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Summary 
The 1980 Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 
(Hague Convention), incorporated into Swedish law by the 
verkställighetslagen (VerkstL), aims to protect children from the harmful 
effects of cross-border abduction.  Under the Hague Convention, the legal 
guardian of the child in his or her state of habitual residence enjoys ‘rights 
of custody’ over that child.  The removal or retention of the child contrary to 
such rights is wrongful and the child must be returned.  The aim of the 
Hague Convention is to protect the child from the harm of an abrupt 
removal and to secure his or her prompt return. 
 
This paper will consider the application by the Swedish courts of the Hague 
Convention in cases where the abducted child has objected to being 
returned.  In particular it will examine the compatibility of the courts’ 
approach with the principle of the child’s best interests. According to the 
UN Convention on the Rights of the Child (CRC) it is in the child’s best 
interests that courts take into account his or her views.  The Swedish courts, 
however, adhere to the ‘twelve year-old rule’ whereby the opinions of 
children under twelve will not be considered.  According to the 
civilutskottet’s research, the average age of an abducted child is six years.  
The views of the great majority of children who object to being returned 
will therefore not be considered. 
 
The CRC obliges states parties to conduct an individual assessment of each 
child’s specific situation.  The Hague Convention includes a number of 
provisions in which the Swedish courts are able to individually evaluate the 
best interest of the child by applying these provisions. However, the 
approach adopted by the Swedish courts has been to overlook these 
provisions in favour of the general rule requiring the child’s return.  The aim 
of the Hague Convention is to prevent that the child will be removed from 
their primary carer. According to international and national research, in the 
majority of cases the person who abducts the child is the child’s primary 
carer and also their legal guardian. It may therefore be in the best interest of 
the child’s that he or she remains with that person and not be returned. The 
courts’ approach that focuses on the prompt return of the child may 
therefore overlook the child’s specific interests.   
 
Consequently it is argued that the Swedish courts’ approach is inconsistent 
with the principle of the best interests of the child.  The child’s true wish is 
not taken into account and his or her individual circumstances not 
considered.  In my opinion, it would be in the best interests of the child that 
the Swedish courts always undertake an assessment of the child’s specific 
situation, irrespective of their age.  This is especially the case where the 
child does not want to be returned to his or her habitual residence and is 
content living in Sweden with his or her primary carer. 
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Sammanfattning 
Ett olovligt bortförande eller kvarhållande föreligger när ett barn under 
sexton år har blivit bortfört eller kvarhållet i en stat, som inte utgör barnets 
hemvist, i strid med vårdnadshavarens vilja. 1980 års Haagkonvention, som 
har införlivats i svensk rätt genom verkställighetslagen (VerkstL), har 
utarbetats i syfte att skydda de barn som har blivit olovligen bortförda eller 
kvarhållna mellan landsgränserna. Huvudregeln är att barnet skall återföras 
till sin hemviststat så skyndsamt som möjligt för att skydda barnet mot de 
skadliga effekter som kan uppstå av ett olovligt bortförande eller 
kvarhållande.  
 
Syftet med uppsatsen är att utreda på vilket sätt den svenska domstolen har 
tolkat 1980 års Haagkonventions bestämmelse om barnets vilja, i de fall när 
ett olovligt bortfört eller kvarhållet barn har motsatt sig en överflyttning, 
och om domstolens beslut är förenligt med barnets bästa. Principen barnets 
bästa innebär att alla beslut rörande barn skall innefatta ett barnperspektiv 
och att barnets intresse skall komma i främst rummet. Enligt FN:s 
barnkonvention är det för barnets bästa att barnet kommer till tals i alla 
ärenden som berör denne. I civilutskottets utredning har det framkommit att 
genomsnittsåldern bland olovligt bortförda barn är sex år. I svensk rätt synes 
dock svenska domstolarna fortfarande tillämpa tolvårsgränsen. I och med att 
flertal bortförda barn är under tolv år, tar den svenska domstolen i de flesta 
fall inte hänsyn till barnets vilja.  
 
