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”Umgänge mellan barn och vårdnadshavare under pågående vård med stöd i LVU - när 
barnet omhändertagits på grund av brister i omsorgen.”  

I takt med att antalet omhändertagande av barn och unga med stöd i LVU ökar, växer även 
antalet svåra beslut för socialnämnden avseende umgängesbegränsning mellan barn och dess 
vårdnadshavare. Socialnämnden ställs inför ett vanskligt beslut i frågan om 
umgängesbegränsning när närhetsprincipen och principen om barnets bästa tendera att inte 
alltid samspela. Problematiken aktualiseras i frågor som berör umgänge när barnets 
omhändertagits med stöd av 2 § LVU. Omhändertas ett barn med stöd av 2 § LVU tyder det 
uteslutande på att det råder ett missförhållande i hemmet och kan avse våld och övergrepp, 
brister i omsorgen eller andra förhållanden i hemmet vilket får anses som försvårande 
omständigheter. Den aktuella uppsatsen har sin utgångspunkt i fall där omhändertagande skett 
på grund av brister i omsorgen. Mot bakgrund av att barnet omhändertagits som en konsekvens 
av missförhållande i det egna hemmet, blir det problematiskt att skapa en 
umgängesbegränsning som uppfyller både kravet på de socialrättsliga principerna och barnets 
egen vilja.  
  I denna uppsats analyseras därför om myndigheter tillämpar de socialrättsliga principerna när 
umgängesbegränsning sker med stöd i 14 § LVU. Uppsatsen syftar dessutom till att utreda om 
det finns tillfällen där principen om barnets bästa kan samspela med barnets egen vilja, redan 
vid en yngre ålder än vad som rekommenderas inom det svenska rättsväsendet. Som ett resultat 
av analysen kan en slutsats vara att myndigheterna visserligen tar de socialrättsliga principerna 
om närhet och barnets bästa i beaktande, men att barnets egen vilja bör tillmätas större 
betydelse i lägre ålder för att inte riskera att påverka barnets egen utveckling och sociala 
relationer i framtiden.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund och problemformulering  
I Sverige ökar omhändertagandet av barn och unga enligt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU. Enligt domstolsverkets siffror har en ökning av avgjorda 
LVU-mål ökat från 3 761 stycken år 2013 till 4 681 stycken år 2017.1 Socialtjänsten försöker i 
första hand, tillsammans med vårdnadshavare att nå ett frivilligt omhändertagande av barnet. 
Vid de tillfällen ett frivilligt omhändertagande inte är möjligt, omhändertas barnet med tvång 
med stöd i LVU:s bestämmelser.2 Med vårdnadshavare avses barnets förälder eller föräldrar i 
de fall “rätten inte anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare”.3 
Vårdnadshavaren ansvarar för att barnets behov tillgodoses samt att barnet får den tillsyn som 
behövs för att uppfylla kravet på barnets utveckling.4 Tvångsomhändertagande av barn och 
unga kan bli tillämpligt när våld eller andra missförhållanden förekommer i hemmet.5 Vård av 
unga med stöd i LVU beslutas för ett barn som är under 18 år och en bedömning om 
omhändertagande skall ske görs i varje enskilt fall.6  
  Socialnämnden bär ett stort ansvar för att barn och unga växer upp i en trygg miljö och med 
goda förhållanden.7 Myndigheter skall vid allt beslutsfattande beakta principen om barnets 
bästa, men också närhetsprincipen, som innebär att myndigheter skall främja kontakt med 
anhöriga och barnets hemmiljö under tiden för vården.8  
   Principerna tenderar att inte samspela i de fall där tvångsomhändertagandet blir aktuellt, mot 
bakgrund av att tvångsomhändertagande enligt 2 § LVU grundas i att omständigheter i hemmet 
anses vara skadligt för barnets hälsa eller utveckling.9 Umgängesbegränsning under 
tvångsvården kan då bli aktuellt för att skydda barnet mot de missförhållanden som råder, 
varför frågan om umgänge mellan barn och vårdnadshavare aktualiseras i frågor där 
omständigheter i hemmet är den bakomliggande faktorn för omhändertagandet.10  
   I socialnämndens bedömningar bör hänsyn tas till barnets ålder och mognad. Ålder och 
mognad bör dessutom avgöra storleken av inflytande barnet har i frågor om umgänge11, 
samtidigt som det är av stor vikt att den unge har rätt att framföra sin egen vilja och åsikt oavsett 
ålder.12 Barnets bästa och barnets vilja exemplifieras ur ett barnperspektiv genom domslut i 
rättsfallen HFD 2017 ref. 40 och RÅ 2005 ref. 66 som behandlas i uppsatsen. Regeringsrätten 
gjorde den 1 januari 2011 ett namnbyte till högsta förvaltningsdomstolen, varför båda 
rättsfallen i denna uppsats avgjorts i högsta instans trots olika benämningar. Det är viktigt att 
poängtera att högsta förvaltningsdomstolen och regeringsrätten avser samma instans inom det 
svenska rättsväsendet.13  

                                                
1 Domstolsverket, Domstolsstatistik 2017. 
2 LVU 1 §. 
3 Föräldrarbalk 6:2 1 st.  
4 AA. 2 st. 
5 LVU 2 §. 
6 Socialstyrelsen, Barnets rätt och LVU- om barnet i rättsprocessen, 2009, s. 23. 
7 SoL 5:1 1 p.  
8 SoL 6:1 4 st. 
9 LVU 2 §. 
10 Lundgren, Sunesson, Thunved, LVU, kommentaren till 14 §, Zeteo. 
11 SoL 11:10. 
12 LVU 36 §. 
13 Högsta förvaltningsdomstolen, Historik. 
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Målet vid LVU-insatser är i majoriteten av fallen att främja att barnet efter avslutad behandling 
skall återgå till hemmet och således till sina vårdnadshavare. Socialnämndens ansvar för att 
tillgodose den unges behov avseende umgänge under vården för LVU är enligt 21 § LVU av 
vikt för att relationerna skall upprätthållas och återförenandet skall ske så naturligt som möjligt. 
Det i sig är problematiskt i de fall där total umgängesbegränsning är att beakta som barnets 
bästa. Socialnämnden ställs inför en vansklig bedömning i frågan om hur umgänget skall 
utformas utifrån barnets perspektiv och i enlighet med barnets bästa.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att utreda om de svenska myndigheterna tar hänsyn till de 
socialrättsliga principer som bör beaktas under tvångsvård med stöd av 2 § LVU när umgänge 
mellan barn och vårdnadshavare skall bestämmas. Det avser umgänge under tiden barnet är 
omhändertaget med stöd av 2 § LVU och där barnets egen vilja på grund av omständigheterna 
runt omhändertagandet ämnar till att umgängesbegränsning skall ske. Med bakgrund i den 
problematik som framkommit inom ämnet syftar uppsatsen till att besvara nedanstående 
frågeställningar:  
 

