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Sammanfattning 
I dagsläget finns en bestämmelse i 6 kap. 2 a§ föräldrabalken (FB) (1949:381) som definierar 
barnets bästa i mål som rör vårdnad, boende och umgänge. Däremot saknas det bestämmelser 
som ställer något ålderskrav på när barnets vilja skall beaktas och när barnet har rätt att 
uttrycka sig i vårdnadstvister. Det saknas även en definition på barnets bästa. Även 
barnkonventionen saknar dessa definitioner i sina artiklar. Eftersom barnets vilja är en del av 
barnets bästa skall barnets vilja beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad. 

Trots att barn saknar rättslig handlingsförmåga har ett barn över 15 år rätt att föra sin egen 
talan i mål och ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) 11 kap. 10 § 2 st. men även 
i mål och ärenden enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
36 § 2 st. Ett barn saknar talerätt vid familjerättsliga mål enligt bestämmelserna i FB. Även 
om barnet saknar talerätt i FB:s bestämmelser är det av stor betydelse att hen får komma till 
tals och bli respekterad som en individ. Av den orsaken har lagstiftaren en skyldighet att 
skydda barns rättigheter. Barns rättigheter skyddas även genom FN:s konvention om barnets 
rättigheter (Barnkonventionen, BK) som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 
1989. Sverige undertecknade Barnkonventionen den 23 januari 1990. Idag är Sverige bunden 
av konventionen men detta betyder inte att Barnkonventionen gäller som svensk lag, därav är 
domstolarna i dagsläget inte bundna av reglerna som finns i konventionen. Barnkonventionen 
kommer att bli svensk lag och föreslås träda ikraft den 1 januari 2020. Detta leder till att 
barnens mänskliga rättigheter kommer att vara samlade i en lag. Konventionen blir synligare 
och tjänstemän och beslutsfattare måste förhålla sig till konventionen vid alla beslut som rör 
barn. 

Lagrådet kritiserade inkorporeringen av konventionen och yttrade bland annat att de flesta 
artiklar som finns i konventionen är utformade på ett sätt att de inte kommer passa för en 
direkt tillämpning i enskilda fall. Lagrådet uppgav även att barnkonventionens artiklar 
återspeglas väl i den svenska lagstiftningen och att den svenska lagstiftningen har anpassat sig 
bra efter konventionen. Enligt lagrådet vinner Sverige inte någonting på att inkorporera 
barnkonventionen.  

För att det ska bli så bra som möjligt för barnet vid en vårdnadstvist och att barnets bästa ska 
vara i fokus är det väldigt viktigt att domstolen tittar på varje enskilt fall och gör en 
individuell bedömning utifrån det. Varje fall är unikt och barnets bästa varierar beroende på 
de omständigheter som finns i fallet. Det är viktigt att domstolarna vid bedömningen för 
barnets bästa vid en vårdnadstvist beaktar barnets egna vilja och att bedömningen görs utifrån 
ett barnperspektiv. Med hjälp av barnperspektivet kan beslutsfattarna sätta sig in i barnets 
situation och därmed försöka fatta ett beslut utifrån barnets och inte den vuxnas perspektiv. 
Ibland kan dock barnperspektivet stå i motsats till vuxenperspektivet.  

Föräldrar som inte kan samarbeta i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge tar ärendet 
till domstol (vårdnadstvist). Vid bedömningen av vad som anses vara bäst för barnet det vill 
säga ensam eller gemensam vårdnad, måste domstolen eller beslutsfattarna kunna bedöma 
barnets situation individuellt och beakta det som är mest lämpligt för barnet utifrån olika 
omständigheter. Bortsett från vårdnaden är det även av stor betydelse att ett barn har 
umgängesrätt med båda sina föräldrar. Ett umgänge med föräldrarna kan både ha en positiv 
och en negativ inverkan på barnet. Det är alltid viktigt att göra en individuell bedömning 
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utifrån omständigheterna i fallet för att kunna bedöma om ett umgänge med den andra 
föräldern är för barnets bästa.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
När det handlar om frågor som berör vårdnad boende och umgänge framgår det att barnets 
bästa ska vara avgörande för alla beslut, 6 kap. 2 a§ Föräldrabalken (FB). Trots att barnets 
bästa skall vara avgörande för alla beslut går det inte att objektivt fastställa vad som är barnets 
bästa. Trots att det finns vissa riktlinjer föreskrivna i lag om vad som är barnets bästa är 
barnets bästa ett svårtolkat begrepp. Av den anledningen har lagstiftaren överlåtit ansvaret på 
domstolar och socialnämnden att göra en individuell bedömning på vad som är barnets bästa i 
det enskilda fallet.  

Barn som inte är myndiga har rätt att uttrycka sin åsikt och få sin röst hörd. De ska även 
bemötas med respekt och likvärdighet i förhållande till en vuxen. Barnet har rätt att bli 
respekterad som en individ. När ett barn uttrycker sin vilja skall hänsyn tas till barnets vilja 
med beaktande av barnets ålder och mognad. Hur stor betydelse barnets vilja kan få i 
bedömningen beror på barnets ålder och mognad och vilka omständigheter som finns i fallet. 
Yngre barns vilja kan ha mindre betydelse eller ingen betydelse överhuvudtaget. 

Ett barn är i behov av båda sina båda föräldrar, speciellt om barnet är väldigt litet. Vid en 
vårdnadstvist, som berör vårdnad, boende och umgänge, kan det i vissa fall anses vara barnets 
bästa att en förälder anförtros vårdnaden av barnet. Domstolen kan även besluta om 
gemensam vårdnad även om en förälder motsätter sig det. Det är barnets bästa som ska sättas i 
fokus och inte föräldrarnas intresse. När det gäller umgänge kan det vara nödvändigt för ett 
barn att få träffa och umgås med den andra föräldern. Innan ett beslut för barnets bästa fattas 
skall man ta hänsyn till barnets situation och familjeförhållanden samt beakta barnets vilja och 
åsikt med hänsyn till barnets ålder och mognad.  

Barnkonventionen är ett internationellt avtal som är rättsligt bindande och som innehåller 
bestämmelser om barns rättigheter. I dag har 196 länder undertecknat konventionen och 
därmed gjort sig skyldiga att följa bestämmelserna som finns i den, Sverige är ett av 
länderna.1 Sverige är även det land som kommer att inkorporera barnkonventionen och göra 
konventionen till svensk rätt.2 Trots inkorporeringen innebär inte detta att konventionen 
kommer ha företräde framför nationell lagstiftning. 3 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Unicef för alla barn, hur många länder har skrivit under barnkonventionen? 
2 SOU 2017:6 s. 285. 
3 Prop. 2017/18:186 s. 76 f. 
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1.2 Syfte  
Barnets bästa och barnets vilja kan vid vissa tillfällen stå i strid med varandra och av den 
anledningen kan dessa begrepp vara svårtolkade. Syftet med denna uppsats är att undersöka 
hur bestämmelsen av barnets vilja (6 kap. 2 a§ FB) förhåller sig till den rättsliga regleringen 
för barnets bästa (6 kap. 2 a§ FB) i vårdnadstvister. Ett ytterligare syfte i arbetet har varit att 
undersöka hur barnkonventionen definierar begreppen barnets bästa enligt artikel 3 och 
barnets vilja enligt artikel 12.   

1.3 Frågeställning 
•  Vad innebär principen om barnets vilja?  

 
• Hur kommer man fram till beslutet för barnets bästa? 

 
• Hur förhåller sig begreppen barnets bästa och barnets vilja i barnkonventionen till 

nationell rätt? 
 

1.4 Avgränsning 
Jag har i mitt arbete medvetet inte beaktat de andra artiklarna i barnkonventionen och jag har 
heller inte beaktat huruvida Sverige följer konventionen eller inte. Vad gäller talerätten som 
finns i både 11 kap. 10 § socialtjänstlag (2001:453) och 36 § 2 st. lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga är målet enbart att belysa att det finns talerätt för ett barn som 
nått en ålder på 15 år. Detta för att underlätta för läsaren att förstå att det finns en talerätt för 
barn i svensk lagstiftning.  

Samarbetssamtal är ett sätt för föräldrarna att komma överens om barnens vårdnad, boende 
och umgänge med hjälp av kommunen. Även en domstol kan ta ett beslut om samarbetssamtal 
om föräldrarna varit i kontakt med domstolen. Mitt mål har inte varit att ta reda på hur 
kommunen sköter samarbetssamtal eller hur det går till varför även detta har uteslutits.  

1.5 Metod och material 
Detta arbete görs utifrån den klassiska rättsdogmatiska metoden. Rättsdogmatikens uppgift är 
att den redogör och tolkar olika områdens gällande rätt och struktur. Förutom att beskriva den 
gällande rätten utvecklar den även normgivande synpunkter som rättfärdigar och kritiserar de 
olika delarna i den gällande rätten.4 För att kunna beskriva gällande rätt har jag i mitt arbete 
använt mig av lagtext, förarbeten, prejudikat, praxis och doktrin.  

Lagrådets synpunkter för en inkorporering redogörs i arbetet.5 I arbetet redogörs några 
prejudikat och ett rättsfall från hovrätten. Prejudikaten och rättsfallet förtydligar hur barnets 
vilja beaktats vid vårdnadstvister samt vad som varit barnets bästa. Prejudikaten och rättsfallet 
har valts utifrån mitt syfte och frågeställning och med hänsyn till det är detta inte en 
uttömmande lista på prejudikat och rättsfall. 

                                                           
4 Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, häfte 3, s. 249 f. 
5 Prop. 2017/18:186 s. 76. 
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Jag har i mitt arbete valt att beakta propositioner som i vissa fall är ett förslag till ny 
lagstiftning och som i andra fall leder till en förändring av gällande lag. Urvalet har gjorts för 
att få en klarare bild över hur stor betydelse barnets vilja och ålder kan få vid vårdnadstvister 
samt för vad som är barnets bästa i vårdnadstvister. 

Jag har bland annat beaktat SOU 2017:6, som ännu inte lett till någon förändring i gällande 
rätt, i mitt arbete eftersom det i SOU:n bland annat diskuterats om hur man kan stärka barnets 
rätt att komma till tals. Men även annat, till exempel att barnkonventionen kommer bli svensk 
lag eller risken för barnet att hamna i lojalitetskonflikt, som är nedskrivet i SOU:n har varit 
intressant och av nytta för mitt arbete. Eftersom barnkonventionen kommer att bli svensk lag 
den 1 januari 2020 har jag även beaktat propositionen 2017/18:186 som ligger bakom 
inkorporeringen.    

1.6 Disposition 
Kapitel två börjar med en redogörelse för barnets vilja och hur barnets vilja beaktas med 
hänsyn till barnets ålder och mognad, även talerätten för barnet är inräknad i den delen. Sedan 
kommer en redovisning på studier som gjorts som visar hur mycket tingsrätten i sina domslut 
beaktar barnets vilja med hänsyn till barnets ålder och mognad. I kapitel tre redogörs barnets 
bästa, vid vårdnadstvister, enligt den svenska lagstiftningen och utifrån bestämmelserna i FB. 
Vidare redogörs barnperspektivet och även en redogörelse för hur en domstol tar hänsyn till 
barnets bästa framgår i kapitlet. Vidare redogörs strategin för att stärka barnets rättigheter i 
Sverige. I kapitel fyra redogörs vårdnad och vårdnadshavare, en redogörelse för 
umgängesdelen vid vårdnadstvister framkommer också.  Det görs även en redogörelse för om 
ensam eller gemensam vårdnad är bäst för barnet vid vårdnadstvister. I kapitel två och fyra 
har uppsatsförfattaren presenterat flera prejudikat samt ett rättsfall. Läsaren får genom dessa 
prejudikat och rättsfallet en klarare bild över hur domstolen resonerar kring de olika fallen 
och vilka omständigheter som legat till grund för beslutet.  

Arbetets upplägg vad gäller den svenska rätten ska underlätta för läsaren att förstå hur tungt 
barnets vilja väger vid bedömningen för barnets bästa samt vad barnets bästa innebär vid 
vårdnadstvister och hur man i Sverige bedömer detta. Med hänsyn till att det är olika faktorer 
som vägs in vid bedömningen för barnets bästa vid vårdnadstvister ska detta upplägg ge 
läsaren en förståelse för hur man kommit fram till beslutet för barnets bästa. 

För att underlätta för läsaren att redan från början förstå vad barnkonventionen innebär börjar 
kapitel fem, som berör barnkonventionen, med en presentation av konventionen. Även en 
redogörelse för att Sverige anpassat sin lagstiftning efter BK presenteras. Därefter beskrivs 
artikel 3 och 12, som är en del av barnets bästa. Barnrättskommitténs kommentarer för artikel 
12 och dess kritik mot Sverige beskrivs. I kapitel sex redogörs inkorporeringen för BK och 
lagrådets synpunkter för inkorporeringen. I kapitel sju avslutas arbetet med en diskussion och 
slutsats. 