Enligt barnkonventionen är svenska myndigheter skyldiga att göra en 
individuell bedömning av barnets situation i enskilt fall. Svensk domstol kan 
tillämpa vägransgrunderna uppställda i Haagkonventionen individuellt för 
att bedöma vad som är barnets bästa. Domstolen har dock valt att tolka 
vägransgrunderna i Haagkonventionen restriktivt. Skyndsam återlämning av 
barnet skall således komma i första hand. Haagkonventionens syfte är att 
förhindra att barnet blir bortförd från sin faktiska vårdnadshavare. Det har 
emellertid framkommit i nationella och internationella utredningar att det är 
i de flesta fall den faktiska vårdnadshavaren som har fört bort barnet. Den 
svenska domstolens tolkning av reglerna i Haagkonventionen ser därför inte 
till det barnets bästa i varje enskilt fall, utan till barnets bästa generellt. 
 
I och med att den svenska domstolen i de flesta fall inte tar hänsyn till det 
bortförda barnets vilja och inte tillgodoser barnets behov i varje enskilt fall, 
anser jag att tolkningen av bestämmelsen om barnets vilja i 
Haagkonventionen inte är förenligt med principen barnets bästa. Enligt min 
mening bör den svenska domstolen alltid göra en helhetsbedömning av 
barnets situation i varje enskilt fall, oavsett barnets ålder. Framförallt i de 
fall barnet har motsatt sig en överflyttning och har vistats en längre tid i 
Sverige med sin faktiska vårdnadshavare.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  
Under de senaste åren har fall där barn, som blivit olovligt bortförda eller 
kvarhållna av sin ena förälder blivit alltmer uppmärksammade. 
Intresseorganisationer1 har bildats, problematiken har tagit plats i media och 
en utredning2 har visat att antalet olovligt bortförda eller kvarhållna svenska 
barn har ökat det senaste decenniet. Nuförtiden är det inte ovanligt att 
människor flyttar över landsgränserna och att barn har föräldrar med olika 
medborgarskap. Detta kan vara den bidragande faktorn till att allt fler barn 
förs bort utan förälderns samtycke.3 Med ”olovligt bortförande” eller 
”olovligen kvarhållande” avses när en person för bort eller kvarhåller ett 
barn i strid mot den person som har rätt att ta hand om barnet.4 Ett exempel 
när ett bortförande anses olovligt är när den ena förälder utan lov för bort 
barnet i syfte att undanhålla den andre föräldern vårdnaden om barnet. Ett 
kvarhållande av ett barn kan anses olovligt när den ene förälder håller kvar 
barnet i en annan stat i samband med umgängesrätten eller efter ett 
domstolsbeslut där den andre föräldern har anförtrotts vårdnaden om 
barnet.5

 
  

På 1970-talet ökade antalet olovligt bortförda barn över landsgränserna 
markant och ett internationellt samarbete bildades för att motverka att barn 
skildes från sin faktiska vårdnadshavare. Samarbetet ledde till att 1980 års 
Haagkonvention om de civila aspekterna på internationellt bortförande av 
barn (Haagkonventionen) utarbetades. Konventionens syfte är att skydda 
barnen som kommer i kläm mellan två oeniga föräldrar i internationella 
förhållanden. Sverige tillträdde Haagkonventionen år 1989 och har även 
införlivat konventionen i svensk rätt genom verkställighetsslagen 
(VerkstL).6

 
  

Enligt 1980 års Haagkonvention skall barnet återlämnas så skyndsamt som 
möjligt till den stat där barnet hade sitt hemvist omedelbart före bortförandet 
eller kvarhållandet. Vilken stat som är barnets hemvist tolkas av den 
konventionsanslutna stat dit barnet har blivit bortfört eller har kvarhållits.7 
Staterna kan dock vägra att överflytta barnet om det anses vara för barnets 
bästa. Behöriga myndigheter skall tolka Haagkonventionens fyra 
vägransgrunder med hjälp av nationell lagstiftning.8

