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Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
samordnar ett utvecklingsarbete

• Barns rättigheter i vårdnadstvister

• Parallella utredningar

• Parallella kriser

• Samarbetssamtal eller tingsrätten

• SoU 2011:51 Fortsatt föräldrar

• Separationsteam -> Samverkansteam



Samverkansteam

Transformator design 2015



Malmö, Helsingborg, Västerås, 

Nacka och Norrköping



Projektet pågår fram till 2017. Transformator design 2015.



Några utgångspunkter

• Minska konflikterna 

• Lämna parrelationen och fokusera på 
föräldrarelation

• Vara känslomässigt tillgängliga gentemot barnet

• Acceptera den andras föräldraskap

• Skapa struktur och planering kring barnet som 
anpassas efter barnets utveckling och önskemål
(Kelly och Hetherington 2002, McIntosh 2005, 2006, 2007, 2008)



Samverkansteam 

4 mål som alla kommuner ska arbeta under

• Organisera en tvärprofessionell samverkan i 
s.k. Samverkansteam.

• Pröva ett systematiserat frågeformulär 
(DOORS) som underlag för stöd och insatser 
till barn och föräldrar

• Erbjuda stöd och insatser till barn och 
föräldrar i målgruppen

• Förstärka barnets delaktighet



Förstärka barns delaktighet

• Vad innebär barns delaktighet? Diskutera med 
en som sitter bredvid dig





Förstärka barns delaktighet

• Vad innebär barns delaktighet? Diskutera med 
en som sitter bredvid dig

Information –
om syftet och 
rättigheterna

Att bli hörd

Att åsikter 
och vilja 
beaktas

Vara med och 
bestämma vad 
som ska stå i 
utredningen

Få reda på 
förslag till 

beslut



Barns delaktighet

• Artikel 12 i barnkonventionen är artikeln som 
främst används då man talar om barns 
delaktighet

• Det är dock inget begrepp som står i artikeln 
utan det är barns åsikter och beaktandet av 
dem som avses i artikel 12

• Således fokuseras delaktighet för de barn som 
uttrycker sin åsikt



Barnkonventionen 
– artikel 12

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att 
bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som 
rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 
förhållande till barnets ålder och mognad.

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets

ålder och mognad

Föräldrabalken 
– kap 6 § 2a tredje stycket



Delaktighetstrappa

• Lagar, forskning och verktyg som 
delaktighetstrappor fokuserar på barns vilja 
och åsikter 





ur Kunskapsstöd - samverkansteam



Delaktighetstrappa

• Inte lika lätt för alla att uttala sin vilja eller 
åsikt

ur BRIS Lyssna på mig



Utmaningar som vi i Malmö arbetar med

• Hur ska vi förhålla oss till ålder, mognad, skydd 
och rättigheter när det gäller barns 
delaktighet och rätt att uttrycka sina åsikter?

• Barn som bedöms vara ur stånd att bilda sin 
egen åsikt, eller de som inte anses vara 
tillräckligt gamla eller mogna för att få sina 
åsikter beaktade – vad innebär det för dessa 
barn att ha rätt att vara delaktiga?



Barns delaktighet

https://www.youtube.com/watch?v=_rA5i4rvFZE

https://www.youtube.com/watch?v=_rA5i4rvFZE


Åld 0-4 Åld 5-9 Åld 10-14 Åld 15-19 Flickor Pojkar Totalt

Innerstad 14 20 8 3 19 26 45

Norr 13 15 17 3 24 24 48

Söder 23 26 7 2 31 27 58

Väster 10 20 14 2 28 18 46

Öster 11 12 9 3 15 20 35

Totalt 71 93 55 13 117 115 232
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Åldergruppering avslutade VBU
0 - 4 år 32 %
5 - 9 år 38 %

10-14 år 24 %
15-19 år 6 %



Barns delaktighet – två spår

Barn som får 
enskilda samtal

Oftast över 5 år

Ju äldre desto mer 
delaktighet

Ibland även 
självbestämmande

Barn som inte får 
egna samtal 

Oavsett anledning 
(ålder, mognad, 

förmåga, utsatthet)  
hörs inte barnet enskilt

Ibland extra 
hembesök/träffar 
tillsammans med 

förälder



Barn som får enskilda samtal

• Dessa barn inkluderas av vad som normalt 
innefattar barns delaktighet, dvs information, 
enskilt samtal samt att få sin röst hörd, 
beaktad och bedömd.

• Detta behöver fortsatt utvecklas så att barnet 
även delaktiggörs i bedömningar och förslag 
till beslut samt uppföljningar. 



Barn som inte har enskilda samtal

• Vad innebär delaktighet för yngre barn än ca 
5 år och andra barn som av olika anledningar 
inte har samtal? Diskutera med en person 
som sitter bredvid dig





Checklista

• Barnet har fått åldersanpassad information om att utredning 
pågår, syftet samt utredarens roll. 

• Barnet har träffats med sina föräldrar
• Information har inhämtats för att tydliggöra barnet och dess 

situation.
• Barnets relation till föräldrarna har tydliggjorts i samtal om 

barnet, även med referenter. 
• Har barnets behov resonerats kring i analys och bedömning?
• Har hänsyn tagits till barnets individuella behov? 
• Har barnets behov satts i relation till information som 

framkommit i utredningen? 
• Har barnets bästa satts i första rummet? 



Förtydligande av artikel 12

• ”Följaktligen kräver ett fullständigt 
genomförande av artikel 12 att man erkänner 
och respekterar ickeverbal kommunikation 
som lek, kroppsspråk, ansiktsuttryck och 
teckningar och målningar som mycket små 
barn kan använda för att visa att de förstått 
samt för att uttrycka sina val och preferenser” 
(kommentar 21)



Tankar och reflektioner



Möjliga vägar framåt

• Socialvetenskapliga perspektivet – inte juridik 

• Barndomens värde i sig 

• Samverkansteam – ge stöd tidigt, bara de som 
”behöver” går till tingsrättsförhandlingar

– Förebyggande, holistiskt perspektiv, lågtröskelinstans

– Vägledning

– Samverkan – samordnat, lättillgängligt

– Kunna jobba med en förälder när den andra inte vill

– Malmös ansats

http://komin.malmo.se/download/18.6161c6dd13df45fec8417ad/malmo_stad_logga_farg.eps
http://komin.malmo.se/download/18.6161c6dd13df45fec8417ad/malmo_stad_logga_farg.eps