Genom denna disposition får läsaren först en överblick för den svenska lagstiftningen vad 
gäller barnets vilja och barnets bästa vid vårdnadstvister. Därefter får läsaren en redogörelse 
för barnkonventionen, som även kommer bli svensk lag, för att även där kunna se hur 
barnkonventionen definierar dessa begrepp.  
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1.7 Forskningsläget 
Barnets bästa vid vårdnadstvister är ett ämne som det diskuteras mycket om i dagsläget. 
Några arbeten som på senare år belyser barnets bästa är bland annat den nya SOU 2017:6 Se 
Barnet, Barnets bästa som framställts av Anna Singer (2012), Barnrättens grunder (2017) och 
Föräldraansvar i välfärdsrätten; Om vårdnad, vårdnadstvister och barnskydd (2013) av 
Johanna Schiratzki, Vårdnad boende och umgänge av Mats Sjösten (2014) och artikeln 
Barnets bästa och vilja i domstol av Eva Ryrstedt i svensk juristtidning (2009). 
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2 Barnets vilja vid vårdnadstvister 

2.1 Hur beaktas barnets vilja och rätten att komma till tals vid 

vårdnadstvister? 

Barnets vilja och barnets rätt att komma till tals i frågor som rör dem själva och som handlar 
om vårdnad, boende och umgänge frågor har beaktats av lagstiftaren ända sedan 1970-talet.  
Det är viktigt att ett barn får tillfälle att ge sin syn på frågorna som denne berörs av, 6 och trots 
att ett barn uttrycker sin vilja är det svårt att veta vad barnets riktiga vilja är. 7 

År 1994 infördes en bestämmelse i FB om att hänsyn ska tas till barnets vilja, idag går det att 
hitta denna bestämmelse i 6 kap. 2 a§ 3 st. FB. Denna bestämmelse tillämpas vid 
domstolsavgöranden när det berör en fråga om vårdnad, boende och umgänge, men den är 
även tillämpar när socialnämnden gör en prövning om föräldrarnas avtal gällande frågor som 
berör vårdnad, boende och umgänge. Barnets inställning och vilja varierar från dag till dag. 
Barnet har en inställning idag och en annan imorgon, och det löper även en stor risk att 
barnets inställning påverkas av föräldrarna. Med hänsyn till det är det väldigt svårt att avgöra 
vilken tyngd barnets vilja har eller ska ha vid avgörandet av frågor relaterade till vårdnad, 
boende och umgänge. En annan orsak som försvårar avgörandet av vad som är barnets vilja är 
att barn inte kommer till tals i den omfattning som det varit tänkt. Det kan även vara så att 
barnets vilja inte redovisats i de domar som gjorts för att klargöra barnets vilja, varför man 
heller inte kan se om domstolen beaktat barnets vilja i sitt domslut.8 Med hänsyn till det är det 
viktigt att domstolen beaktar det som barnet uttrycker och gör en bedömning med sakkunskap 
där även omständigheterna i det enskilda fallet beaktas.9 Har barnet nått en sådan mognad där 
barnet förstår och kan uttrycka sin vilja bör domstolen beakta och respektera barnets önskan 
och följa det.10  

Barnet har en med- och självbestämmanderätt beroende på barnets ålder och mognad.11 
Barnet har ingen skyldighet att uttrycka sin vilja utan barnet har rätt till att uttrycka sin vilja. I 
bestämmelsen 6 kap. 2 a§ 3 st. FB framgår det inte något krav på barnets ålder för att denne 
skall vara behörig att uttrycka sin vilja och inte heller när barnets vilja skall beaktas mer eller 
mindre.12 Därmed skall barnets ålder inte avgöra om barnet får komma till tals.13 Med hänsyn 
till det är det viktigt att respektera barnets åsikt, integritet och självbestämmanderätt.14 

Det finns olika faktorer som kan påverka barnets vilja och som egentligen kanske inte 
motsvarar barnets verkliga behov och intresse. Av den anledningen är det viktigt att det som 
barnet har uttryckt som sin vilja inte ska direkt vara avgörande för ett beslut. Man får istället 
göra en helhetsbedömning på situationen så detta överensstämmer med barnets bästa. Barnets 
vilja är viktig men även svårbedömt när det berör barnets umgänge. Det blir särskilt svårt om 

                                                           
6 Schiratzki, J, Föräldraansvar i välfärdsrätten; Om vårdnad, vårdnadstvister och barnskydd, 2013, s. 163 f. 
7 Prop. 1994/95:224 s. 27.  
8 Singer, 2012, s. 123 f.  
9 Prop. 1994/95:224 s. 27.  
10 Prop. 2005/06:99 s. 45. 
11 Schiratzki, 2017, s. 88. 
12 SOU 2017:6 s. 287. 
13 SOU 2017:6 s. 308. 
14 SOU 2017:6 s. 286. 
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barnet är lite yngre, detta eftersom en förälder kan exempelvis påverka sitt barn genom att 
bland annat tala illa om den andra föräldern och på så sätt blir barnet påverkad negativt.15 

Barnets bästa och barnets vilja kan vid vissa tillfällen stå i strid med varandra och med hänsyn 
till det anses dessa begrepp vara svårtolkade. Vid bedömningen för barnets bästa som görs av 
domstolarna är det viktigt att barnets vilja får vara en del av bedömningen. Detta eftersom att 
barnets vilja anses vara en del av barnets bästa i slutändan.16  

När det gäller för ett barn att komma till tals ska barnets ålder inte vara avgörande för om 
barnet får eller inte får komma till tals. Allting skall anpassas till barnets ålder och mognad, så 
som information och samtal. Det är även viktigt att barnet inte hindras från att delta i 
utredningen. Vilken betydelse barnets åsikt har i bedömningen för barnets bästa beror helt 
enkelt på barnets ålder och mognad.17 Det är beslutsfattaren i det enskilda fallet som avgör 
vilken betydelse barnets vilja skall ges med hänsyn till barnets mognadsgrad och ålder.18 Ett 
barn som kan uttrycka sina åsikter skall få möjlighet till att göra det, någon åldersgräns för att 
få uttrycka sina åsikter finns inte i 6 kap. 2 a§ FB.19  

Ett barn har rätt till att få ta del av information för att på så sätt kunna komma till tals. Det är 
viktigt att barnet får en sådan information som beskriver vilken betydelse barnets åsikt 
kommer att ha i bedömningen för barnets bästa, men även vilken betydelse den kan få för 
utgången i målet och i utredarens förslag till beslutet. Det är även viktigt att barnet får 
information om när denne har rätt att uttrycka sig och information om varför ett samtal 
kommer att hållas och på vilket sätt samtalet kommer att gå till. I dagsläget finns ingen 
bestämmelse i FB som uttrycker att barnet har rätt till information.20 

Barnets egen tolkning av sin situation kallas för barnets intresse. På grund av detta är det 
nödvändigt att tala med barnet för att kunna förstå barnets intresse. Ett barn kan förutom att 
fastställa sina egna intressen även bestämma vilka behov hen har. 21 Man ska alltid sträva 
efter barnets bästa. Att sträva efter barnets bästa innebär att man tillgodoser barnets behov och 
det som är bäst för barnet i det enskilda fallet, genom detta respekteras också barnets egna 
rättigheter och åsikter som de vuxnas. 22 Innebörden av barnets behov kan definieras som vad 
den vuxne anser att den enskilde barnet behöver. Det finns dock olika behov och de mest 
grundläggande är barnets rätt till omvårdnad och skydd men även respekt för sin integritet och 
respekt för barnet som individ. Vid bedömningen och beslutet för vad som anses vara barnets 
behov är det av stor betydelse att den vetenskapliga grunden och den tillförlitliga erfarenheten 
skall ligga bakom vad som är barnets behov.23 

2.2 Vilken inverkan skulle ett barns talerätt ha i vårdnadstvister? 
Genom att ge barnet talerätt stärker man barnets delaktighet i mål som rör vårdnad, boende 
och umgänge. Att barnet får talerätt är till barnets fördel, barnets åsikter och synvinkel 

                                                           
15 Singer m. fl., 2004, s. 77 f. 
16 Ryrstedt, SvJT, 2009 s. 1020 f.   
17 SOU 2017:6 s. 308.  
18 Singer, 2012, s. 124. 
19 SOU 2017:6 s. 314. 
20 SOU 2017:6 s. 310. 
21 Singer, 2012, s. 35. 
22 Singer, 2012, s. 17. 
23 Singer, 2012, s. 34 f. 
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gällande frågor som berör vårdnad, boende och umgänge garanteras. Enligt en proposition 
1994/95:224 (prop.), barns rätt att komma till tals, som antagits av riksdagen framkom det att 
ett barn inte bör få talerätt. Detta med hänsyn till att barnet inte ska behöva välja sida mellan 
sina föräldrar i en process gällande vårdnad, boende och umgänge, barnet skall istället vara 
opartisk i processen. Yngre barn har svårare att uttrycka sig och därav är det föräldrarna och 
socialnämnden som lämnar barnets uppgifter. Med hänsyn till det är det svårt att avgöra hur 
det yngre barnets talerätt skulle kunna påverka utredningen och lika svårt är det att avgöra 
vilken betydelse talerätten skulle få i bedömningen till beslutet för barnets bästa.  Det blir 
även svårt att se hur barnets talerätt skulle kunna leda till att beslutet i målet utgår från barnets 
intresse.24 

I samma proposition (prop. 1994/95) nämndes det att äldre barn kunde ha åsikter och tolka 
tvisten gällande vårdnad boende och umgänge, det framkom även att de äldre barnen är mer 
delaktiga i en vårdnadstvist. I propositionen ansåg man att om ett barn får talerätt i en tvist 
löper barnet en stor risk att bli inblandad i föräldrarnas konflikt, det skulle även kunna leda till 
att barnet får en försämrad relation till antingen den ena eller båda föräldrarna. I SOU 2017:6 
har man kommit fram till att ett barn inte behöver talerätt. Istället skall man beakta och se till 
att barnets åsikt tydligare kommer fram. På så sätt slipper även ett barn bli inblandad i 
föräldrarnas konflikt vid talerätt.25 

2.3 Finns det en åldersgräns på när barnets vilja skall beaktas vid 

vårdnadstvister?   
Alla barn är inte lika, barn har olika förutsättningar och mognadsgrad. Vissa mognar tidigare 
än andra trots att de är i samma ålder och med hänsyn till är det väldigt svårt att i lag kunna 
bestämma en viss ålder som ska ge barnet rätt att komma till tals. En bedömning på barnet ska 
göras i varje enskilt fall, bedömningen ska påvisa vilken betydelse barnets åsikt kan få i fallet 
och om det är opassande att tala med barnet. Små barn kan ha svårt att komma till tals och av 
den anledningen kommer små barn till tals genom uttalanden från referenspersoner,26 eller så 
brukar man ta man ta hjälp av en barnpsykolog (expertis) för att ta reda på barnets vilja.27 

År 1996 genomfördes en förändring i den svenska lagstiftningen. Reformen gällde barnets rätt 
att komma till tals i de mål som berörde vårdnad, boende och umgänge. Förändringen innebar 
att det infördes en bestämmelse där en domstol är skyldig att vid sin bedömning för vad som 
är barnets bästa ta hänsyn till barnets vilja med hänsyn till barnets ålder och mognad.28 

I propositionen 1994/95:224 (Barns rätt att komma till tals) till den dåvarande lydelsen i 6 
kap. 10 d § FB framkom det att domstolen skulle ta mer hänsyn till de äldre barnens åsikter 
och att de yngre barnens åsikter skulle väga mindre. Det framkom även att de yngre barnen 
inte kunde ha en tydlig inställning till vad som är deras vilja, och därmed ansågs det att 
domstolen inte behövde beakta de yngre barnens vilja.29 När det kom till frågan att det borde 
finnas en åldersgräns för när barnets vilja ska beaktas och att en åldersgräns borde vara 
nedskriven i bestämmelsen, tyckte regeringen att det inte var passande att ange hur gammal 
                                                           
24 SOU 2017:6 s. 320 f.  
25 SOU 2017:6 s. 320 f.  
26 Ryrstedt, SvJT, 2009 s. 1019 f.   
27 Singer m. fl. Barnets bästa; Om föräldrars och samhällets ansvar, 2004, s. 78. 
28 Prop. 2005/06:99 s. 34.  
29 Prop. 1994/95:224 s. 53. 
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ett barn borde vara för att det skulle anses vara betydelsefullt att ta reda på barnets åsikt. Utan 
en bedömning av barnets mognad skall göras av utredaren i varje enskilt fall, detta för att ta 
reda på barnets mognadsgrad samt vilken betydelse barnets vilja kan komma att få i 
bedömningen.30   