                                                 
1 Se bl.a. Saknade barns nätverk 

 I Sverige har 

http://www.saknadebarn.org/, 2011-05-23. 
2 Se mer Civilutskottets utredning 2008/09:RFR8 Bortförda och kvarhållna barn i 
internationella förhållanden. En uppföljning, s. 8. 
3 Se Civilutskottets utredning 2008/09:RFR8 s. 8. 
4 Se NJA 1995 s. 241. 
5 Saldeen, Åke. ”Barn-och föräldrarätt”, Iustus förlag AB, 6u, Uppsala, 2009, s.234. 
6 Prop. 1988/89:8 Om olovligt bortförande av barn i internationella förhållanden, s. 9. 
7  Se 11 och 15 §§ VerkstL. 
8  Se 12 § VerkstL. 

http://www.saknadebarn.org/�
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Stockholms tingsrätt som första instans behörighet att tolka 
Haagkonventionens vägransgrunder med stöd av svensk rätt.9 Enligt svensk 
rätt skall alla beslut rörande barn utgå från ett barnperspektiv och principen 
barnets bästa skall stå i centrum för domstolens avgörande.10

 
  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att utreda på vilket sätt den svenska domstolen har 
tolkat 1980 års Haagkonventions bestämmelse om barnets vilja, i de fall när 
ett olovligt bortfört eller kvarhållet barn har motsatt sig en överflyttning, 
och om domstolens beslut är förenligt med principen barnets bästa.  
 
Aktuella frågeställningar för uppsatsen är:  
 

• Vad har svensk domstol tolkat vara barnets bästa vid avgörandet om 
barnet skall överflyttas enligt 1980 års Haagkonvention, när barnet 
har motsatt sig en överflyttning? 

 
• När har den svenska domstolen tillmätt barnets vilja betydelse vid 

avgörande för sitt beslut?  
 

• Ligger det i linje med barnets bästa att barnets vilja beaktas? 
 

• Är den svenska domstolens tolkning av bestämmelsen i 1980 års 
Haagkonvention, om barnets vilja, förenligt med principen barnets 
bästa? 

 

1.3 Metod och material 
Uppsatsen är skriven med en rättsdogmatisk metod, vilket innebär att utreda 
och fastställa gällande rätt. De rättskällor som ligger till grund för att 
fastställa gällande rätt är lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin.  
 
Källmaterialet för uppsatsen består av både svensk lagtext samt 
internationell lagtext i form av internationella konventioner och 
förordningar. De konventioner som tillämpas främst är 1980 års 
Haagkonvention och FN:s barnkonvention. Haagkonventionen är den 
internationella konvention de flesta stater har anslutit sig till som behandlar 
frågor om bortförda och kvarhållna barn. Bryssel II förordningen tillämpas 
enbart inom EU och är en förstärkning av Haagkonventionens bestämmelser 
för EU:s medlemsstater. 1980 års Europarådskonvention och 
Haagkonventionen har införlivats i svensk rätt genom VerkstL.  
 

                                                 
9 Se 13 § VerkstL. 
10 Se Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler. 



 7 

Uppsatsen består även av svenska förarbeten bl.a. för VerkstL, 
föräldrabalken med flera. För att förstå vad som är barnets bästa vid 
egenmäktigt bortförande av barn och om barnets viljor tillmäts avgörande 
betydelse är svensk rättspraxis viktigt att analysera. Till sist har svensk 
doktrin samt artiklar från Svensk Juristtidning och Juridisk Tidskrift 
tillämpats för inspiration för uppsatsens frågeställningar och analys.  
 

1.4 Avgränsningar 
Jag har valt att utreda utifrån 1980 års Haagkonventions regler, med 
anledning av att det är den internationella konvention i vilket Sverige 
tillämpar främst i samband med olovligt bortförande eller kvarhållande av 
barn i internationella förhållanden.   
 
Jag har även valt att utreda en av de fyra vägransgrunderna uppställda i 
1980 års Haagkonvention och VerkstL; domstolens möjlighet att vägra en 
överflyttning av ett barn om barnet själv har motsatt sig en överflyttning, 
enligt 12 § 3 VerkstL.  
 