● Hur beaktar de svenska myndigheterna de socialrättsliga principerna när de beslutar om 
umgängesbegränsning mellan barn och vårdnadshavare under tiden barnet är 
omhändertaget med stöd av 2 § LVU? 

● Bör barnets egen vilja likställas med barnets bästa för ett barn som är yngre än 12 år?  

1.3 Metod och material 
Den rättsdogmatiska metoden är uppsatsens metodiska utgångspunkt. Rättsdogmatiken bygger 
på att de traditionella rättskällorna granskas kritiskt och uttömmande och uppsatsens 
problematik skall därigenom tolkas genom de lege lata och de lege ferenda.14  
  Metodens syfte är att fastställa gällande rätt, de lege lata, samt att analysera de rättskällor som 
tillämpas för att besvara uppsatsens syfte. Den andra delen i en rättsdogmatisk metod är  
de lege ferenda, som innebär att det aktuella problemet skall åtgärdas med ett förslag till 
förändring.15 Vår första frågeställning besvaras med de lege lata och vår andra frågeställning 
resulterar i de lege ferenda, en åtgärd för att stärka barnets egna vilja.  
  Med utgång i denna problematisering anser vi att målen HFD 2017 ref. 40 och RÅ 2005 ref. 
66 är de rättsfall som är viktiga att beakta. Det avgörande i de två målen är hur barnet påverkas 
av umgänget med vårdnadshavaren under tiden för vården med stöd i LVU och med hänsyn 
till barnets bästa. Liknande i målen är att omhändertagandet har skett på grund av brister i 
omsorgen, men domstolen har meddelat olika utfall.16 Olikheten ligger i barnens olika åldrar, 
varför rättsfallen ger oss ett bredare perspektiv. De olika utfallen i domsluten ger oss en 
möjlighet att jämföra och fastställa vad som legat till grund för resonemanget. Rättsfallen ger 
en ökad möjlighet och en bredare bas för att kunna besvara de angivna frågeställningarna. Av 
utrymmesskäl har vi enbart valt rättsfall ifrån högsta instans.  
  Den materiella basen utgörs primärt av den nationella rätten. Med nationell lagstiftning avses 
lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU samt Socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL. Mot bakgrund av att uppsatsen berör tvångsomhändertagande av barn och 
unga med stöd i LVU, behandlas möjligheten till umgänge som stadgas i 14 § LVU. Paragrafen 
stadgar förutsättningar och rättigheter för den unge avseende umgänge och andra begränsningar 
                                                
14 Korling, F. & Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 21. 
15 Lehrberg, 2015, s. 203. 
16 HFD 2017 ref. 40 och RÅ 2005 ref. 66. 
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under omhändertagandet vid vård med stöd i LVU. Även 36 § LVU utgör en del av uppsatsens 
innehåll. Paragrafen innehåller bestämmelser om barnets egen vilja och rätt att uttrycka sig i 
ärenden som rör barnet i fråga, vilket vi anser har en avgörande roll i det fall socialnämnden 
gör en bedömning av umgängesbegränsning. De angivna lagrummen berörs i det senare 
teoriavsnittet och ligger till grund för vår analys och slutsats.  
   Utöver den nationella och internationella rätten samt de rättsfall som benämnts behandlas 
källor som inte ingår i rättskälleläran för att fördjupa förståelsen för barnets rätt. 
Lagkommentarer från Karnov och Zeteo används för att öka insikten för lagrummets innehåll 
på de som tillämpas i uppsatsen. 
  Sammantaget syftar metoden till att fastställa gällande rätt (de lege lata) och ge förslag på 
åtgärder (de lege ferenda) genom att applicera rättsregler på umgängesproblematiken vid 
omhändertagande av barn och unga enligt 2 § LVU.17 För att finna en lösning i det rättsliga 
problemet anser vi att den rättsdogmatiska metoden är den mest lämpade metoden för 
ändamålet. 

1.4 Avgränsningar  
Vi har i uppsatsen valt att avgränsa frågeställningarna till de fall där omhändertagande redan 
har skett med stöd av 2 § LVU, de så kallade miljöfallen. Uppsatsen behandlar enbart 
tvångsomhändertagande i de fall som anges som omständigheter i 2 § LVU och därav kommer 
inte någon redogörelse bli aktuell avseende omhändertagande med stöd av 3 § LVU. 
Föräldrabalkens (1949:381) bestämmelser om umgänge kommer inte att beaktas mot bakgrund 
av att umgänget i uppsatsen avser umgänge under tiden för vården med stöd i LVU. Huruvida 
omhändertagandet som sådant genomförs kommer inte att behandlas. Vidare kommer 
umgängesbegränsning ur vårdnadshavares perspektiv inte att beröras. Vad avser närstående 
personer till barnet kommer enbart umgängesbegränsning mellan barn och vårdnadshavare att 
behandlas, vilket inte omfattar andra närstående eller anhöriga till barnet. Mot bakgrund av 
utrymmesskäl kommer enbart närhetsprincipen och principen om barnets bästa att vara de 
socialrättsliga principerna som redogörs för i uppsatsen. Följaktligen behandlar inte uppsatsen 
något övrigt rättsfall än HFD 2017 ref. 40 och RÅ 2005 ref. 66. Med myndigheter avses i denna 
uppsats de allmänna förvaltningsdomstolarna, socialstyrelsen samt socialnämnden.  