I den nuvarande lydelsen som finns i 6 kap. 2 a§ FB framkommer det inte någon åldersgräns 
vad gäller att barnets vilja skall beaktas med hänsyn till ålder och mognad hos barnet. Med 
hänsyn till att det inte finns någon åldersgräns nedskriven i bestämmelsen finns det stora 
möjligheter till att yngre barns vilja beaktas vid ett avgörande, men även barn som är 12 år 
och äldre ska få sin vilja beaktad.31 Vad gäller att barnets vilja skall beaktas med hänsyn till 
barnets ålder och mognad framkommer det i praxis att barnets ålder brukar ligga på mellan 
11–13 år.32 

I fallet RH 1998:2 har hänsyn tagits till en 11 årig pojkes vilja. Efter en äktenskapsskillnad 
mellan pojkens föräldrar tillerkändes mamman vårdnaden om deras gemensamma barn. 
Pappan yrkade att han skulle tillerkännas vårdnaden om sonen. Efter föräldrarnas skilsmässa 
erhöll pappan interimistisk vårdnaden om deras två barn, men efter ett avgörande från 
tingsrätten tillerkändes mamman vårdnaden om båda barnen. Pojkens pappa och mamma 
bodde på två olika orter. Pappan stod sin son väldigt nära och de hade gemensamma 
sportintressen. Pappan hade sedan skilsmässan med pojkens mamma flyttat ihop med en 
kvinna och hennes två barn. Pojken hade bra kontakt med ett av barnen och de kom väldigt 
bra överens. Pojken hade en vilja att flytta till sin pappa och bo tillsammans med honom och 
hans nya sambo och dennes barn. Pojken ville att pappan skall få vårdnaden om honom. Även 
om pojkens mamma inte är olämplig som vårdnadshavare uppgav pappan att det bästa för 
pojken är att pappan skall anförtros vårdnaden.33 

Vid tingsrättens dom var pojken 10 år gammal och tingsrätten bedömde att pojken är allt för 
ung och att han ännu inte nått en sådan mognad att hans vilja bör vara utslagsgivande. De 
ifrågasatte även pojkens vilja och undrade om han är väl medveten om de förändringar som 
kan komma att ske vid en flytt. Tingsrätten lämnade pappans yrkande utan bifall.34 

När fallet kom till hovrätten hade pojken fyllt 11 år, hovrätten ansåg att pojkens vilja borde 
beaktas med hänsyn till hans ålder och mognad. Hovrätten bedömde att pojken är tillräckligt 
gammal och mogen för att kunna förstå vad han ger sig in i vid en flytt till sin pappa, som 
kommer att innebära ny skola, nya kamrater och ny miljö. Även om pojkens vilja kanske inte 
är utslagsgivande bör den få mer betydelse med hänsyn till hans ålder och mognad. Med 
hänsyn till det fann hovrätten att det bästa för pojken är att hans pappa tillerkänns vårdnaden 
om honom.  Pojken är 11 år och hans vilja har beaktats med hänsyn till hans ålder och 
mognad, hans vilja har vägt tungt inför beslutet. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och 
beslutade att pappan skulle tillerkännas vårdnaden om pojken.35 

Domstolen hade i den första instansen (tingsrätten) inte beaktat barnets vilja, som då vid det 
tillfället var 10 år gammal. Tingsrätten ansåg att pojken inte var tillräckligt mogen och allt för 

                                                           
30 Prop. 1994/95:224 s. 35. 
31 Prop. 2005/06:99 s. 82. 
32 Se NJA 1995 s. 398 och RH 1998:2. 
33 Se RH 1998:2 
34 Se RH 1998:2 
35 Se RH 1998:2 
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ung för att kunna förstå vilken förändring det skulle innebära för honom vid en eventuell flytt 
till pappan. Pojkens vilja har inte beaktats som den egentligen borde ha gjorts med hänsyn till 
hans ålder och mognadsgrad. Enligt min mening är pojken tillräckligt gammal för att kunna 
förstå vad han ger sig in i vid en flytt till sin pappa. Tingsrätten borde beaktat barnets vilja 
med hänsyn till barnets ålder och mognad men även att de i sitt beslut borde utgått ifrån ett 
barnperspektiv. När fallet kommer till hovrätten har pojken fyllt 11 år. Hovrätten ändrade 
tingsrättens beslut och beaktade pojkens vilja med hänsyn till hans ålder och mognad och har i 
sitt beslut även utgått ifrån ett barnperspektiv.36 

I fallet NJA 1995 s. 398 hade Högsta domstolen (HD) i sitt beslut om vårdnad tagit hänsyn till 
en 13-årig flickas vilja. Flickan har hela tiden verbalt uppgett att hon vill bo hos sin pappa, 
hon har bestämt sagt nej till att mamman skall tillerkännas vårdnaden om henne. Under 
utredningens gång hade det framkommit uppgifter i tingsrätten som berörde pappan, där han 
hans egenskaper som vårdnadshavare hade brustit med hänsyn till hans agerande. Pappan 
kunde inte hantera konflikten med flickans mamma och han hade heller inte tagit ett 
vuxenansvar. Pappan isolerade flickan från sin mamma och bror, bortsett från detta hade 
pappan även ett stort inflytande över flickan där hon påverkades väldigt mycket av honom. 
Tingsrätten gjorde bedömningen att flickan med beaktande av hennes ålder var i behov av ett 
umgänge med båda föräldrarna. Tingsrätten beslutade att mamman skulle tillerkännas 
vårdnaden om flickan, detta trots att flickan ville bo med sin pappa och inte mamma. Pappan 
överklagade beslutet och ville ha ensam vårdnad om dottern.37 

Hovrätten gjorde bedömningen att flickan påverkades starkt av sin pappa och att pappan hade 
ett stort inflytande över flickan. Hovrätten ansåg att en nära och god kontakt med båda 
föräldrarna var av stor betydelse för flickan. Flickan hade sedan tidigare verbalt uttryckt sin 
vilja att bo med sin pappa och att hennes pappa skall anförtros vårdnaden om henne. 
Hovrätten ifrågasatte hennes vilja och undrade om hennes vilja verkligen reflekterade hennes 
önskemål och behov. Hovrätten beaktade inte hennes vilja utan fokuserade istället på vem av 
föräldrarna som bäst kunde tillgodose flickans behov. Hovrätten gjorde samma bedömning 
som tingsrätten och fann att pappan var olämplig som vårdnadshavare. Hovrätten fastställde 
tingsrättens domslut.38 

HD ändrade hovrättens dom. HD ansåg att flickan som vid tillfället var 13 år hade upprepande 
gånger vid förhöret i hovrätten uppgett klart och tydligt att hon ville leva och bo med sin 
pappa och att hon önskar att han tillerkänns vårdnaden om henne. Hon har även uppgett att 
hon inte vill bo tillsammans med sin mamma. Även om det går att ifrågasätta pappans 
lämplighet som vårdnadshavare är inte förhållandena sådana att flickans hälsa eller utveckling 
kan påverkas om hon bor med sin pappa. HD tog hänsyn till flickans vilja och uppgett att hon 
vid tillfället var 13 år och väl mogen för att kunna påverka målet och att hennes mognad är 
normal för hennes ålder. Med hänsyn till det utgick HD i sitt domslut från flickans vilja, med 
beaktande av flickans ålder och mognad, till att pappan skulle tillerkännas vårdnaden om 
henne och att mamman skulle ha rätt till umgänge med flickan.39  

                                                           
36 Se RH 1998:2. 
37 Se NJA 1995 s. 398 
38 Se NJA 1995 s. 398 
39 Se NJA 1995 s. 398 
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I första instansen (tingsrätten) har man gått emot flickans vilja, trots att hon var tillräckligt 
gammal (13 år) och mogen för att kunna uttrycka sin vilja. Tingsrätten dömde till ensam 
vårdnad för mamman och att flickan skulle ha rätt till umgänge med båda föräldrarna. 
Flickans egentliga vilja var att bo tillsammans med sin pappa och att han skulle anförtros 
vårdnaden om henne. Tingsrätten borde ha beaktat hennes vilja. Hon är tillräckligt mogen och 
gammal för att själv kunna avgöra vart hon vill bo. Även hovrätten fastställde tingsrättens 
beslut. Hovrätten har istället för att beakta barnets vilja tagit mer hänsyn till att pappan inte 
kunnat hantera konflikten med flickans mamma. Man har även beaktat att han inte tagit ett 
vuxenansvar i konflikten varför han inte tillerkändes vårdnaden om henne. HD ändrade 
domslutet och tillerkände pappan vårdnaden och rätten till umgänge med mamman. Flickan 
var 13 år och även om det kanske går att ifrågasätta pappans lämplighet som vårdnadshavare 
så kan inte domstolen bortse flickans vilja. Utgången i HD hade kunnat bli annorlunda om 
HD i sitt beslut lagt mer tyngdpunkt på att flickans pappa isolerat henne från sin mamma och 
bror. Även pappans inflytande över flickan, där hon påverkades väldigt mycket av honom, 
kunde förhindra att pappan skulle få vårdnaden om henne.40 

I dessa två fall (RH 1998:2 och NJA 1995 s. 398) som presenterats har man i första instansen 
inte beaktat barnets vilja med hänsyn till barnets ålder och mognad. Barnets vilja har varit 
utslagsgivande först i de högre instanserna. I det första fallet blev viljan utslagsgivande i 
hovrätten och i det andra i HD.  

2.4 Studier som gjorts på hur mycket tingsrätten beaktar och redovisar 

barnets inställning i sina domslut 
Det har gjorts studier på hur tingsrätten beaktat och redovisat barnets inställning i domar och 
hur ofta barnets inställning överensstämmer med domen. När det handlade om barn i åldrarna 
6–8 år baserades studien på 57 barn.  Av 57 barn redovisade tingsrätten barnets inställning 18 
gånger, barnets inställning beaktades i 15 av 18 fall och i 8 av 18 fall överensstämde barnets 
inställning med domen. Studien på barn i åldersgruppen 9–11 gjordes på 51 barn, här 
redovisades barnets inställning i 33 av 51 fall, barnets inställning beaktades av tingsrätten i 29 
av 33 fall och i 20 av 33 fall överensstämde barnets inställning med domen. Studien på barn i 
åldrarna 12–18 gjordes på 48 barn. I 37 av 48 fall redovisade tingsrätten barnets inställning, i 
37 av 37 fall beaktades barnets inställning och i 28 av 37 fall överensstämde domen med 
barnets inställning. Det framgick av studien att tingsrätten inte redovisade barnets inställning i 
åldern 0–5 år.  Av studien kan man se att tingsrätten tog mer hänsyn till de äldre barnens 
inställning. I omkring hälften av fallen som domen inte stämde överens med barnets 
inställning berodde detta enligt tingsrätten på barnets ålder eller mognad.  Och i ungefär en 
fjärdedel av fallen ansåg tingsrätten att inställningen som barnet hade i fallet hade påverkats 
av en förälder. Trots att barnet i några enstaka fall var påverkat av föräldern följde domstolen 
i sitt beslut barnets vilja. Tingsrätten menade även att det fanns några enstaka fall där barnets 
inställning var instabil, det vill säga att barnet var osäker. Detta hade sin grund i att barnet, 
trots att det saknades villkor för ett växelvis boende för barnet, ville bo lika mycket hos båda 
sina föräldrar.41 

                                                           
40 Se NJA 1995 s. 398. 
41 SOU 2017:6 s. 300 f. 
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Enligt de studier som gjorts har tingsrätten valt att beakta barns vilja i åldrarna 6–18. Barnen 
som var i åldrarna 12–18 år fick sin vilja mest beaktad i tingsrätten och de yngre barnens (0–5 
år) inställning har absolut inte beaktats.42 

3 Barnets bästa i Sverige enligt 6 kap. FB 

3.1 Vad innebär det rättsliga begreppet barnets bästa i vårdnadstvister? 
I den dåvarande bestämmelsen i 6 kap. 2 a§ FB framkom det att barnets bästa skall komma i 
främsta rummet vid alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge och för att få mer fokus 
på barnets bästa vid sådana frågor gjordes det en ändring i 6 kap. 2 a§ FB. Ändringen innebar 
att ”komma i främsta rummet” ersattes med att barnets bästa skall vara avgörande vid alla 
beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. Därmed är det inte tillräckligt att barnets bästa 
skall komma i främsta rummet utan det är barnets bästa som skall vara avgörande vid alla 
beslut.43 

Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge, 
detta framgår i första stycket i 6 kap. 2 a§ FB.  Innebörden av denna bestämmelse är att 
barnets bästa skall gå före allt annat, andra intressen skall inte ha företräde framför barnets 
bästa. Till exempel att en förälders behov av kontakt med sitt barn eller en rättvisa mellan 
barnets föräldrar inte skall gå före än barnets bästa vid beslutet. Trots att man i bedömningen 
till barnets bästa beaktar andra intressen är det i slutändan barnets bästa som skall vara en 
avgörande faktor i bedömningen till beslutet.44 Vad som avses med barnets bästa är svårt att 
fastställa och det blir heller inte lättare att definiera barnets bästa om det visar sig finnas en 
samverkan mellan barnets vilja och barnets bästa.45  

Barnets bästa ska enligt förarbetena tolkas utifrån ett objektiv och ett subjektivt perspektiv. 
Att det tolkas utifrån ett subjektivt perspektiv innebär att barnet själv får uttrycka sina åsikter 
för vad barnet anser är det bästa för hen. Barnet skall få uttrycka sig i en trygg miljö där ingen 
vuxen kan sätta press på barnet. När det kommer till att en tolkning görs utifrån det objektiva 
perspektivet innebär detta att en bedömning av barnets bästa grundar sig på en beprövad 
erfarenhet och vetenskap.46 

Det går dock inte att på förhand fastställa vad som anses vara barnets bästa i det enskilda 
fallet, omständigheterna i fallet spelar roll vid bedömningen. 47 Det finns heller ingen direkt 
definition på vad som anses vara barnets bästa, utan barnets bästa varierar beroende på 
situation och omständigheter i varje enskilt fall. En bedömning och utvärdering görs på barnet 
för att ta reda på vad som anses vara barnets bästa vid det specifika fallet. Vad som kan vara 
viktigt att beakta innan ett beslut om barnets bästa fattas är till exempel barnets religion, 
kulturella identitet, kön, mognad, personlighet, barnets ålder och om barnet lider av ett 
funktionshinder. Sociala förhållanden men även familjeförhållandena är viktiga att beakta, 
mer specificerat de resurser vårdnadshavarna, föräldrarna eller barnets släkt har för att barnet 

                                                           
42 SOU 2017:6 s. 201 f.  
43 Prop. 2005/06:99 s. 113 f.  
44 Prop. 2005/06:99 s. 85. 
45 Eva Ryrstedt, Barnets bästa och vilja I domstol, SvJT, 2009 s. 1017. 
46 Schiratzki, J, Barnrättens grunder nu med socialrätt, 2017, s. 36 f. 
47 Prop. 1997/98:7 s. 35. 
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ska ha det bra. Även hur inbördes relationen i familjen och släkten ser ut, och om det kan 
påverka barnet negativt ska beaktas vid bedömningen för barnets bästa vid vårdnadstvister. 
Det är olika omständigheter som skall tas med i utredningen och beaktas.48 Trots den 
individuella bedömningen är det de vuxna som i slutändan avgör hur ett barns behov skall 
tillgodoses, detta trots att ett barn har rätt att uttrycka sig i frågor som berör barnet.49 

Många gånger har barn ingen kunskap om vilka rättigheter de har vilket leder till att de inte 
kan kräva deras rättigheter. Med hänsyn till den bristande kunskapen hos barn är det viktigt 
att både vuxna och barn får kännedom om barns rättigheter och även att barn respekteras som 
värdiga medborgare. Ett barns bästa vid vårdnadstvister är tidsbundet vilket gör det viktigt att 
precisera barnets bästa vid varje tid och tillfälle. Vad som ansågs vara barnets bästa förr 
kanske inte anses vara barnets bästa i dagsläget.50  

Det finns flera olika faktorer som kan väga tungt vid avgörandet för vad som anses vara 
barnets bästa vid vårdnadstvister. En av de faktorerna som anses väga tungt vid bedömningen 
för barnets bästa är att barnet är i behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. 
Och med hänsyn till att man vid ett beslut alltid skall utgå ifrån barnets bästa är även barnets 
umgänge av betydelse. Att barnet är i behov av kontakt med båda föräldrarna har i många 
situationer vägt tyngre än andra intressen som barnet haft. Det finns dock även andra intressen 
som väger tungt, till exempel att barnet inte ska utsättas för en sådan risk att hen kan fara illa 
eller att barnets intresse att själv få komma till tals ska ha stor betydelse som grund för ett 
beslut. Ett annat intresse som kan väga tungt i bedömningen till beslutet för barnets bästa är 
att det finns ett krav på att föräldrarna skall vara lämpliga som vårdnadshavare. Om det vid en 
utredning visar sig att en förälder inte kan tillgodose sitt barns grundläggande behov ska 
föräldern inte tillerkännas vårdnad om barnet. Den känslomässiga anknytningen som 
föräldern har till barnet ska också vägas in i bedömningen för barnets bästa. För att en förälder 
ska kunna tillgodose barnet krävs det att föräldern har förmågan att förstå sitt barns känslor 
och behov. En förälder ska även kunna ge sitt barn omsorg med kärlek. När det gäller 
domstolen och socialnämnden är deras tolkning, antagande och bedömning avgörande för vad 
som anses vara barnets bästa. Detta eftersom att det inte är troligt att på ett objektivt sätt 
påvisa vad som anses vara ett barns bästa. Vid bedömningen för vad som är barnets bästa tar 
man hänsyn till att barnet har rätt till god omvårdnad, trygghet och god fostran. Detta är 
startpunkten och kräver att föräldrarna är lämpliga som vårdnadshavare. De flesta föräldrar 
kan var och en ge sitt barn en god omvårdnad, trygghet och god fostran. Med hänsyn till det 
är det ovanligt att barnets rätt till god omvårdnad, trygghet och god fostran ger en ledning vid 
ett avgörande av en vårdnadstvist.51  

Alla barn har olika behov och intressen som behöver bli tillgodosedda och även om ett beslut 
är av stor betydelse för ett barn behöver inte detta betyda att det är av betydelse för ett annat 
barn. När det kommer till att fatta ett beslut som rör en stor grupp av barn utgår man i sin 
bedömning ifrån vad som är bäst för ett barn rent allmänt i liknande situationer. Detta 
eftersom att det inte går att göra en individuell bedömning för barnets bästa när det rör ett 
beslut av en grupp barn.52 

                                                           
48 Svärd, S. Barnkonventionen i praktisk tillämpning: Handbok för socialtjänsten, 2016, s. 29 ff. 
49 Singer, 2012, s. 29.  
50 Singer, 2012, s. 17 ff.  
51 Singer, 2012, s. 119 ff. 
52 Svärd, 2016, s. 31. 
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För att ett beslut som rör ett barn skall bli så bra som möjligt och utgå ifrån barnets bästa är 
det dels viktigt att barnet får uttrycka sin vilja, och dels att väga in olika intressen och 
omständigheter som kan komma att ha en inverkan på beslutet.53 Bortsett från detta är det 
även viktigt att bedömningen för barnets bästa görs utifrån ett barnperspektiv.54 Detta innebär 
att man som vuxen skall sätta sig in i barnets situation och försöka se situationen utifrån 
barnets perspektiv och inte den vuxnas.55 

Barnets bästa som jag beskrivit i mitt arbete har företräde framför barnets vilja, men även en 
högre ställning. För att komma fram till barnets bästa, vid vårdnadstvister, i det enskilda fallet 
gäller det att sammanväga och beakta barnets tolkning och behov, föräldrarnas potential och 
uppfattning, familjens förhållanden men även yttranden från referenspersoner och experter. 
Vid bedömningen till barnets bästa skall barnets vilja vara en del av beslutsunderlaget och 
resultatet av en sådan sammanvägning blir barnets bästa.56 

3.2 Innebörden av barnperspektivet och dess inverkan vid beslutet till 

barnets bästa vid vårdnadstvister 
En utgångspunkt i barnperspektivet är att respektera barnets integritet och människovärde, 
alla människor är likvärdiga oavsett ålder. När det kommer till ett beslut eller andra 
ingripanden som påverkar barn skall beslutsfattarna i sin bedömning och beslut utgå ifrån ett 
barnperspektiv. Innebörden av att ha ett barnperspektiv vid ett beslutsfattande är att försöka ta 
reda på hur barnet tolkar situationen och hur barnet uppfattar eventuella förändringar. Man 
försöker förstå barnet och utgå ifrån barnets perspektiv. Det gäller även att noggrant 
undersöka olika beslutsalternativ för barnet och om något av alternativen kan påverka barnet 
negativt, till exempel vad blir konsekvenserna av att fatta ett sådant beslut. Det är viktigt att 
lyssna på barnet men även att respektera barnets åsikter och barnet som en individ. För att 
beslutet skall bli så bra som möjligt för barnet är det av stor betydelse att barnets åsikt väger 
tungt och även att den som fattar beslutet ska ha kunskap och erfarenhet. I slutändan är det 
beslutsfattaren som är ansvarig för beslutet.57 

Det är viktigt att som vuxen ha en viss inlevelse, empati och förmåga för att kunna förstå 
barnets situation. Ett barn lever i ett barnperspektiv och kan själv inte ha ett barnperspektiv. 
Man försöker se utifrån barnets ögon och av den orsaken är det viktigt att barnperspektivet 
sätts i fokus innan ett beslut fattas. En femåring vet bäst hur det är att vara i fem års åldern. 
Barnet är den som vet bäst och en femåring har inte samma åsikter och syn på världen som en 
tonåring har. En vuxen ska se barnet och försöka leva sig in i barnets situation för att kunna 
vidta de åtgärder som de anser är till för barnets bästa.58  

Det är av stor betydelse för barnet att det vid bedömningen för barnets bästa inte sker ett 
beaktande utifrån ett vuxet perspektiv utan att bedömningen skall göras utifrån barnets 
perspektiv. Vad som också ska vägas in vid bedömningen för barnets bästa är att barnet bland 

                                                           
53 SOU 2005:43 s. 26. 
54 Prop. 2005/06:99 s. 39. 
55 SOU 2005:43 s. 26. 
56 Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten, 2012, s. 11. 
57 Prop. 2005/06:99 s. 39.  
58 SOU 1997:116 Del 2 s. 72 f. 
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annat ska få vara med och påverka sin situation genom att få komma till tals och uttrycka sina 
åsikter.59 

3.3 Hur bedömer en domstol barnets bästa vid vårdnadstvister? 
Enligt 6 kap. 2 a§ FB framkommer det att; 

 ”barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid 
bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid, - risken för 
att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs 

bort eller hålls kvar eller annars far illa, och, barnets behov av en nära och god kontakt med 
båda föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och 

mognad. ”60 

En domstol ska försöka hitta den lösning som kan vara bäst för barnet och dess behov. Det är 
viktigt att domstolen beaktar och följer barnets önskemål om det visar sig att barnet nått en 
sådan ålder och mognad där hen kan ha en bestämd uppfattning över saker och ting. Det går 
inte att klargöra när barnet har nått en sådan mognad, för att klargöra det görs en individuell 
bedömning i varje enskilt fall. Många gånger kan domstolen ha svårigheter med att försöka ta 
reda på vad barnet egentligen vill eller vad som kan antas vara barnets bästa utifrån barnets 
egna uppfattning. Svårigheterna kan bero på att barnet kan uttrycka ett tankesätt som 
egentligen kanske inte motsvarar barnets egentliga önskan. Domstolen ska vid bedömningen 
för vad som anses vara barnets bästa beakta barnets egna vilja, men även andra 
omständigheter som kan komma att påverka målet skall vägas in.61 Att barnets mamma inte 
har tid att umgås och ta hand om barnet på samma sätt som pappa är ett av många exempel. 
Domstolen ska vid sin bedömning för vad som är barnets bästa beakta barnets vilja med 
hänsyn till barnets ålder och mognad.62 

Innan ett beslut fattas av domstolen skall socialnämnden få tillfälle att lämna upplysningar i 
mål eller ärenden som behandlar vårdnad, boende och umgänge. Om det visar sig att det 
behövs en extra utredning får domstolen ge socialnämnden eller något annat organ i uppgift 
att se till att en extra utredning genomförs.63 Det är nödvändigt att domstolen och 
socialnämnden i sin bedömning, för vad som är bäst för barnet, beaktar och lägger stor fokus 
på om det föreligger en risk för barnet att fara illa eller utsättas för övergrepp, och om barnet 
olovligen kan föras bort eller hållas kvar. Om de under sin pågående utredning förutser en 
sådan risk så skall den väga tungt i bedömningen för barnets bästa. Hänsyn skall även tas om 
det finns en risk att familjemedlemmar, den andra föräldern eller syskon, riskerar att utsättas 
för övergrepp och om det kan leda till att barnet kan fara illa. Med det sagt är det inte enbart 
övergrepp riktade mot barn som skall beaktas utan även övergrepp mot familjemedlemmar. 
Även när domstolen väljer att antingen godkänna eller inte godkänna ett avtal som föräldrarna 
träffat skall det göras med hänsyn till barnets bästa.64 Bortsett från detta är domstolen även 

