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”Barnsamtalens komplexitet - Barn ska göras delaktiga i beslut som rör 
dem, men inte ansvariga för vuxnas konflikter. Förslag till bättre 
förutsättningar för oss utredare att bedöma barns bästa inom 
familjerättsliga tvister.” 
 
Barnsamtalens komplexitet 

Barnsamtalen i vårdnadsutredningar har ett tredubbelt syfte: att informera barnet, att 
tillgodose barnets rätt att komma till tals och att vara utredande. Vi ska få en bild av 
barnets hela situation och få del av barnets perspektiv på sin familj, sitt boende, sin 
förskola/skola, sina kompisar, fritidsintressen, nätverk och om barnet har en inställning 
till olika alternativ för hur vårdnaden, boende och umgänget ska utformas för henne 
eller honom. Barn har rätt att få information på en nivå som är begriplig för dem, men 
de har ingen skyldighet att vara delaktiga i samtalen eller uttrycka en inställning.  
 
Vår erfarenhet är att vi utredare träffar alla barn vi utreder genom hembesök och 
enskilda samtal, det finns ett fåtal undantag och då redovisas skälen till domstolen. Vår 
upplevelse är att barn gärna berättar om sina liv för oss men oftast inte vill ha ansvar 
för frågorna vårdnad, boende och umgänge. Det barn vill är att slippa bråk och att 
föräldrarna ska bestämma gemensamt. Barn är i en lojalitetskonflikt mellan och i 
beroendeställning till båda sina föräldrar. Det är viktigt att varken vi eller domstolen 
förväntar sig, eller kräver, uttalanden från barn. 
 
Vi ser även att barns vilja/inställning ibland krockar med vad som är deras bästa. Jag 
har exempelvis träffat Isak 6 år som är mycket tydlig med att han vill ha umgänge med 
sin pappa men bära GPS och ha en polis i rummet bredvid om pappa kidnappar honom 
igen. Jag har träffat Sarah 10 år som vill fortsätta bo varannan vecka hos mamma så att 
mamma inte kommer för sent till jobbet och för att hon är världens bästa mamma när 
hon inte är full, ledsen och gråter. Jag har träffat Kevin 12 år som vill bo varannan 
vecka hos mamma och pappa men vet att det inte går, eftersom det är 50 mil mellan 
dem. Jag har träffat Molly 7 år som vägrar träffa sin mamma för att mamma lagar 
äcklig mat, har en ny sambo och för att mamma lämnade henne och pappa. Det är vår 
utmaning att förklara för såväl domstolen, föräldrarna och barnet, varför vår 
bedömning om barnets bästa ibland inte överensstämmer med barnets 
vilja/inställning. 
 
De farhågor vi ser med inspelning av barnsamtal är att barnets berättelser kan komma 
att används av en eller båda föräldrarna mot barnet. Redan nu tvekar barn att prata 
med oss när de förstår att föräldrarna informeras om vad de har sagt. Barn är 



 

uppfostrade att svara när vuxna ställer frågor till dem, de har inte alltid förmåga att 
begränsa sina svar och ångrar sig därför ibland efteråt. De kan känna stor ambivalens, 
känna oro för hur deras svar tolkas och ha svårt att särskilja egna önskemål från en 
eller båda sina föräldrars påverkan. Vid våra genomgångar med barnen om vad som 
efter samtalen med dem ska återges till domstolen och föräldrarna kan barn be om att 
delar ändras. Det är utredaren som gör bedömningen vad som kan avlastas barnet och 
vad som av olika skäl behöver framkomma och förklara detta för barnet. Vi tar ansvar 
för att ange till domstolen vad som är barnets spontana berättelse, vad som är svar på 
vilka frågor och vad som är tolkningar av vad barnet har förmedlat. Om ett inspelat 
barnsamtal ska skärskådas av föräldrar och jurister, med ändamålet att lyfta fram sig 
själva och nedvärdera den andre, blir barnet lätt ett medel i föräldrarnas konflikt. Låt 
oss socionomer fortsätta avgöra hur barnets eventuella inställning/vilja bäst förmedlas 
till domstolen och föräldrarna. 
 