1.5 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i fyra kapitel. I det andra kapitlet aktualiseras under vilka förutsättningar 
begränsning kan ske i umgänget med stöd i 14 § LVU. I samma kapitel presenteras dessutom 
innebörden och tillämpningen av principen om barnets bästa och närhetsprincipen, samt en 
redogörelse för betydelsen av barnets egna vilja och åsikter. Det tredje kapitlet behandlar LVU 
som tvångsvårdslagstiftning och under vilka förutsättningar omhändertagande får ske med stöd 
av LVU. Det kommer vidare att presenteras två rättsfall från högsta instans där 
umgängesbegränsning på grund av brister i omsorgen i LVU-mål har prövats. Det material som 
framkommit i kapitel två och tre kommer att analyseras i kapitel fyra för att besvara de 
frågeställningar som föreligger i uppsatsen. Vidare kommer uppsatsen att sammanfattas genom 
en slutsats som en avslutande del av kapitel 4.  
 

                                                
17 Korling, F. & Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 21. 
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2. Umgänge vid vård med stöd i LVU  

2.1 Inledning  
I detta kapitel kommer de omständigheter som kan begränsa umgänget mellan barn och 
vårdnadshavare under pågående vård med stöd i LVU att behandlas. Som komplement till 
begränsningarna skall barnets egna vilja och principen om barnets bästa och närhetsprincipen 
beaktas. En närmare beskrivning om vikten av barnets egna vilja samt de två principerna ges i 
detta kapitel. Avslutningsvis presenteras förutsättningarna för umgängesbegränsning i 
nationell rätt.  

2.2 Barnets egna vilja  
Bestämmelsen om barnets rätt att uttrycka sin egna vilja och åsikter i ärenden som rör honom 
eller henne har sin grund i barnkonventionens 12 artikel, bestämmelsen finns dessutom 
lagstadgad i 36 § LVU. Syftet med bestämmelsen är att stärka barnets rättigheter och deras 
ställningstagande.18 Barnets förmåga att förstå situationen och framföra sin åsikt måste 
bedömas individuellt19 och med hänsyn till barnets ålder och mognad.20 Kriteriet som berör 
ålder och mognad baseras främst på att den unge skall kunna bedöma och förstå de 
konsekvenser som en umgängesbegränsning kan skapa.21. Socialtjänsten har till uppgift att se 
till att barnet kommer till tals i det fall barnet i fråga önskar att uttrycka sig. Socialtjänsten har 
befogenhet att framföra den unges ställningstagande till domstolen även om barnet vid 15 års 
ålder har rätt att föra sin egen talan.22  
  Det finns ingen fastställd ålder i LVU för när hänsyn skall tas till barnets egna vilja att 
motsätta sig umgänge med föräldrarna. Men ett beaktande bör enligt en dom från HFD tas vid 
en ålder av 12 och om barnet tydligt uttrycker sin vilja.23 Det finns dock inget som uttryckligen 
påstår att hänsyn inte kan tas till yngre barns egna vilja i frågan, oavsett ålder.24 I propositionen 
2012/13:10 lyfts frågan om att yngre barn också skall ha rätt att uttrycka sina åsikter och att 
ärendet skall hanteras med hänsyn till barnets vilja. Barnets åsikt skall kartläggas så långt som 
möjligt för att behandlingen skall utformas på bästa sätt och utföras med respekt för barnets 
människovärde och integritet.25 Barn som befinner sig i en yngre ålder kan komma att behöva 
mer vägledning än ett äldre barn, varför individuella bedömningar är av yttersta vikt.26  
  Mot bakgrund av att barn i yngre ålder har svårare att uttrycka sin vilja, skall barnets vilja 
kunna uppmärksammas genom olika sätt som inte enbart innefattar det talade språket.27 I 
många fall har barnets vilja en avgörande roll i beslutet och kan således påverka den tolkning 
som görs i mål där principen om barnets bästa tillämpas. Socialnämnden bör besluta om 
umgängesbegränsning i det fall där barnet som uppfyller kraven på mognad visar ett starkt 
motstånd till umgänge på ett sådant sätt som styrker att det är barnets verkliga vilja.28  

                                                
18 Clevesköld, LVU, kommentaren till 36 §, Karnov. 
19 AA.  
20 LVU 36 §. 
21 Clevesköld, LVU, kommentaren till 36 §, Karnov. 
22 AA. 
23 RÅ 2005 ref 66. 
24 AA.  
25 Prop. 2012/13:10.  
26 AA, s. 39.  
27 Prop. 2012/13:10 s. 37. 
28 RÅ 2005 ref. 66.  
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2.3 Socialrättsliga principer  

2.3.1 Principen om barnets bästa  
FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen röstades i juni 2018 
fram av en majoritet i riksdagen för att fastställas som svensk lag. Konventionen kommer att 
träda i kraft i januari 2020.29 Bestämmelserna i den 19:e artikeln i barnkonventionen stadgar 
vilka åtgärder som skall vidtas för att skydda barnet mot alla former av psykiskt eller fysiskt 
våld, övergrepp eller skada under vårdnadshavarens eller annan persons tillsyn. I en sådan 
bedömning skall principen om barnets bästa beaktas, som har sin grund i barnkonventionens 
3:e artikel.30 Mot bakgrund av ovan kan det fastställas att den svenska lagstiftningen är förenligt 
med principen om barnets bästa i barnkonventionen.  
 Enligt LVU har principen alltid den utslagsgivande betydelsen i avgöranden vid 
tvångsåtgärder. Enligt lagens förarbeten ska barnets bästa alltid vara av största intresse för 
myndigheter vid beslutsfattande och alla annan handläggning.31  
 Definitionen av barnets bästa finns inte skriftligen uttryckt i SoL, LVU eller i 
barnkonventionen. I Regeringens proposition 1997/98:7 till föräldrabalken framkommer att det 
inte finns någon detaljerad innebörd av vad begreppet om “barnets bästa” egentligen avses. 
Eftersom principen ej är preciserad i lag gör det möjligt för domstolar och rättstillämpare att 
tolka principen utifrån de individuella förhållandena i varje enskilt fall.32  En utgångspunkt för 
att barnets bästa skall uppfyllas enligt FN:s barnrättskommitté är att barnets integritet och dess 
fulla människovärde alltid beaktas,33 vilket är i linje med vad som finns angivet i 1 § 1 st. LVU. 
Med det sagt innebär det inte att barnets bästa inte kan avse något som inte är förenligt med 
barnets egen vilja, utan där barnet i fråga har en sådan låg ålder att barnet inte uttryckligen 
påvisar en ovilja till en vårdnadshavare och där socialnämnden således gör bedömningen att 
ett umgänge är av vikt för att främja och uppfylla principen om närhet.34 
   Umgänget skall vara utformat så att barnet känner trygghet i situationen. Mot bakgrund av 
det kan ett påtvingat umgänge vara direkt skadligt för barnet och dess framtida relationer, 
speciellt i de fall där vårdnadshavarna är den huvudsakliga anledningen till att barnet har 
omhändertagits med stöd i LVU.35 Finns det tendenser som tyder på att ett barn riskerar att fara 
illa under umgänge skall umgänget begränsas för att uppfylla principen om barnets bästa, helt 
eller delvis.36 