I och med denna avgränsning har jag även avgränsat mig i val av rättspraxis. 
Jag har valt fyra rättsfall där det har förelegat ett olovligt bortförande eller 
kvarhållande och barnet har motsatt sig till en överflyttning. Det 
förekommer ytterst få vägledande beslut inom området och endast två 
avgöranden har redovisats där domstolen har tillämpat 12 § 3 VerkstL. De 
två andra avgörandena är av betydelse för att visa den svenska domstolens 
tolkning av barnets vilja och barnets bästa när ett egenmäktigt bortförande 
har ägt rum.  
 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i en deskriptiv del i kapitlen 2 - 6 och en analysdel i 
kapitel 7.  
 
I kapitel 2 anförs de regelverk som tillämpas när ett barn har blivit olovligen 
bortfört eller kvarhållet i Sverige. 1980 års Haagkonvention tillämpas först 
och främst av de konventionsanslutna staterna. Syftet med 
Haagkonventionen är att barnet skall återlämnas till sin hemviststat så fort 
som möjligt. Bryssel II förordningen tillämpas mellan EU medlemsstaterna 
och är en förstärkning av 1980 års Haagkonvention. 1980 års 
Haagkonvention och 1980 års Europarådskonvention har införlivats i svensk 
rätt genom VerkstL.  
 
I kapitel 3 utreds hur ett barns hemvist fastställs. Först beskrivs 
hemvistbegreppets innebörd och begreppets betydelse i enlighet med 1980 
års Haagkonvention. Därefter anförs hur ett barns hemvist fastställs när 
barnet har bland annat föräldrar med skilda hemvist. När ett barn är olovligt 
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bortförd eller kvarhållen är det ibland vanskligt att bedöma var barnet har 
sitt hemvist. Detta kapitel utreder problematiken att fastställa barnets 
hemvist när denne har blivit olovligt bortförd eller kvarhållen i Sverige.  
 
I kapitel 4 anförs hur ett ärende handläggs i Sverige när ett barn har blivit 
olovligen bortförd. Utrikesdepartementet är utsedd till centralmyndigheten 
som skall handlägga ärendet så skyndsamt som möjligt. Om personen vägrar 
att återlämna barnet är det svensk domstol som skall fastställa om det skall 
föreligga en överflyttning av barnet. Domstolen kan dock vägra att 
återlämna barnet om de anser att någon av de uppställda vägransgrunderna 
är uppfyllda.  
 
I kapitel 5 beskrivs principen barnets bästa inom svensk rätt. Sverige har 
ratificerat FN:s barnkonvention och dess syfte är att alla frågor rörande barn 
skall bedömas ur ett barnperspektiv och ses till barnets bästa. Principen 
barnets bästa i svensk rätt har sin grund i presumtionen att barnets behov är 
en god och nära kontakt med båda föräldrarna. Barnets bästa är även att 
barnet har rätt till en stabil och trygg miljö, att domstolen skall beakta om 
barnet far illa och låta barnet komma till tals i beslut rörande barn. 
 
I kapitel 6 utreds barnets vilja i svensk rätt och när den svenska domstolen 
har ansett att ett barns vilja skall beaktas vid avgörandet i målet. Vidare 
framställs fyra rättsfall där den svenska domstolen har tagit ställning till om 
barnets vilja skall tillmätas avgörande betydelse i de fall barnet har blivit 
bortförd eller kvarhållen i strid med vårdnadshavarens vilja. I rättsfallet NJA 
1992 s. 93 tar domstolen ställning till val av vårdnadshavare, i NJA 2002 
s.390 tar domstolen ställning till om barnet har etablerat nytt hemvist, och i 
RÅ 2001 ref 1, samt NJA 2008 s. 963 tar domstolen ställning till om barnets 
vilja skall tillmätas avgörande betydelse för att vägra en överflyttning enligt 
12 § 3 VerkstL. Därefter sammanfattas och analyseras domstolens 
avgöranden om barnets vilja har beaktats och tillmätt avgörande betydelse 
för utgången i målet. 
 