                                                           
59 SOU 2005:43 s. 26. 
60 Se 6 kap. 2 a§ FB. 
61 Prop. 1981/82:168 s. 66. 
62 Prop. 2005/06:99 s. 45. 
63 Prop. 2005/06:99 s. 36 och se även 6 kap. 19 § FB. 
64 Prop. 2005/06:99 s. 85 f. 
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skyldig att dels ta hänsyn till att barnet inte utsätts för någon form av behandling som kan vara 
kränkande, och dels beakta att barnet behandlas med respekt.65 

Om ett barn kan höras inför rätten eller inte beror på situationen. I 6 kap. 19 § 6 st. FB 
framkommer det att ”barnet får höras inför rätten, om särskilda skäl talar för det och det är 
uppenbart att barnet inte kan ta skada av att höras”.66 Under förhöret med barnet är det 
väldigt viktigt att hänsyn tas till barnet så att hen inte utsätts för någon press. Ett barn ska 
heller inte behöva ta ställning i föräldrarnas vårdnadskonflikt eller vårdnadsmål.67 Att höra 
barnet i en öppen domstolsförhandling kan vara dåligt för barnet med hänsyn till att barnet 
kan känna sig pressad och hamna i en svår sits. Av den anledningen är det mer väsentligt att 
barnet hörs i en trygg miljö där barnet kan känna sig bekväm utan någon som helst press från 
omgivningen.68 Att ett barn kommer till tals i mål om vårdnad, boende och umgänge i 
domstol sker väldigt sällan, istället ska den som verkställer en utredning försöka klarlägga 
barnets inställning och redovisa den för rätten om det inte anses vara olämpligt. I 
propositionen (prop. 1994/95:224) nämns det att barnet så lite som möjligt skall höras inför 
rätten, detta för att undvika att barnet ska hamna i en situation där hen kan tvingas att välja 
sida mellan föräldrarna.69 

I 6 kap. FB framkommer det att domstolen skall fatta ett beslut med hänsyn till vad som är 
barnets bästa. Barnets bästa skall väga tungt och vara avgörande vid beslutsfattandet för 
vårdnad, boende och umgänge, detta eftersom beslutet berör barnets liv (levnadssätt) och 
framtid. Det är oftast så att det som är bra för föräldrarna är även bra för barnet, och för att 
barnets levnadssätt ska fungera för barnet bör den även fungera för föräldrarna. Om det inte 
fungerar för föräldrarna kan det uppstå konflikter och osämja som kan gå ut över barnet och 
som kan leda till att barnet blir inblandad i föräldrarnas konflikter.70 

I alla beslut där ett eller flera barn är inblandade bör det tydligt framgå hur barnets åsikter 
beaktats samt på vilket sätt dessa åsikter har hämtats in. Vid bedömningen för barnets bästa är 
det viktigt att barnets åsikter som hämtas in ska få en betydelse i relation till ålder och 
mognad hos barnet. Bortsett från detta skall även hänsyn tas till barnets situation, detta 
eftersom det finns en risk att barnet hamnar i en lojalitetskonflikt.71 Ett barn ska inte behöva 
bli inblandad i föräldrarnas konflikter i samband med skilsmässa eller separation, barnet skall 
heller inte behöva välja sida mellan föräldrarna. Fastän föräldrarna är i konflikt med varandra 
är barn lojala mot båda sina föräldrar och känner gemenskap.72 

När ett beslut, som rör ett eller flera barn, fattas skall det tydligt framgå en motivering till 
beslutet. Det skall tydligt framgå hur beslutsfattaren kommit fram till det beslutet och vad hen 
ansett har varit viktigt i sin bedömning för barnets bästa. Om hänsyn inte tagits till barnets 
åsikt och om beslutet inte är väl förenligt med barnets bästa skall även detta framgå i en 

                                                           
65 Warnling-Nerep, A & Ann-Cristin Cederborg, Barnrätt en antologi, 2014, s. 368. 
66 SOU 2017:6 s. 290.  
67 Prop. 1981/82:168 s. 78. 
68 SOU 2017:6 s. 285. 
69 Prop. 1994/95:224 s. 35. 
70 Prop. 2005/06:99 s. 38 f.  
71 SOU 2017:6 s. 286. 
72 Prop. 1997/98:7 s. 35. 
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motivering. Motiveringen skall tydligt visa att barnets bästa satts i främsta rummet vid 
beslutet och varför barnets bästa inte beaktades mer. 73  

3.4 En strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige  
I propositionen 2009/10:232 (Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige) föreslog man 
en strategi, som riktar sig mot offentliga aktörer på kommunal och statlig nivå, för att stärka 
barns rättigheter i Sverige. Riksdagen godkände denna strategi år 2010 och det innebar bland 
annat att man anpassar all lagstiftning som rör barn efter barnkonventionen. Att barnets 
integritet såväl psykisk som fysisk ska respekteras i alla situationer. När det kommer till 
frågor som angår ett barn skall barnet ges förutsättning att uttrycka sin åsikt. Det skall göras 
en uppföljning av alla beslut som angår barn men det skall även göras en utvärdering utifrån 
ett barnrättsperspektiv.74 

4 Vårdnad och rätten till umgänge 

4.1 Innebörden av vårdnad och vårdnadshavare 
Att ha vårdnaden om ett barn innebär ett stort ansvar där vårdnadshavaren ansvarar över 
barnets personliga förhållanden. Vårdnadshavaren är den som ska tillfredsställa barnet genom 
en god omvårdnad, trygghet och god fostran, men även se till att barnet har rätt till försörjning 
och utbildning. Bortsett från detta ligger det även i vårdnadshavarens ansvar att se till att 
barnet får den tillsyn som kan behövas med beaktande av barnets ålder, utveckling och övriga 
omständigheter.75 Vårdnaden om barnet gäller fram till dess att barnet fyllt 18 år. Och fram 
till dess är vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna skyldiga att tillgodose barnets behov så 
långt som möjligt.76 Om inte rätten har utsett en eller två vårdnadshavare åt barnet kommer 
barnet att stå under vårdnad av den ena eller båda föräldrarna. Föräldrar som är gifta med 
varandra står som vårdnadshavare redan från barnets födsel. Om föräldrarna separerar och det 
döms till äktenskapsskillnad mellan dem kommer båda föräldrarna fortfarande stå som 
vårdnadshavare om inte man avslutat den gemensamma vårdnaden. Om det efter barnets 
födelse visar sig att mamman inte är gift kommer hon att stå som ensam vårdnadshavare för 
barnet. Men om mamman och den andra föräldern gemensamt vill stå som vårdnadshavare 
skall domstolen på deras begäran besluta om gemensam vårdnad. Föräldrar kan även få 
gemensam vårdnad genom en registrering hos skatteverket.77 Det har tidigare varit så att för 
att kunna göra en anmälan om gemensam vårdnad till skatteverket har det ställts krav på att 
barnets föräldrar och barnet skall vara svenska medborgare, i dagsläget är detta krav 
avskaffat. Ett barn som är folkbokfört i landet är tillräckligt nog för en anmälan till 
skatteverket. 78 

                                                           
73 Svärd, 2016, s. 31 f. 
74 SOU 2017:6 s. 96.  
75 SOU 2017:6 s. 100. 
76 Prop. 2005/06:99 s. 35. 
77 Prop. 2005/06:99 s. 35. 
78 Prop. 2011/12: 85 s. 52. 
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4.2 Vad är förenligt med barnets bästa vid vårdnadstvister, ensam eller 

gemensam vårdnad?  
Ett ärende som rör vårdnadsfrågor, och som berör barnet, tas till domstol av föräldrarna när 
barnets föräldrar inte kan komma överens i dessa frågor. Ett sådant ärende kallas för 
vårdnadstvist.79 En gemensam vårdnad är olämplig om föräldrarna har svårt att samarbeta i de 
frågor som angår barnet, samarbetssvårigheterna kan bero på att föräldrarna har en konflikt 
som är så svår och djup att den hindrar dem från ett samarbete. Enligt förarbetena kan även en 
gemensam vårdnad vara olämplig om det visar sig att barnet har utsatts för övergrepp av den 
ena föräldern eller om den ena föräldern har utsatt den andra föräldern för våld. Av den 
orsaken kan barnets bästa i sådana fall vara att endast en av föräldrarna tillerkänns vårdnaden 
och blir ensam vårdnadshavare.80 Om det visar sig att barnet kan ta skada av en gemensam 
vårdnad och att det inte anses vara förenligt med barnets bästa ska domstolen inte besluta om 
en gemensam vårdnad.81 Det ska vid en gemensam vårdnad av barn inte föreligga några 
konflikter mellan föräldrarna utan föräldrarna skall kunna samarbeta gällande vårdnaden.82 
Trots att en förälder motsätter sig gemensam vårdnad kan domstolen, om det är för barnets 
bästa, besluta om gemensam vårdnad. Det är barnets bästa som ska prioriteras och inte 
föräldrarnas intresse. Om det visar sig att båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad så 
kan inte domstolen fatta ett beslut om gemensam vårdnad med hänsyn till att båda föräldrarna 
motsätter sig det.83  

Vid en utredning för barnets bästa i mål och ärenden som berör vårdnad, boende och umgänge 
är det, bortsett från barnets vilja, viktigt att beakta och lägga stor tyngdpunkt på om barnet 
kan utsättas för övergrepp av föräldrarna eller om den ena föräldern kan utsätta den andra 
föräldern för övergrepp. Det är även viktigt att föräldrarnas konflikt inte påverkar barnet, 
föräldrarna skall kunna samarbeta i frågor som rör barnet och föräldrarna skall även kunna ta 
hand om sitt barn med kärlek och god omsorg.84 I fallet NJA 2006 s. 26 beslutade HD att 
pappan L.S skall tillerkännas ensam vårdnad om barnen. Pappan L.S och mamman M.A har 
gemensamt två barn som är sex respektive två år gamla. L.S och M.A har varit ett par sedan 
12 år tillbaka och vårdnaden över ena barnet har hela tiden varit gemensam medan vårdnaden 
över det andra barnet blev gemensam när L.S i juli 2002 gjorde en ansökan om gemensam 
vårdnad och skrev på ett faderskapserkännande. L.S tog ett stort ansvar över vårdnaden 
eftersom han blev förtidspensionär 1993. Den 16 juli 2002 dömdes M.A för försök till dråp då 
hon under maj 2002 försökte knivhugga L.S i deras bostad. M.A överlämnades till 
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Efter händelsen blev L.S väldigt rädd 
att han inte vågade ta kontakt med M.A, inte heller vågade han samarbeta gällande vårdnaden 
av barnen.  L.S ansökte ett halvt år efter händelsen om ensam vårdnad.85 

Tingsrätten bedömde att L.S och M.A ska ha fortsatt gemensam vårdnad om barnen eftersom 
det ansågs vara bäst för barnen. L. S överklagade tingsrättens beslut och yrkade på att han 
fortfarande var rädd för M. A och att han inte kunde samarbeta med M.A, varför han yrkade 

                                                           
79 Warnling-Nerep, A & Ann-Cristin Cederborg, Barnrätt en antologi, 2014, s. 147. 
80 Prop. 2005/06:99 s. 170 och se även NJA 2000 s. 345. 
81 Prop. 2005/06:99 s. 35. 
82 Schiratzki, 2017, s. 116. 
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på ensam vårdnad om barnen. Hovrätten ogillade överklagandet och fastställde tingsrättens 
domslut. L. S överklagade till HD och yrkade att han ville ha ensam vårdnad om barnen.  HD 
ändrade hovrättens beslut och beslutade att L. S skulle få ensam vårdnad om barnen. HD har i 
sin bedömning tagit hänsyn till att L.S sedan överfallet varit rädd för M.A och att ett 
samarbete mellan dem inte kommer att fungera. HD ansåg att en gemensam vårdnad i detta 
fall skulle leda till att barnens behov av trygghet och omsorg inte kommer att kunna 
tillgodoses, varför HD beslutade att L. S ska få ensam vårdnad. 86 