2.3.2 Närhetsprincipen 
Vid omhändertagande med stöd i LVU skall socialnämnden i den mån det är möjligt och 
samspelar med andra socialrättsliga principer tillämpa närhetsprincipen.37 Principen syftar 
främst till att kontakt och samhörighet med anhöriga och hemmiljön skall främjas, när vård ges 
på annan plats än i hemmet.38 Även om principens innebörd är att umgänge skall främjas, bör 
socialnämnden fördelaktigt avvika ifrån att främja umgänge i de fall där det föreligger 

                                                
29 Regeringskansliet, Barnkonventionens väg mot svensk lag.  
30 AA. 
31 Prop. 2012/13:10 s.36. 
32 Prop. 1997/98:7 s. 104.  
33 Prop 2012/13:10 s.36.  
34 HFD 2017 ref. 40.  
35 SOU 2005:43, s. 516.   
36 AA, s. 515.  
37 Prop. 1979/80:1 s. 307. 
38 SoL 6:1 4 st. 



 

6 
 

vårdsmässiga skäl och således frångå principen om närhet för barnets skull.39  
  Ett avvikande från principen kan alltså bli aktuellt när ett barns trygghet inte samspelar med 
ett främjat umgänge. Principen är därför inte huggen i sten utan kan få ge vika i det fall där det 
är behövligt för barnets bästa och dess intresse i vård- och umgängessituationer.40 Principen 
återfinns inte uttryckligen i den nationella lagstiftningen, men 6 kap 1 § 3 st. SoL stadgar att 
vård skall utformas så att samhörighet med hemmiljön och andra närstående främjas.  

2.4 Umgängesbegränsning i nationell rätt  
Socialnämnden är den aktör som har det huvudsakliga ansvaret för att umgänge mellan barn 
och vårdnadshavare tillgodoses i största möjliga mån under vården för LVU. Socialnämnden 
skall bistå med stöd för att barn och vårdnadshavare i största möjliga mån skall upprätthålla ett 
hållbart umgänge. En god kontakt mellan barn och vårdnadshavare anses som en viktig del för 
barnets fortsatta utveckling, varför umgänge inte bör begränsas mer än nödvändigt för att 
genomföra vården.41  
  14 § i LVU är tillämpbar för de tillfällen där umgänge mellan barn och vårdnadshavare är 
skadligt och kräver umgängesbegränsning för att uppfylla principen om barnets bästa. 
Socialnämnden får besluta om total umgängesbegränsning i det fall det föreligger 
förutsättningar för det, däremot har socialnämnden ett ansvar för att umgängesbegränsningar 
inte fortgår längre än nödvändigt. Socialnämndens beslut om umgängesbegränsningar som 
avser att pågå under en lång tid skall ske mycket §restriktivt. Restriktioner under umgänget får 
dock anses vara normalt förekommande och skall bestämmas med hänsyn till hur långt vården 
sträcker sig och hur starka restriktioner som behövs i varje enskilt fall.42 
  Trots att socialnämnden har som uppgift att främja umgänge och kontakt mellan barn och 
vårdnadshavare måste beaktandet av barnets bästa alltid vara avgörande. Vid det fall 
umgängesrätten i beslut fastställs, måste barnets aktuella situation beaktas och således vara 
avgörande för om det beslutade umgänget kan genomföras. Socialnämnden sitter således på 
rätten att begränsa umgängesrätten för vårdnadshavare i de fall umgänget står i strid med 
barnets bästa.43 

 
 

 

 

                                                
39 Prop. 1979/80:1 s. 307. 
40 Socialstyrelsen, En handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter. 
41 Lundgren, Sunesson, Thunved, LVU, kommentaren till 14 §, Zeteo. 
42 AA.  
43 AA.   
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3. Omhändertagande av barn och unga med stöd i LVU 

3.1 Inledning 
I följande kapitel redogörs för LVU som lagstiftning, förutsättningar för tvångsvård samt de 
rättsfall som uppsatsen kommer att ha sin utgångspunkt i.  