Föreningens förslag till riksdagen 

FSR anser att promemorian ”Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende Ds 
2020:16” behöver bli verklighet. Där föreslås att hela familjen, inklusive barnet, blir 
socialtjänstens ansvar när en förälder söker skydd genom socialtjänsten. Inte som idag, 
när enbart modern (som det oftast är) erbjuds skyddat boende och barnet blir 
medföljande. Vi ser att både mödrar och fäder känner sig lämnade ensamma av 
socialtjänsten när det blir fråga om våld och skydd. Mödrar, som oftast är den av 
föräldrarna som söker skydd, känner att de ensamma ska besluta om vilket skydd de 
ska ge barnet och de upplever dubbla budskap från myndigheterna då de uppmanas 
att både skydda barnet från fadern och samtidigt samarbeta med honom för barnets 
rätt till umgänge. Fäder, som oftast är den anklagade för våldet, får höra att det inte är 
socialtjänstens beslut att barnet befinner sig med modern på skyddat boende, 
samtidigt som socialtjänsten hjälpt dem dit. Fäder får också dubbla budskap från 
myndigheterna i form av att de uppmanas att lämna modern ifred, samtidigt som 
barnet har fortsatt rätt till kontakt med honom. 
 
Vår förhoppning med promemorians förslag är att båda vårdnadshavare (med fördel 
båda barnets föräldrar oavsett vårdnadsform) blir informerade om uppkommen oro 
för barnet, skälen till eventuell insats och att barnet och föräldrarna var för sig blir 
erbjudna stöd. Vår upplevelse är att en våldsamförälder har störst chans att bli 
motiverad till förändringsarbete om den erbjuds det i ett tidigt skede och även dennes 
bild av situationen tas på allvar. Om barnet i framtiden ska kunna återförenas med den 
anklagade föräldern, eller kunna hantera frånvaron av kontakt, så måste barnet ses 
som ett rättssubjekt med egna behov utifrån den uppkomna situationen. Vi får 
dessutom betydligt bättre förutsättningar att utreda dessa barns bästa i frågan om 
vårdnad och umgänge, som ofta sker i ett senare stadie, om familjen dessförinnan har 
fått det stöd som denna promemoria föreslår.  



 

Familjerättssocionomer behöver bättre förutsättningar att bedöma 
barns bästa genom: 

 att vi får rätt att ta ut uppgifter från vården om föräldrar och barn utan hinder 
av sekretess 

 tillgång till samspelsobservationer mellan föräldrar och små barn 
 möjlighet att inhämta psykiatriska bedömningar av föräldrar 
 möjlighet att inhämta referentuppgifter för barn på skyddad adress utan att 

förövaren kan begära ut uppgifter om referenterna 
 möjlighet att se barn med respektive förälder över tid i exempelvis 

utredningshem vid stor oro/allvarliga anklagelser om bristande omsorg 
 förutsättningar att kunna ställa krav på behandling eller/och nykterhetsprover. 

Detta kan utformas genom att domstolen i barnets intresse fattar ett 
interimistiskt beslut om krav på att en förälder ska uppvisa påbörjad 
behandling och resultat innan målet övergår till huvudförhandling och i 
avsaknad av detta frånta föräldern vårdnaden och/eller barnets rätt till 
umgänge. 
 

Familjerättssocionomer önskar att domstolen: 

 begränsar användningen av umgängesstöd, exempelvis för barn i skyddat 
boende. Det bör aldrig åligga barn att upprätthålla skyddet för sin förälder 
under umgänge med sin andra förälder och därför är det nästan omöjligt att 
genomföra umgänge under dessa förutsättningar. Umgängesstöd ska endast 
tillsättas om umgänget kan övergå till ”normalt” umgänge inom ett år, så 
upplever vi att få beslut om umgängesstöd ser ut idag. Umgängesstöd måste 
begränsas betydligt mer än vad som sker idag för att anses vara till barns bästa. 

 ges bättre förutsättningar att avvisa stämningar när det är inga eller mycket få 
nya omständigheter. Alltför många barn utsätts för upprepade 
domstolsprocesser och domstolarna behöver bättre förutsättningar att 
begränsa dessa föräldrar, både genom att avvisa mål, och genom att oftare 
fatta slutliga beslut redan efter inhämtande av upplysningar utan att efterfråga 
ny utredning. 

 ser över förutsättningarna till särskilda familjedomstolar, med särskild 
kompetens och särskilda befogenheter. Familjedomstolar, som flera andra 
länder har, skulle innebära specialutbildad personal och också möjligheter att 
kunna fatta särskilt anpassade beslut om olika och helst fler åtgärder 
anpassade till utsatta barn. Det skulle även innebära att den familjerättsliga 
processen blev mer likvärd oavsett var i landet barnet bor. 
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