Samarbetssvårigheterna mellan föräldrarna kommer att påverka barnet och leda till att barnets 
behov av trygghet och omsorg inte tillgodoses. Tingsrätten och hovrätten borde i sin grund för 
sitt beslut beaktat att pappan blivit överfallen av barnens mamma. Och med hänsyn till det är 
gemensam vårdnad inte förenligt med barnets bästa då våld förekommit mellan föräldrarna 
och det skrämt pappan.87 En förälder som är rädd för den andra föräldern eller som lever i ett 
tillstånd av oro efter att ha utsatts för misshandel eller andra övergrepp av den andra föräldern 
kan ha svårt att tillfredsställa barnets behov av trygghet och omsorg.88  I ett annat fall (NJA 
2007 s. 382) ansåg HD i sitt domslut att gemensam vårdnad inte var förenligt med barnets 
bästa med hänsyn till föräldrarnas svåra och djupa samarbetssvårigheter. Föräldrarna till den 
lilla flickan hade varken varit gifta eller bott ihop. Vid avgörandet ansåg HD att flickans 
mamma skulle tillerkännas ensam vårdnad om flickan och att pappan skulle ha umgängesrätt 
med flickan under bestämda perioder och tider. Umgängesrätten var till för att flickan skulle 
kunna upprätthålla kontakten med sin pappa. 89 

4.3 Umgängesrätt för barn vid vårdnadstvister 
Att föräldrar har en gemensam vårdnad innebär inte att de måste dela lika på vårdnaden utan 
barnet kan bo hos den ena vårdnadshavaren och samtidigt ha umgänge med den andra 
föräldern eller att barnet växlar boende mellan föräldrarna.90 Ett barn som inte bor 
tillsammans med den andra föräldern har rätt till umgänge med denne. Detta kan ske antingen 
genom att barnet och föräldern träffas eller till exempel genom telefon eller brev. Båda 
föräldrarna skall så långt som möjligt tillgodose barnets behov av umgänge med den andra 
föräldern. 91 

Umgängesrätten för ett barn är till för att tillfredsställa barnets behov och intressen.92 Det är 
framförallt väldigt viktig att små barn har en god och känslomässig anknytning till den andra 
föräldern trots att den föräldern kanske inte är vårdnadshavare. Barnet skall känna sig trygg 
vid umgänge med den andra föräldern. Har barnet ingen anknytning kommer barnets 
trygghetskänsla till den andra föräldern att störas och därmed är barnet inte lika tryggt. 
Föräldrar ska kunna samarbeta om umgänge, detta för barnets bästa.93 

Att ett barn får umgänge med båda sina föräldrar, även om föräldrarna inte bor ihop, är av stor 
betydelse för barnet och dess utveckling. Trots att umgänge med båda föräldrarna är bra för 
barnet kan det på grund av olika omständigheter vara bäst för barnet att umgänge inte ska äga 
                                                           
86 Se NJA 2006 s. 26 
87 Se Prop. 2005/06:99 s. 170 och NJA 2006 s. 26. 
88 Se prop. 1997/98:7 s. 48 ff. och s. 107. 
89 Se NJA 2007 s. 382. 
90 Schiratzki, 2017, s. 126. 
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rum eller att barnet ska börja umgås med den andra föräldern när barnet nått en mogen ålder. 
Omständigheter som kan hindra barnet från umgänge kan vara om den ena föräldern utövat 
våld mot antingen barnet eller den andra föräldern, ett sådant agerande försätter barnet i fara 
och kan direkt vara skadligt för barnet. Även om det förekommit övergrepp betyder det inte 
att umgänget bör uteslutas helt, en individuell prövning skall göras för att komma fram till 
vad som är bäst för barnet.94 Oftast väcks en talan om umgängesrätt när det berör yngre barn. 
Vid mål om umgängesrätt är det viktigt att hänsyn tas till barnets vilja vid bedömningen för 
barnets bästa. Vad som är svårt att bedöma i sådana mål är barnets vilja och särskilt om barnet 
är yngre, så länge det inte föreligger någon risk för att barnet kan fara illa vid umgänge hos 
den andra föräldern är det viktigt för barnet att ha kontakt med båda sina föräldrar. 95  

I fallet NJA 2000 s. 345 beslutade HD att mamman L. R skulle tillerkännas ensam vårdnad 
om barnen C och S och att pappan J. A skulle få umgängesrätt. L.R och J.A som tidigare varit 
gifta med varandra har tillsammans två barn, C och S. Mamman L.R ansökte hos tingsrätten 
om äktenskapsskillnad och yrkade om ensam vårdnad om C och S och att de ska bo 
tillsammans med henne. Tingsrätten beslutade om äktenskapsskillnad. L.R uppgav att hon och 
J.A haft en djup konflikt där misshandel förekommit. L.R uppgav att hon sedan misshandeln 
är väldigt rädd för J.A. Det råder stora samarbetsproblem mellan L.R och J.A. Enligt 
tingsrätten har det framkommit att pappan J. A dömts för misshandel av mamman L.R. 
Föräldrarna hade samarbetsproblem, deras konflikt var så djup att det vid en gemensam 
vårdnad kunde påverka barnen C och S. Tingsrätten beslutade att L. R skulle få ensam 
vårdnad om barnen C och S och att J.A skulle få umgängesrätt. J.A överklagade till hovrätten 
och L.R bestred ändring. 96 

Hovrätten ändrade tingsrättens domslut och beslutade att föräldrarna får gemensam vårdnad 
om barnen C och S, Vad gäller umgängesdelen så fastställde hovrätten tingsrättens domslut. 
Som grund för sitt beslut gjorde hovrätten bedömningen att det inte fanns tydliga bevis som 
påvisar att en av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare. Hovrätten utgick ifrån 
utredningen som gjordes, där man kom fram till att båda föräldrarna var lämpliga som 
vårdnadshavare. Trots att det har varit spänt mellan föräldrarna har de i slutändan alltid 
beaktat barnens bästa. L.R överklagade hovrättens domslut och yrkade att hon skulle få ensam 
vårdnad om barnen.97 Trots att det förekommit misshandel fann hovrätten att pappan inte var 
olämplig som vårdnadshavare. Misshandel har förekommit och gemensam vårdnad är inte 
förenligt med barnens bästa. Misshandeln kan vara tillräckligt för att den ena föräldern skall 
anförtros vårdnaden om barnen.98 

Enligt HD finns det olika situationer som kan förhindra gemensam vårdnad. Det kan till 
exempel vara att en av föräldrarna gjort sig skyldig till våld mot antingen barnet eller den 
andra föräldern, eller att föräldrarna har en så svår och djup konflikt som hindrar dem från att 
samarbeta i frågor som rör barnet. Det har framkommit att J.A misshandlat L.R och därmed 
dömts för det. Trots att J.A dömts för misshandel ansåg inte HD att J.A är olämplig som 
vårdnadshavare. Parterna har svåra och djupa konflikter som gör att de inte kan samarbeta i 
frågor som rör barnen, inte heller fanns det något som kunde visa att relationen mellan 

                                                           
94 Prop. 1997/98:7 s. 115. 
95 Singer, 2012, s. 139. 
96 Se NJA 2000 s. 345 
97 Se NJA 2000 s. 345 
98 Se prop. 2005/06:99 s.170 och prop. 1997/87 s. 48 ff. och 107. 
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parterna kommer att förbättras. Med hänsyn till det gjorde HD bedömningen att barnets bästa 
i detta fall är att L.R får vårdnaden om barnen C och S. HD ändrade hovrättens dom och 
fastställde tingsrättens dom gällande vårdnaden.99 

Trots att det förekommit misshandel fann hovrätten att pappan inte var olämplig som 
vårdnadshavare. Misshandel har förekommit och gemensam vårdnad är inte förenligt med 
barnens bästa. Misshandeln kan vara tillräckligt för att den ena föräldern skall anförtros 
vårdnaden om barnen.100 

När föräldrar inte kan komma överens hamnar barnet i en väldigt svår sits, det uppstår en 
lojalitetskonflikt. Även om föräldrarna har flyttat isär är barnen i behov av en god kontakt 
med båda sina föräldrar och att välja mellan föräldrarna blir väldigt svårt för barnet. Av den 
anledningen är det nödvändigt, för barnets bästa, att föräldrarna kan samarbeta gällande 
barnets umgänge.101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99 Se NJA 2000 s. 345 
100 Se prop. 2005/06:99 s.170 och prop. 1997/87 s. 48 ff. och 107. 
101 Singer, 2012, s. 144. 



 26 

 

 

 

5 Barnkonventionen och dess definition på barnets rätt att 

uttrycka sig och barnets bästa  

5.1 Barnkonventionen och ratificeringen av den i Sverige 
Barnkonventionen fastslår barnets rätt att få sina behov och grundläggande mänskliga 
rättigheter tillfredsställda och inkluderar alla de personer som är omyndiga och som är under 
18 år.102Enligt barnkonventionens första artikel framkommer det följande, ”i denna 
konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare 
enligt den lag som gäller barnet”.103 Enligt svensk rätt är en person som är under 18 år 
omyndig, detta framkommer i 9 kap. 1 § FB. När ett barn närmar sig 18 år brukar man i 
Sverige kalla barnet för ungdom, detta eftersom man tydligt visar att det är ett äldre barn det 
gäller. Trots detta är det mer vanligt att man kallar en person under 18 år för barn.104  

Innan barnkonventionen skapades fanns det konventioner och flera dokument som innehöll 
bestämmelser om de mänskliga och medborgerliga rättigheterna. Barns rättigheter 
uppmärksammades redan under 70-talet när man ansåg att barn var i behov av ett mer och 
starkare skydd, och med hänsyn till det påbörjade man arbetet med att framställa ett dokument 
som kom att bli barnkonventionen. Barnkonventionen är en internationell konvention som 
avser mänskliga rättigheter för barn, den innehåller 54 artiklar där alla är betydelsefulla. Av 
dessa 54 artiklar finns det fyra grundregler. Dessa fyra är; alla barn har samma rättigheter och 
lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, alla barn har rätt till liv och 
utveckling, alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.105 

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige 
undertecknade barnkonventionen den 26 januari 1990. Konventionen blev därmed bindande 
för Sverige som skrivit under och ratificerat den. 106 I och med ratificeringen av konventionen 
är Sverige skyldig att både visa respekt och stödja konventionen.107 I dagsläget gäller 
Barnkonventionen inte som svensk lag, detta resulterar i att domstolarna inte är bundna av 
reglerna som finns i konventionen.  Med hänsyn till det har Sverige istället fått ändra och 
anpassa lagarna så att de överensstämmer med bestämmelserna som finns i 
barnkonventionen.108 Trots att konventionen inte är svensk lag är Sverige förpliktad att följa 
konventionens bestämmelser, det har dock förekommit att Sverige inte följt konventionens 
bestämmelser varför barnrättskommittén kritiserat Sverige för det. Konventionen kommer 

                                                           
102 Annika Rejmer, Barnperspektiv och barnets bästa i tingsrätts handläggning av vårdnadstvister, SvJT 2002 s. 
140. 
103 Handbok om barnkonventionen, 2008, s. 23. 
104 Singer, A. Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, 2012, s. 18. 
105 Unicef för alla barn, varför behövs barnkonventionen? 
106 Prop. 1989/90:107 s. 5. 
107 Prop. 1989/90:107 s. 27. 
108 SOU 2017:6 s. 107. 
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genom en inkorporering bli svensk lag och därmed tydliggöra barnets rättigheter i den 
svenska lagstiftningen.109  

I Sverige har de beslutande myndigheterna en skyldighet att utifrån barnkonventionen 
redovisa barnets bästa i beslutsprocessen. Beslutet skall grunda sig på ett barnperspektiv och 
barnets bästa skall alltid beaktas vid beslutsfattandet. Att barnets bästa ska beaktas i 
beslutsfattandet framgår i artikel 3 i barnkonventionen. Barnkonventionen ställer dock inte 
krav på att barnets bästa alltid ska vara avgörande vid ett beslut. Om det vid ett beslut visar 
sig att andra intressen har vägt tyngre än barnets bästa, och att det andra intresset har varit 
utslagsgivande så ligger det en skyldighet hos den beslutande myndigheten att visa att en 
sammanvägning av väsentliga intressen gjorts i det enskilda fallet.110 

5.2 Vad innebär det rättsliga begreppet barnets bästa enligt artikel 3? 
Barnets bästa är ett begrepp som varierar över tid och rum. Barnets bästa är inte lika för alla 
barn och varierar mellan barnen beroende på barnets situation. Trots att barnets bästa inte är 
samma för alla barn har barn sina grundläggande rättigheter nedskrivna i barnkonventionen, 
och dessa rättigheter skall gälla för alla barn. Barnkonventionen ger en allmän definition av 
rättigheterna.111 

I barnkonventionen är barnets bästa en av huvudprinciperna.112 I barnkonventionens tredje 
artikel första punkten framkommer det att; 

”1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 

barnets bästa komma i främsta rummet.”113 

Den arbetsgrupp som utarbetade artikel 3 kom med flera idéer om att noggrant bestämma vad 
barnets bästa skulle innebära. Genom att noggrant bestämma begreppet barnets bästa skulle 
även omfattningen i artikel 3 reduceras på olika sätt. Förslagen som framfördes av 
arbetsgruppen avfärdades. För att artikel 3 skall kunna användas i alla områden ansåg 
arbetsgruppen att en bred formulering av artikeln är det bästa.114 