3.2 LVU som tvångsvårdslagstiftning  
Bestämmelser om tvångsomhändertagande av barn och unga stadgas i LVU. Syftet med 
omhändertagande är att barn och unga skall försäkras den vård som är nödvändig, även i de 
situationer där samtycke från vårdnadshavare saknas. Samtycke stadgas i 1 § LVU och innebär 
att LVU- vård endast får ges i de fall vårdnadshavare motsätter sig vård av barnet eller om den 
unge är över 15 år och det egna samtycket saknas.44 Socialnämnden ansöker vid 
tvångsomhändertagande hos förvaltningsrätten som sedermera avgör om någon åtgärd blir 
tillämplig.45 Socialnämnden har således ett stort ansvar för barn och ungdomar som är i behov 
av insatser. 
   Eftersom LVU är en tvångsvårdslagstiftning behöver rekvisiten uppfyllas för att 
omhändertagandet skall bli aktuellt. Avseende barn och unga utgörs rekvisitet av att det måste 
det finnas en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling riskerar att skadas, detta 
stadgas i 2 § LVU. Risken får således inte vara av mindre betydelse utan rekvisiten kräver 
konkreta omständigheter som kan stödja grunden för att skada kan uppkomma. Ett allmänt 
samhällsantagande får således inte ligga till grund för tvångsomhändertagande av barn och 
unga. Vid omhändertagande för vård med stöd i LVU måste en riskbedömning göras, denna 
bedömningen skall uteslutande bygga på reell fakta. Risken att barnet far illa skall kunna 
bevisas men också vara av allvarligt slag.46  
   Vården för barn och unga skall enligt 21 § LVU upphöra när den inte längre behövs, vilket 
innebär att den skall upphöra då de missförhållanden som föranlett tvångsvården inte längre 
föreligger. Utgångspunkten för LVU är således att genom insatser ha som målsättning att 
barnet skall kunna återvända till hemmet för att leva tillsammans med sina vårdnadshavare.47 
Socialnämnden har dessutom en skyldighet enligt 14 § LVU att ansvara för att det barn eller 
ungdom som omhändertas får sitt behov uppfyllt avseende umgänge med sina vårdnadshavare 
under tiden för vård med stöd i LVU. Nämnden kan dock besluta om restriktioner vad gäller 
kontakten i det fall det är nödvändigt för vården och dess syfte.48  
 Vid tvångsomhändertagande med stöd i 2 § LVU, rör det sig om miljöfall. Miljöfallen innebär 
omständigheter som är kopplat till förhållanden i hemmet. Det blir således en fråga om yttre 
omständigheter som rör barnet och orsakar en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling. 
Lagstiftningen upptar exempel som “psykisk och fysisk misshandel, otillbörligt utnyttjande 
eller brister i omsorgen”.49 Ett utnyttjande kan avse ett sexuellt utnyttjande av barnet, men kan 
också avse att barnet får ta ett oproportionerligt stort ansvar för familjen.50 Med det sagt innebär 
det inte att andra förhållanden i hemmet kan föranleda ett tvångsomhändertagande. Det kan 
röra sig om rena brister i omvårdnaden, som till exempel en vårdnadshavare med svåra 

                                                
44 LVU 1 § st 2. 
45 Socialstyrelsen, Barnets rätt och LVU- om barnet i rättsprocessen, s. 23.  
46 Prop. 1989/90:28 s. 63. 
47 Lundgren, Sunesson, Thunved, LVU, kommentaren till 14 §, Zeteo.  
48 AA. 
49 LVU 2 §. 
50 Prop. 1989/90:28 s. 107. 
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missbruksproblem eller psykiska störningar som påverkar barnet. Det kan också röra sig om 
fall där vårdnadshavaren brister i att tillgodose barnets behov och finner således att 
vårdnadshavaren inte kan ansvara för barnet. Mot bakgrund av detta måste socialnämnden se 
det enskilda barnets behov i varje fall och göra en avvägning och bedömning utefter det 
individuella fallet.51 Riskmomentet behöver inte nödvändigtvis ligga hos båda 
vårdnadshavarna utan det kan anses att den ena vårdnadshavaren eller någon anhörig skapar en 
aggressiv och otrygg stämning i hemmet.52  
  I lagstiftningen framgår det rekvisit som talar om under vilka omständigheter tvångsvård 
kan föreligga. Ett av dessa rekvisit är “brister i omsorgen”. Brister i omsorgen får ses som ett 
förhållande i hemmet där vårdnadshavaren inte kan tillgodose barnets bästa i en rad olika 
situationer. Det kan röra sig om underlåtenhet att tillgodose barnet med de behov denne 
behöver, oavsett om det rör sig om sjukvård, hygien eller matintag. Ett långvarigt missbruk 
eller konflikter hos vårdnadshavare som riskerar att barnets trygghet i hemmet inte kan 
tillgodoses skall också beaktas som en bristande omsorg.53  

3.3 HFD 2017 ref. 40  
Det aktuella fallet avser umgängesbegränsning mellan två barn och en vårdnadshavare. I fallet 
har barnen omhändertagits för en uppväxtplacering med stöd i 2 § LVU på grund av brister i 
omsorgen. Rättsfrågan blir således om det finns förutsättningar att begränsa umgänget mellan 
de två barnen och vårdnadshavaren till en timme varannan månad. 
  A och B, födda 2010 och 2012 är syskon och har varit familjehemsplacerade sedan en ålder 
på ett par månader. Socialnämnden har i februari 2016 beslutat om umgängesbegränsning till 
en timme var tredje månad för båda barnen. Bakgrunden till beslutet syftar i första hand till att 
umgänget mellan barnen och E.N varit påfrestande och således gett barnen en negativ påverkan 
genom ökad trötthet under längre perioder efter umgänge hos A, samt en stark rädsla och 
förändrat beteende hos B. E.N överklagade beslutet till Förvaltningsrätten (FR) och yrkade att 
umgänget skulle ske en gång varannan månad, vilket FR biföll med motivering att det inte är 
visat att umgänge med vårdnadshavaren är oförenligt med barnets bästa. Vidare biföll 
Kammarrätten (KR) socialnämndens överklagande. KR fann att umgänge mer än en gång var 
tredje månad inte kunde anses vara för barnens bästa. Målet överklagades till Högsta 
förvaltningsdomstolen (HFD) som prövade rättsfrågan.  
   HFD gör bedömningen att barnets bästa vid alla tillfällen skall ges företräde vid 
bedömningar. De långsiktiga och kortsiktiga konsekvenserna för barnets bästa måste beaktas 
vid en bedömning om umgängesrätt.54 
  Barnen är i det aktuella fallet omhändertagna för en uppväxtplacering, vilket syftar till att 
barnen inte kommer att återgå till vårdnadshavarna under barnens uppväxttid. Ett sådant 
omhändertagande sker främst då vårdnadshavare har ett problem av allvarlig karaktär som 
riskerar att påverka barnen under umgänget med vårdnadshavaren.  
  Socialnämnden har framfört att barnen visar tecken på oro i samband med umgänget med 
vårdnadshavaren. Oron avser framförallt B vars förändrade beteende kan sträcka sig veckor 
efter umgängestillfällena. Enligt ett psykologutlåtande har B skapat en uppmålad bild om att 
E.N är en person som B bör hålla avstånd ifrån eftersom E.N är skrämmande. HFD finner mot 
bakgrund av det att umgänget mellan B och E.N kan få negativa konsekvenser, även i längden.  
  Avseende A finner socialnämnden att A är motvilligt inställd till att träffa E.N. A har en ökad 
trötthet efter umgänget men är i övrigt opåverkad, till skillnad från B. Det finns mot bakgrund 
                                                
