRJ 3660/79
KRJ 4052/79

Justitieombudsmannens beslut

JO 544/76
JO 689/76
JO 1983-84, s186
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