Barnets bästa skall alltid beaktas, detta visar sig tydligt i utformningen av artikel 3. Enligt den 
engelska versionen av artikel 3 står det att barnets bästa ”shall be a primary consideration”, i 
Sverige har man översatt detta till ”skall komma i främsta rummet”.115 

”Begreppet "consideration" som betyder övervägande, hänsynstagande, beaktande har inte 
fått någon egentlig motsvarighet i den svenska översättningen där "a primary consideration" 

har översatts till "sättas i främsta rummet". ”116 

                                                           
109 Se Prop. 1989/90:107 s. 27 och SOU 2017:6 s. 285. 
110 SOU 1997:116 del 1 s. 18. 
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112 SOU 2017:6 s. 108. 
113 Handbok om barnkonventionen, 2008, s. 47. 
114 SOU 1997:116 del 2 s. 62. 
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I alla situationer som berör barn skall barnets bästa alltid övervägas, detta framhävs genom 
det engelska ordet ”consideration”. Vid beslutsfattandet skall hänsyn tas till barnets behov, 
situation och intressen.117 

Barnets bästa är ett huvudbegrepp som ska gälla i alla samhällsområden och som ska väga 
tungt vid beslutsfattandet, detta även om det i vissa situationer finns andra intressen som kan 
komma att väga mot barnets bästa. Det kan ibland trots allt finnas situationer där andra 
intressen väger tyngre än barnets bästa. Vid sådana situationer är det både viktigt och av stor 
betydelse att den myndighet som fattat ett sådant beslut, där andra intressen vägt tyngre än 
barnets bästa, kan visa att det gjorts en sammanvägning av intressen som är av betydelse till 
det enskilda fallet.118 Det behöver göras en avvägning mellan vad barnets bästa egentligen är 
och en avvägning mellan andra intressen för att på så sätt kunna veta vad barnets bästa är i det 
enskilda fallet. 119 Innan man fattar ett beslut för  barnets bästa vid vårdnadstvister är de 
beslutsfattande myndigheterna skyldiga att se till att barnets bästa kommer med i 
bedömningen, de ska förutom detta även framföra barnets bästa i beslutsprocessen. Detta görs 
för att barnets bästa skall vara en avgörande faktor vid beslutet. Det är även viktigt att beslutet 
för barnets bästa görs utifrån ett barnperspektiv.120 

Barnets bästa skall alltid beaktas enligt artikel 3 i konventionen. Med hänsyn till det är det 
viktigt att det dels görs en bedömning på vad som i själva verket är barnets bästa och dels att 
det görs en avvägning mot andra intressen.121 Det krävs även att det vid bedömningen för 
barnets bästa genomförs fortlöpande analyser (barnkonsekvensanalyser). Bortsett från detta är 
det även av stor betydelse att barn, i samband med bland annat uppföljningar och 
utvärderingar av beslut och andra åtgärder som berör dem, får själva uttrycka sina åsikter.122 
Barnkonventionen ställer dock inte krav på att barnets bästa alltid ska vara avgörande vid ett 
beslut.123 

5.3 Vad innebär barnets rätt att uttrycka sig enligt artikel 12? 
En annan artikel som innehåller en av barnkonventionens grundläggande principer är artikel 
12 i konventionen;124 

”1. 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. ” 

”2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 
genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella 

lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör 
barnet.” 125 

                                                           
117 SOU 1997:116 del 2 s. 64. 
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De stater som undertecknat konventionen ska garantera att ett barn får uttrycka sina åsikter i 
alla frågor som berör barnet, och att barnets åsikter skall beaktas med hänsyn till barnets ålder 
och mognad.126 En viktig del för barnets bästa är att barnet skall få möjlighet till att uttrycka 
sin åsikt i alla ärenden som rör barnet.127 Någon närmare definition på åldern framkommer 
inte i artikeln. Trots att ett barn är tillräckligt gammal för att kunna uttrycka sin åsikt behöver 
inte detta betyda att barnets åsikt ska väga tungt vid bedömningen för barnets bästa. Detta 
med hänsyn till att även barnets mognad spelar stor roll. Vad som avses med mognad enligt 
barnkonventionen är om barnet har den förmågan att självständigt kunna uttrycka sina åsikter 
och frågor på ett rimligt sätt.128 

Budskapet med artikel 12 i konventionen är att barnet skall ses som en individ med en egen 
rätt att själv kunna uttrycka sina åsikter, barnet skall ses som en samhällsmedborgare. Trots 
att ett barn lider av ett funktionshinder eller ett språkhinder har barnet fortfarande rätt att 
uttrycka sin åsikt och få sin röst hörd. Det får inte förekomma någon form av diskriminering 
och för att göra det möjligt även för barn med olika typer av funktionshinder, att uttrycka sin 
åsikt och få sin röst hörd, ska staten vidta åtgärder genom till exempel stöd och utbildning. På 
så sätt får barnen en möjlighet att få sin röst hörd.129  Ett barn behöver inte kommunicera 
verbalt utan kommunikationen kan ske genom att barnet till exempel uttrycker sig via 
målningar, teckningar eller ansiktsuttryck. Med hänsyn till det är det viktigt att 
konventionsstaten inte enbart tar hänsyn till verbala uttryck från barnet utan även andra 
kommunikationssätt som barnet har. 130 

Vid utarbetandet av artikel 12 fanns det en lista på de områden som man tänkt att barnet 
skulle ges en rätt att komma till tals. Barnet skulle exempelvis ges rätt att komma till tals när 
det handlade om medicinsk behandling, vårdnadsfrågor, val av yrke och utbildning. 
Arbetsgruppen som utarbetade artikel 12 ansåg att om listan skulle finnas med i artikeln 
skulle den begränsa barnets yttrandefrihet, och av den anledningen valde man att bortse från 
listan vid utarbetandet till artikel 12. Istället kom gruppen fram till att det bästa för barnet är 
att barnet skall få komma till tals ”i alla frågor som rör barnet".131 

Ett barn har en absolut rättighet att både få uttrycka sina åsikter och att få bli hörd. I 
konventionen framkommer det inte på vilket sätt barnet hörs, om barnet hörs direkt eller 
indirekt. Med hänsyn till det är det upp till den utredande myndigheten att avgöra hur barnet 
skall höras. Det framkommer heller inte någon specifik åldersgräns för när ett barn får 
uttrycka sina åsikter och inte heller när ett barn har rätt att delta i processen. Ett barn som inte 
kan kommunicera sina åsikter på grund av att barnet ej nått en sådan mognad har fortfarande 
rätt att få framföra sina åsikter. Barnrättskommittén har poängterat att myndigheterna har ett 
ansvar att utveckla metoder för att de yngre barnens åsikter ska kunna höras. Detta eftersom 
kommittén anser att även yngre barn kan skapa deras egna åsikter, och även om det saknas en 
åldersgräns för barn som vill framföra sina åsikter är det av stor betydelse för utredarna att få 
höra barnet. Hänsyn skall tas till barnets ålder och mognad för att bedöma vilken betydelse 
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barnets åsikt ska ha i det aktuella fallet. Genom barnkonventionen får myndigheterna själva 
inte avgöra om barnet ska höras eller inte.132  

I alla frågor som angår barn har barnet rätt att uttrycka sina åsikter, och därmed har staten en 
skyldighet att se till att barnets rättighet till att uttrycka sin åsikt utövas maximalt. För att 
barnet skall ha möjlighet till att uttrycka sig är det av stor betydelse att barnet får den 
information som behövs och som samtidigt är väsentlig för barnet, detta för att underlätta för 
barnet när hen vill komma till tals. 133  

5.4 Barnrättskommitténs kommentarer och definition på art 12 
Alla länder som ratificerat barnkonventionen är skyldiga att följa den, och för att säkerställa 
att den följs har FN en kommitté som ska se till att de bundna länderna följer konventionen. 
Alla medlemsstater är skyldiga att regelbundet rapportera kommittén om vad de gjort för att 
barnets bästa ska bli tillgodosedd enligt barnkonventionen.134 I barnrättskommittén finns det 
18 stycken experter som undersöker hur konventionsstaterna följer konventionens 
bestämmelser.135 Och för att de mänskliga rättigheterna skall beaktas väl anser 
barnrättskommittén att artiklarna i konventionen inte enbart skall beaktas artikel för artikel 
utan som en integrerad helhet.136 

Barnrättskommittén har kommenterat artikel 12 i konventionen. I artikeln framkommer det 
inte någon åldersgräns för ett barn som vill uttrycka sina åsikter utan även mycket små barn 
kan uttrycka sina åsikter. Med hänsyn till det har kommittén i sina kommentarer utgått från 
forskning på området som visat att även mycket små barn kan uttrycka sin åsikt både verbalt 
och icke verbalt.  Och således ska de stater som är bundna av konventionen respektera och 
erkänna att små barn faktiskt kan kommunicera genom bland annat ansiktsuttryck, lek, 
kroppsspråk, målningar och teckningar. När mycket små barn visar att de förstått något, eller 
när de vill uttrycka sina val kan de använda sig av dessa ovan nämnda exempel. Med hänsyn 
till det är det viktigt att en konventionsstat beaktar andra kommunikationssätt som barnet 
har.137 

Innebörden av att barn ”fritt” kan uttrycka sina åsikter är att ett barn skall kunna uttrycka sin 
åsikt utan att barnet utsätts för påtryckningar, utan att barnet manipuleras eller att barnet 
utsätts för en påverkan som kan komma att inverka på barnets åsikt. Vad som även menas 
med ”fritt” är att ett barn får själv välja om hen vill bli hörd eller inte, barnet kan inte tvingas 
till det.138 

Vad som avses med ”skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” 
som framgår i artikel 12 är att det inte enbart är barnets ålder som är av betydelse utan även 
mognaden. Att ett barn är mogen innebär att barnet kan uttrycka sina åsikter självständigt. Om 
barnet är tillräckligt mogen för att kunna uttrycka sina åsikter självständigt måste 
beslutsfattaren vid sitt beslut beakta barnets åsikter. Ett barn som bestämt sig för att uttrycka 
sina åsikter skall höras antingen direkt eller genom ett lämpligt organ eller företrädare. En 
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advokat, förälder eller en socialarbetare kan i detta fall vara en företrädare. Den som 
företräder barnet är skyldig att alltid företräda barnets intresse, inget annat får gå före. När ett 
barn hörs är det viktigt att barnet hörs i en miljö där barnet kan känna sig respekterad och 
trygg för att på så sätt kunna uttrycka sina åsikter. Det ligger en skyldighet hos 
konventionsstaterna att se till att miljön är trygg för barnet. Ett barn skall helst kunna uttrycka 
sina åsikter genom ett samtal, och man ska helst undvika att höra barnet i en öppen 
domstolsförhandling med hänsyn till att barnet kan känna sig pressad och osäker. Det är även 
viktigt att ett barn inte intervjuas mer än vad som är nödvändigt för utredningen med hänsyn 
till det att det kan bli allt för påfrestande för barnet. Enligt kommittén är det även av stor 
betydelse för ett barn att hen får all den information som är nödvändig, som kan behövas och 
som kan vara betydelsefullt när barnet skall uttrycka sina åsikter. Informationen som barnet 
bör få är till exempel när barnet kan uttrycka sina åsikter, vilka valmöjligheter det finns och 
vilka beslutsmöjligheter det finns att fatta vid avgörandet men även när barnet kan uttrycka 
sig.139 

Kommittén har riktat kritik mot Sverige eftersom principen om rätten att komma till tals inte 
har genomförts tillräckligt i praktiken och särskilt inte i utredningar som handlar om vårdnad, 
boende och umgänge men även i socialtjänstens utredningar. För att stärka barnets rätt att bli 
hörd och rätten att komma till tals har kommittén rekommenderat Sverige att vidta åtgärder. 
Dessa åtgärder är till för att säkerställa att rättigheterna efterföljs i de mål där ett barn berörs i 
alla frågor som handlar om vårdnad, boende och umgänge.140 

6 Inkorporeringen av BK 

6.1 Barnkonventionen som svensk lag  
Barnkonventionen föreslås träda i kraft som svensk lag den 1 januari 2020.141  

”En inkorporering i kombination med bl.a. kunskapshöjande insatser och stöd såsom 
vägledning i tolkning av barnkonventionen bör exempelvis bidra till att säkerställa att barnets 

bästa utreds och bedöms samt att barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade 
utifrån ålder och mognad säkerställs.”142 