51 Prop. 1989/90:28 s. 107. 
52 AA, s. 64. 
53 Clevesköld, LVU, kommentaren till 2 §, Karnov. 
54 Prop. 2002/03:53, s. 76-77. 
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av det inte tillräckliga skäl för att begränsa umgänget mellan E.N och A mer än nödvändigt. 
HFD finner sannolikheten som mycket låg att E.N uppsåtligen skulle skada A och B, varför det 
saknas skäl att begränsa umgänget till en gång var tredje månad.  
  Eftersom det i målet inte framkommit omständigheter som tyder på att umgänge mellan A 
och E.N skulle få underbyggda negativa konsekvenser skall E.N:s överklagande bifallas 
avseende umgänge mellan A och E.N. HFD beslutar att umgänge får ske en gång varannan 
månad. Vad gäller umgänge mellan B och E.N avslår HFD E.N:s överklagande och beslutar 
umgänge till en gång var tredje månad. Detta grundar sig främst i att umgänget leder till starka 
negativa konsekvenser för B som kan påverka den fortsatta utvecklingen, och B:s bästa därför 
beaktas. Det skall i målet poängteras att A och B är syskon och blivit omhändertagna på samma 
grunder, men där den stora skillnaden ligger i de olika utslagen umgänget får på respektive 
syskon.  

3.4 RÅ 2005 ref. 66 
Fallet rör D.W och hennes dotter P där P efter omhändertagande med stöd av 2 § LVU på grund 
av brister i omsorgen inte önskar att ha umgänge med modern. Frågan är således om en 
myndighet får “förordna om umgänge mot en 12-årings vilja.” Det aktuella målet prövades 
efter att P varit omhändertagen med stöd av LVU sedan 2000. I samband med att 
socialnämnden i Tidaholms kommun beslutade att vården skulle fortlöpa, prövade länsrätten 
(LR) om umgängesbegränsningen kunde ändras till fler umgängestillfällen mellan D.W och P. 
Det blev aktuellt efter att D.W överklagade socialnämndens beslut 2003. LR avslog 
överklagandet men KR biföll det senare och beslutade om umgänge till en gång per månad 
istället för total umgängesbegränsning som tidigare varit aktuellt. HFD meddelade inte 
prövningstillstånd i målet. 
   Under 2004 beslutade socialnämnden ännu en gång i fallet om att P:s vilja om totalt 
umgängesförbud med modern skulle bifallas. Detta efter att D.W inkommit med hot gentemot 
P via två brev och ett vykort, vilka orsakade att P mådde psykiskt dåligt. Mot bakgrund av det 
beslutade socialnämnden ännu en gång om totalt umgängesförbud med stöd i P:s allvarliga 
reaktioner. Socialnämnden anförde att P tar mycket illa vid sig vid kontakt med D.W och att 
umgängesförbud är nödvändig för P:s fortsatta utveckling och hälsa. Socialnämnden nämner 
också att D.W inte har möjlighet eller förmåga att ge P den omsorg som krävs för att uppfylla 
kraven på god hälsa och utveckling. LR i Mariestad prövade ytterligare en gång målet men 
undanröjde ändå socialnämndens beslut och bestämde umgänget till en gång per månad 
eftersom LR ansåg att ansvaret att ensamt bestämma om umgänge är ett för stort ansvar för P 
som tolvåring. 
   Målet överklagades till KR i Jönköping som beviljade prövningstillstånd och prövade om 
umgänge kunde ske mot P:s vilja, men KR fastställde LR:s dom. 
   HFD meddelade prövningstillstånd i målet och anförde att barnet bästa och den egna viljan 
skall tillmätas stor betydelse. Efter en individuell bedömning av P:s vilja och ett utlåtande från 
en överläkare samt en barnläkare som kommit till slutsatsen att P anses vara “normalt 
utvecklad”. Mot bakgrund av det skall P:s uttryckta vilja tillmätas en stor betydelse. HFD finner 
därför, efter att P konsekvent och varaktigt påtalat att hon inte vill ha umgänge med D.W, att 
umgänget inte skall verkställas mot P:s vilja, oberoende vad som orsakar hennes inställning till 
umgänget. P:s egen vilja skall anses vara det bästa för P varför HFD beslutade om total 
umgängesbegränsning.  
 
 
 



 

10 
 

4. Analys och slutsats  

4.1 Inledning 
Följande kapitel syftar till att återknyta och besvara de frågeställningar som föreligger i 
uppsatsen med hjälp av det som framkommit i kapitel två och tre. Kapitlet skall analysera den 
gällande rätt som framkommit i tidigare kapitel samt ge förslag på åtgärder som skall bringa 
reda i den problematik som föreligger avseende umgängesbegränsning när barn och unga är 
omhändertagna med stöd i 2 § LVU.  Kapitlet avslutas sedermera med en slutsats för att 
kommentera det som framkommit i uppsatsen. 

4.2 Hur tar myndigheterna hänsyn till de socialrättsliga principerna?  
Vad som tidigare framkommit i uppsatsen styrker att principen om barnets bästa såväl som 
närhetsprincipen skall beaktas vid omhändertagande med stöd i LVU. I de fall där beslut om 
umgängesbegränsning skall tillämpas, får närhetsprincipen stå tillbaka eftersom myndigheten 
ansett att barnets bästa inte är förenligt med närhetsprincipen.55 I ett avgörande om umgänge 
mellan barnet och dess vårdnadshavare skall begränsas är det alltid principen om barnets bästa 
som är det avgörande i varje enskilt fall.56 Principen om barnets bästa syftar till att barnets 
människovärde och integritet skall tillmätas stor betydelse,57 men också att barnets rättigheter 
och ställningstagande ska stärkas.58 Att principen finns lagstadgad på flertalet ställen i den 
svenska lagstiftningen visar på att principen har ett stort inflytande i den svenska rätten och att 
den skall beaktas vid varje avgörande som är hänförligt till ett barns intresse.59 
  Rättsfallet HFD 2017 ref. 40 får två olika utfall där A:s umgänge med E.N bestämts till en 
gång varannan månad, och B en gång var tredje månad. Anledningen till ett mer restriktivt 
umgänge mellan B och E.N ligger i att B uppvisar tydliga negativa följder av umgänget i form 
av oro och rädsla vilket anses skadligt för B och B:s utveckling. I B:s fall har principen om 
barnets bästa varit det som ligger till grund för HFD:s domslut som bestämdes till allt färre 
umgängestillfällen. I A:s fall framkom ingen tydlig negativ konsekvens i samband med 
umgänget mellan A och E.N mer än trötthet och en motvillig inställning till umgänget. Ett 
fortsatt umgänge ansågs därför som det bästa för A vid tidpunkten för beslutet. Resonemanget 
föranleder att vi i detta fall kan se ett tillämpande av både närhetsprincipen och principen om 
barnets bästa beroende på barnets reaktion på umgänget. 
  Rättsfallet RÅ 2005 ref. 66 avser P som motsätter sig umgänge med sin mor, D.W. I detta 
rättsfall hänvisar domstolen till den egna viljan som ett tungt vägande skäl för avgörandet. 
Enligt domen skall P:s egna vilja anses vara det bästa för P. Grunden till att P:s vilja har en stor 
påverkan ligger i att rätten anser att P uppnått en ålder där P anses så pass mogen att P:s egna 
viljan skall anses som trovärdig utifrån situationen. Det innebär att den egna viljan skall i fallet 
likställas med barnets bästa.  
   I rättsfallet uttrycks inte närhetsprincipen ha någon inverkan på beslutet om 
umgängesförbudet eftersom den inte benämns. Att närhetsprincipen får stå tillbaka till fördel 
för barnets bästa styrker att närhetsprincipen är sekundär. Utifrån de domslut som föreligger i 
uppsatsen kan det konstateras att det är principen om barnets bästa som är den grundläggande 
principen för mål som behandlar frågor om barn. Närhetsprincipen finns inte skriftligen nämnt 

                                                
55 HFD 2017 ref. 40, RÅ 2005 ref. 66. 
56 Clevesköld, LVU, kommentar till 36 §, Karnov. 
57 Prop 2012/13:10 s.36.  
58 Clevesköld, LVU, kommentar till 36 §, Karnov. 
59 Prop 2012/13:10 s.36. 
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i något utav de två rättsfall som återfinns i uppsatsen, men i fallet från HFD kan principen haft 
en inverkan på barn A:s utfall. Mot bakgrund av detta får myndigheterna anses ha tagit hänsyn 
till de socialrättsliga principerna när vård i de nämnda rättsfallen bereds för unga med stöd i 
LVU. 

4.3 Samspelet av barnets bästa och barnets vilja vid ung ålder  
Problematiken kring frågeställningen ligger inte i beaktandet av om barnets bästa tillämpas 
eller inte, utan i den unga åldern på de som omhändertas. Det framkommer i rättsfallet RÅ 
2005 ref. 66 att barnets egna vilja tas i beaktande, vilket inte uttryckligen benämns i rättsfall 
HFD 2017 ref. 40. Detta styrker teorin att det barn som nått en högre ålder och visar en sådan 
mognad att hens vilja kan anses som tillförlitlig är större än om barnet är yngre och enbart 
påvisar ett missnöje via beteende.60  
  I varje enskilt fall sker en individuell bedömning av situationen och dess omständigheter. I 
dag finns det rekommendationer inom rättsväsendet som syftar till att ge ett barn som fyllt 12 
år och uppnår en viss grad av mognad möjlighet att uttrycka sin egna vilja vid bedömningen 
av umgängesbegränsning.61 Barnets egna vilja i dessa fall skall således beaktas. Påtvingade 
relationer med vårdnadshavare kan riskera att skada barnets sociala utveckling samt försvåra 
för barnet att kunna skapa relationer och känna tillit till andra personer senare i livet. För att 
detta inte skall ske bör barnets påverkan av umgänget med föräldrarna granskas noggrant, för 
att kunna utesluta att umgänget resulterar i negativa påföljder.62 
  Att barnet skall ha uppnått en angiven ålder och en viss mognad för att kunna uttrycka detta 
muntligt är förståeligt63, men att kunna se ett yngre barns rädsla eller osäkerhet i samband med 
umgänge med föräldrarna bör också kunna avse barnets egna vilja på ett tydligare sätt. Även 
om barnet inte alltid kan uttrycka sitt missnöje i ord, kan det tydligt uttryckas i beteende, varför 
en helhetsbedömning av barnet och barnets beteende skall göras av socialnämnden i samband 
med umgänge under omhändertagandet.64 Det yngre barnets beteende och reaktioner bör kunna 
väga lika tungt vid frågan om umgängesbegränsning som de äldre barnens egna ord. 
Antagandet grundar sig i att de fall som berörs inom ramen för uppsatsen enbart utgörs av 
situationer där barnet inte kunnat stanna i hemmet.65 Det problematiserar situationen eftersom 
att det finns en risk att barnet upplever rädsla eller obehag, dels mot vårdnadshavare men även 
andra omständigheter i hemmet. Barnets vilja bör således tillmätas ännu större betydelse i de 
fall där hemmet är den konkreta anledningen till omhändertagandet. Det kan tänkas att 
omständigheter som sker i hemmet påverkar barnets syn på tryggheten till närstående och 
skapar en rädsla för lojalitetsproblem till vårdnadshavaren.66 Eftersom att brister i omsorgen 
kan avse att det är vårdnadshavaren i sig som är problemet, torde inte barnets förmåga att förstå 
situationen ifrågasättas, även vid en lägre ålder än 12 år.67 