Att barnkonventionen inkorporeras i Sverige innebär att den ska gälla som svensk lag och att 
domstolar och rättstillämpare vid bedömningen innan ett beslut fattas, i de mål som rör barn, 
ska ta hänsyn till bestämmelserna i barnkonventionen. Genom att konventionen blir lag 
kommer det finnas regler som man ska hålla sig till, den kommer även att verka som ett 
pedagogiskt verktyg. Lagstiftaren kommer genom inkorporeringen ta mer hänsyn till 
konventionen och ska genom förarbetena göra en uppenbar förbindelse till rättigheterna som 
anges i konventionen.143  

Genom att inkorporera barnkonventionen bedömer regeringen att konventionen ska förtydliga 
att barns rättigheter skyddas och garanteras på alla nivåer.144  Regeringen anser även att man 

                                                           
139 SOU 2017:6 s. 284 f. 
140 SOU 2017:6 s. 285. 
141 Prop. 2017/18:186 s. 2. 
142 Prop. 2017/18:186 s. 113 f.  
143 Prop. 2017/18:186 s. 74. 
144 Prop. 2017/18:186 s. 114 
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genom inkorporeringen dels kommer kunna se barnets rättigheter utifrån ett 
helhetsperspektiv,145 och dels att barnets rättigheter förtydligas.146  

Genom inkorporeringen som tidigare nämnts kommer konventionens bestämmelser gälla som 
svensk lag och därmed införas i den svenska rättsordningen utan att det sker några 
förändringar. Den bakomliggande faktorn till en inkorporering är att regeringen anser att man 
i Sverige behöver tydliggöra barnets rättigheter och att dessa ska beaktas i den svenska 
rättstillämpningen.147 Detta trots att den svenska lagstiftningen i dagsläget redan beaktar 
barnets rättigheter som anges i barnkonventionen och ligger i linje med den.148  

Även om konventionen inkorporeras och börjar gälla som svensk lag innebär inte detta att 
konventionen får företräde framför annan lagstiftning.149 Om ett barn får ett starkare skydd 
för dess rättigheter genom den svenska rätten föreligger inte någon konflikt mellan 
konventionen och den svenska rätten. Detta framgår även i bestämmelsen som finns i artikel 
41 i barnkonventionen. Om den inkorporerade konventionen kommer i konflikt, med en 
författning av lägre värde, med till exempel en förordning eller en myndighetsföreskrift 
kommer den inkorporerade konventionen tillämpas eftersom konventionen har högre status i 
den svenska rättsordningen än vad en förordning eller en myndighetsföreskrift har.150  

Genom att barnkonventionen inkorporeras innebär detta att myndigheterna samt domstolarna 
är skyldiga att i sin grund för sin rättstillämpning beakta konventionens originaltext. De är 
även skyldiga att tolka konventionen med användning av sedvanliga tolkningsregler.151  

Vid sidan av inkorporeringen av konventionen krävs det en fortsatt transformering av 
konventionen, detta för att barnets rättigheter skall få den önskade effekten som man tänkt sig. 
Det krävs även att det genomförs en kombination av olika handlingar, till exempel 
information, lagstiftning, utbildning och att det sker en integrering mellan olika aktörer på 
olika nivåer i samhället.152 

6.2 Lagrådets synpunkter mot en inkorporering 
Lagrådet säger nej till regeringens förslag om att inkorporera Barnkonventionen. 153 Lagrådet 
tvivlar på att en inkorporering av konventionen kommer leda till att man följer den mer än vad 
man gör i dagsläget.154 

”Lagrådet framför att det kan betvivlas att en inkorporering av barnkonventionen, vid sidan 
av den aviserade skriftliga vägledningen, fortsatt transformering, kartläggning samt 

kunskapslyft skulle vara särskilt väl ägnad att avhjälpa eventuella brister i tillämpningen av 
konventionen som kan föreligga.” 155 

                                                           
145 Prop. 2017/18:186 s. 74 
146 Prop. 2017/18:186 s. 114 
147 Prop. 2017/18:186 s. 76 f. 
148 Prop. 2017/18:186 s. 80. 
149 Prop. 2017/18:186 s. 76 f.  
150 Prop. 2017/18:186 s. 86. 
151 Prop. 2017/18:186 s. 82. 
152 Prop. 2017/18:186 s. 120.  
153 Prop. 2017/18:186 s. 58. 
154 Prop. 2017/18:186 s. 76. 
155 Prop. 2017/18:186 s. 76. 
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År 1995 inkorporerades Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna och därmed är barnkonventionen inte den första konventionen om 
mänskliga rättigheter som kommer att inkorporeras i svensk rätt. Lagrådet anser att det finns 
skillnader mellan barnkonventionen, som kommer inkorporeras, och Europakonventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lagrådet uppger att det 
finns en domstol som kan tyda bestämmelserna som finns i Europakonventionen och att 
bestämmelserna som finns i denna konvention är tydligare än de som finns i 
barnkonventionen.156 De anser även att konventionens artiklar är formulerade på ett sätt att de 
inte passar för att användas i de enskilda fallen.157 Lagrådet har uttryckt ett tvivel om idén av 
en inkorporering av artikel 43.1 och artikel 44.6 och yttrar sig gällande dessa artiklar. 
Lagrådet uppger att det inte går att applicera artikel 43.1 i Sverige och att det som står skrivet 
i artikel 44.6 kan skötas av regeringskansliet.158 Bortsett från detta anser lagrådet även att 
kommentarerna från barnrättskommittén inte är juridiskt bindande för konventionsstaterna 
och att kommentarerna inte har en folkrättslig status som rättskälla.159 

Lagrådet säger nej till förslaget för en inkorporering av konventionen i svensk rätt. Detta 
eftersom en inkorporering av konventionen inte gynnar Sverige med hänsyn till att de artiklar 
som redan finns i konventionen även återspeglas i den svenska lagstiftningen. Ända sedan 
Sverige undertecknat och ratificerat barnkonventionen har Sverige vidtagit åtgärder att genom 
en transformering anpassa sin lagstiftning efter konventionens bestämmelser för att bättre 
kunna följa konventionen. Och av den anledningen anses Sverige inte gynnas genom en 
inkorporering av barnkonventionen.160 Lagrådet anser att en fortsatt transformering, 
kunskapslyft och en kartläggning av barnkonventionen är tillräckligt för att utöka kunskapen 
om barnkonventionen.161 

Vilka konsekvenser en inkorporering av barnkonventionen kommer medföra har inte 
fastslagits. Det har bland annat av riksdagensombudsmän och justitiekanslern kommenterats 
att konsekvenserna av en inkorporering inte är tillräckligt utredda, och att en analys av 
konsekvenserna behöver genomföras.162 Regeringen har uppgett att, anledningen till varför 
det inte genomförts tillräckligt är för att, det inte anses vara möjligt att analysera alla 
konsekvenser av en inkorporering som skall ske i varje rättsområde och inom alla 
verksamheter.163 

 

 

 

 

 

                                                           
156 Prop. 2017/18:186 s. 77. 
157 Lagrådet, utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-09-06, Inkorporering av FN:s konvention om barnets 
rättigheter, s. 4. 
158 Prop. 2017/18:186 s. 81. 
159 Prop. 2017/18:186 s. 91. 
160 SOU 2017/18:186 s. 187. 
161 Prop. 2017/18:186 s. 76. 
162 Prop. 2017/18 s. 71 och 97. 
163 Prop. 2017/18:186 s. 79.   
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7 Diskussion och slutsats 
Det går inte att objektivt fastställa vad som är barnets bästa vid vårdnadstvister, utan det skall 
i varje enskilt fall göras en individuell bedömning för att ta reda på vad som är barnets bästa i 
det aktuella fallet. Som det framgått i utredningsdelen är det viktigt att ett barn får komma till 
tals, med hänsyn till att viljan är en del av barnets bästa, och att barnets vilja skall beaktas 
med hänsyn till barnets ålder och mognad. Men viktigast av allt är att det enligt svensk rätt i 
slutändan är barnets bästa som skall vara avgörande för alla beslut som rör vårdnad, boende 
och umgänge.  

Ett barn har oavsett ålder rätt till att uttrycka sig i en vårdnadstvist, om barnets vilja kommer 
att bli utslagsgivande i vårdnadstvisten beror dels på barnets ålder och mognad och dels på 
olika omständigheter som kan komma att påverka fallet. Ett barn kan i en vårdnadstvist 
uttrycka en vilja till att bo ihop med en förälder som bland annat missbrukar narkotika eller 
misshandlar sin partner. Vid sådana situationer, trots att barnet kanske är tillräckligt gammal 
och mogen för att kunna uttrycka en sådan vilja, anses det inte vara för barnets bästa om 
barnet bor ihop med en sådan förälder. Barnets hälsa och utveckling kan ta skada, och av den 
anledningen är det viktigt att barnets vilja inte blir direkt utslagsgivande i en vårdnadstvist. 
Med hänsyn till det ska utredarna sammanväga olika faktorer för att komma fram till vad som 
anses vara barnets bästa i det aktuella fallet. Om barnet skulle uttrycka en vilja att bo ihop 
med en förälder där det inte föreligger någon risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas 
blir utgången i vårdnadstvisten annorlunda. Utredarna tar då mer hänsyn till barnets vilja med 
beaktande av barnets ålder och mognad och därmed är chanserna större att barnets vilja blir 
utslagsgivande i vårdnadstvisten, detta har förtydligats i utredningen bland annat genom NJA 
1995 s. 398 och RH 1998:2. 

I dagsläget saknas det en bestämmelse i FB som ger barnet talerätt vid mål och ärenden som 
rör vårdnad, boende och umgänge. Med hänsyn till att ett barn, vid talerätt, kan bli inblandad i 
föräldrarnas konflikt borde det enligt min mening inte införas någon talerätt för barn oavsett 
ålder på barnet.  

Utifrån utredningsdelen har vi kunnat se att det i FB:s bestämmelser och barnkonventionens 
artiklar varken finns någon definition på barnets bästa eller någon åldersgräns på när ett barn 
får uttrycka sig. En åldersgräns, där det tydligt framgår när barnet får uttrycka sig, skulle leda 
till att barnets rättighet att uttrycka sin vilja kommer att begränsas. En sådan åldersgräns 
skulle även leda till att barnets vilja och åsikter inte kommer att komma fram i den 
utsträckning som man tänkt sig. Även barnets bästa skulle begränsas om det skulle finnas en 
definition på det. I Sverige har lagstiftaren lämnat detta öppet till de utredande myndigheterna 
för att reda på vad som anses vara barnets bästa i det enskilda fallet. Även barnets vilja med 
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beaktande av barnets ålder och mognad har lämnats öppet för myndigheterna.  Bortsett från 
detta har även de som utarbetat barnkonventionens artikel 3 och 12 lämnat detta öppet. Enligt 
min mening skall detta kvarstå. Någon åldersgräns bör i framtiden av lagstiftaren inte införas 
för när barnet har rätt att uttrycka sin vilja och åsikt, inte heller skall det införas en 
bestämmelse som definierar barnets bästa.   

Enligt min mening skall ett barn inte höras i rätten. Barnet kan bli stressad och barnet kan av 
den anledningen kanske inte uttrycka sin egentliga vilja med hänsyn till att barnet vill undvika 
att bli osams med föräldrarna. Enligt min mening för att verkligen få ut det bästa av barnet 
och för att barnet skall känna sig bekväm vid förhör är det viktigt att barnet hörs i en trygg 
miljö, precis som det framgår i utredningsdelen. 

Enligt barnkonventionens tredje artikel behöver inte barnets bästa vara avgörande vid alla 
beslut som rör barn. Men enligt 6 kap. 2 a§ FB skall barnets bästa vara avgörande vid alla 
beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. Sverige har många gånger gått längre än vad 
barnkonventionen kräver. Varje gång man använt formuleringen att barnets bästa skall vara 
avgörande (i stället för i främsta rummet, lägga särskild vikt vid, fästa avseende särskilt vid) 
indikerar det ett större åtagande än vad som är formulerat i BK. När man använder begreppet 
”avgörande" i lagtexten så går man längre än när man använder ”särskilt beakta” eller ”fästa 
avseende vid” (vilka båda är att jämföra med formuleringen i BK - i främsta rummet). Med 
hänsyn till det har jag svårt att se att en inkorporering av konventionen skulle leda till att 
stärka barnets rättsliga ställning ytterligare.  

Utgången av samtliga fall som jag presenterat i mitt arbete kan relateras till 6 kap. 2 a§ FB. 
NJA 2007 s. 382, NJA 2006 s. 26 och NJA 2000 s. 345 kan även relateras till 6 kap. 5 § FB.  

Enligt de prejudikat och praxis jag presenterat har domstolen i sina domslut beaktat barnets 
vilja, som varit utslagsgivande, i åldrarna 11–13 år.164  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
164 Se NJA 1995 s. 398 och RH 1998:2. 
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