                                                
60 RÅ 2005 ref. 66, HFD 2017 ref. 40. 
61 RÅ 2005 ref. 66. 
62 SOU 2005:43, s. 515. 
63 RÅ 2005 ref. 66. 
64 AA.  
65 LVU 2 §.  
66 Prop. 2012/13:10 s.38. 
67 LVU 2 §.  
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4.4 Slutsats och avslutande ord  
Vårt syfte med uppsatsen var att besvara om de svenska myndigheterna i de två valda rättsfallen 
tillämpar de socialrättsliga principerna när umgängets omfattning skall beslutas efter att barnet 
omhändertagits med stöd av § 2 LVU.   
   Att barn och ungas integritet skall respekteras och beaktas avseende umgänget under tiden 
för vård med stöd i LVU torde vara en självklarhet. De drivande frågorna i uppsatsen har landat 
i att de socialrättsliga principerna som skall tillämpas vid myndighetsutövning, i praktiken 
används. Detta framgår av de rättsfall som används i uppsatsen. Principen om barnets bästa och 
närhetsprincipen är idag drivande principer i frågor som rör umgängesbegränsning.  
  Barnets egen vilja tenderar dock att enbart vinna stöd i det fall barnet uppnått en viss ålder. 
Rekommendationen om att barnets egen vilja bör tas i beaktande först vid 12 års ålder bör inte 
anses vara fel i sig, mot bakgrund av att avvägningen skall göras mot ålder och mognad. 
Däremot är det vår åsikt att hänsyn bör tas till barnets egen vilja betydligt tidigare än vid 12 års 
ålder.  För det fall den unges yttersta vilja är att umgängesbegränsning skall föreligga, bör det 
också anses som barnets bästa i de fall där barnet starkt påvisar misstycke varför 
socialnämndens bedömning inte bör vara så vansklig som vid första anblick.  
  Vi finner stöd i rättsfallet RÅ 2005 ref. 66 där barnets egen vilja har respekterats, där det 
främsta argumentet utgörs av flickans ålder. I HFD 2017 ref. 40 återfinns B vars umgänge med 
E.N begränsas till 1 gång tredje månad trots skadliga och negativa konsekvenser vid umgänge. 
Vår teori är att B:s låga ålder orsakar problematik kring socialnämnden bedömning. B:s skador 
från umgänge kan tyckas vara mer grundade än P:s negativa konsekvenser, trots det gjorde 
rätten enbart en total umgängesbegränsning vad avser P. Detta leder oss till slutsatsen att 
utfallet inte enbart beror på hur barnet påvisar negativa konsekvenser utan bedömningen är 
även starkt beroende av åldern.  
   Ett barn med ung ålder vid omhändertagandet kan såldes utsättas för påtvingat umgänge i 
större utsträckning, eftersom barnets egen reaktion riskeras att inte tas på samma allvar som 
vid ett äldre barn. Problematiken uppstår i de fall där barnets yttersta vilja avser en insats eller 
en restriktion där socialnämnden har en annan uppfattning än barnet och gör en annan 
bedömning med hänvisning till den låga åldern och närhetsprincipen. Det riskerar följaktligen 
att leda till större glapp mellan barn och vårdnadshavare. Ett påtvingat umgänge med en 
vårdnadshavare riskerar således att få förödande konsekvenser avseende framtida relationer 
och den egna utvecklingen. Ett sådant umgänge bör inte betraktas som barnets bästa, speciellt 
i de fall där barnet omhändertagits med stöd av 2 § LVU som uteslutande avser brister i omsorg, 
våld och övergrepp samt förhållande i hemmet. Påtvingade relationer kan således snarare leda 
till mer negativa än positiva konsekvenser för ett barn i en sådan svår situation som vid ett 
omhändertagande, vilket inte är att beakta som barnets bästa, oavsett ålder. 
   Vi finner således att socialnämnden i dess prövning om umgänge skall ta större hänsyn till 
alternativa sätt på missnöje eller motsättning av barn, för att inte riskera att det rör sig om ett 
påtvingat umgänge. Mot bakgrund av det bör ett rop på hjälp från ett barns sida kunna uppfattas 
på andra sätt än enbart muntligt, och det skall vid de tillfällena finnas en möjlighet att begränsa 
umgänget, även om barnet inte är fyllda 12 år. Slutsatsen blir således att barnets egen vilja i 
dessa två fall bör tillmätas större betydelse i tidigare ålder, inte enbart genom uttryckta ord utan 
dessutom genom beteende och reaktioner.  
   Med det sagt innebär det inte att situationen är helt oproblematisk. Vid ett beaktande av 
barnets egen vilja måste barnets vilja också understödjas med objektiva argument. Likt 
omhändertagandet med stöd i 2 § LVU bör det krävas att argumenten som barnet framför kan 
underbyggas eller att barnet i fråga visar på ett sådant beteende vid umgänge att barnet riskerar 
att fara illa om umgänget skulle fortgå. Idag bygger beaktandet av barnets egen vilja till stor 
del på vilken ålder och mognad barnet har, vi anser istället att en konsekvent motsträvan eller 
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ett konsekvent avtagande och missnöjde vid umgänge mellan barn och vårdnadshavare skall 
tillmätas större vikt. Vår slutsats avser enbart umgänge under den tid barnet är omhändertaget 
med stöd av LVU.  
   Mot bakgrund av vad som framkommit i uppsatsen finner vi att barnets egen vilja också skall 
betraktas som barnets bästa i de fall där barnet omhändertagits på grund av brister i omsorgen 
och där barnet i fråga konsekvent påvisat missnöje i samband med umgänge eller inför 
umgänge. Socialnämndens bedömning om barnets bästa måste redan vid en tidigare ålder 
samspela med barnets egen vilja, för att vara säker på att kravet om barnets bästa uppfylls. För 
de fall barnet belastas med påtvingat umgänge av en myndighet, riskerar barnets bästa inte bara 
att underkastas, utan att inskränka i barnets fortsatta utveckling som egen individ.  
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