Avslutningsvis följs den deskriptiva delen åt av en analys del i kapitel 7, 
varav rättsfrågorna uppställda under avsnitt 1.2 besvaras. Först analyseras 
om domstolen har beaktat barnets vilja i de fall barnet har motsatt sig till en 
överflyttning. Vad är för barnets bästa? Är det för barnets bästa att dennes 
vilja skall beaktas? Har svensk domstol tillgodosett barnets bästa vid 
tolkningen av Haagkonventionens bestämmelse om barnets vilja, i de fall 
barnet har motsatt sig en överflyttning?  
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2 Tillämpliga regelverk  

2.1 Inledning 
Under de senaste tjugo åren har registrerade fall av barn som blivit bortförda 
till andra länder eller kvarhållna i Sverige ökat. I civilutskottets utredning 
från 2008 har det framkommit att det är främst mödrar som olovligen för 
bort eller olovligen kvarhåller barnen i Sverige.11 Ett vanligt fall är att 
föräldrarna har flyttat utomlands till faderns hemstat och när föräldrarna 
därefter skiljt sig har modern, som är barnets faktiska vårdnadshavare, åkt 
tillbaka med barnet till sin hemstat där barnet tidigare har vistats.12 I c:a 
70% av ärendena hade föräldrarna haft gemensam vårdnad om barnen och i 
c:a 20% av ärenden hade den ansökande föräldern ensam vårdnad om 
barnet.13 Den genomsnittliga åldern för samtliga bortförda barn var sex år.14 
De ansökande staterna i förhållande till Sverige var oftast länder från 
Västeuropa, övriga nordiska länder eller Nordamerika.15

 
 

Det är vanskligt att utreda det rätta antalet fall där barn har förts bort till 
eller från Sverige då det föreligger ett mörkertal av barn som blir bortförda. 
Orsaker till detta mörkertal är till följd av att alla föräldrar inte alltid 
kontaktar behöriga myndigheter på grund av okunskap, misstro till 
myndigheterna eller viljan att hantera situationen på egen hand.16

 
 

Ärenden där barn har blivit bortförda till stater som inte är anslutna till 
konventioner inom det civilrättsliga området benämns som icke 
konventionsanslutna stater. Icke konventionsanslutna staters ärenden 
utgjorde c:a 20% av samtliga ärenden som anmäldes till UD under åren 
2001-2008.17

 
 

Enligt svensk lagstiftning kan en person som skiljer barnet från 
vårdnadshavaren bli dömd för egenmäktighet med barn. Påföljden är böter 
eller fängelse upp till högst ett år, 7:4 § 1 st BrB. Vid domstolens 
bedömning av frågor rörande vårdnad och umgänge tas även ställning till 
om det föreligger en risk för att barnet kan bli olovligen bortfört, 6:2a § 2st 
FB. Enligt svensk domstolspraxis kan ett barns umgänge med föräldern 
vägras med hänsyn för att barnet kan bli olovligen bortfört.18

                                                 
11 Civilutskottets utredning 2008/09:RFR8 s. 36 och s. 42. 

 När ett barn 
har blivit bortfört eller kvarhållet i en annan stat utan vårdnadshavarens 

12 Göransson, Karin. ”1980 års Haagkonvention om olovligt bortförande av barn”, SvJT 
2002 s.459, s. 6. och Jänterä-Jareborg, Maarit. ”Olovliga bortförande barn: dags att ställa 
Sverige vid skampålen?” SvJT 2000 s.874, s. 3. 
13 Civilutskottets utredning 2008/09:RFR8 s.44 
14 Ibid s. 43. 
15 Ibid s. 48. 
16 Ibid s. 36. 
17 Ibid s. 39. 
18 Se NJA 1995 s.727. 
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samtycke kan vårdnadshavaren begära en överflyttning av barnet enligt 
nedan anförda regelverk. 
 

2.2 Regelverk 

2.2.1 1980 års Haagkonvention 
1980 års Haagkonvention är det regelverk som staterna främst tillämpar i 
samband med ett olovligt bortfört eller kvarhållet barn i internationella 
förhållanden. Haagkonventionen är nämligen den internationella 
konventionen som flest stater är anslutna till.19 Konventionen är framställd 
av Haagkonferensen för internationell privaträtt.20 Bakgrunden till 
Haagkonferensen uppkomst var att harmonisera olika länders gällande 
internationella privaträtt genom internationella konventioner. Syftet var att 
samordna staternas lagvalsregler på personrättens, familjerättens och 
arvsrättens frågor.21 Haagkonferensens huvudsakliga syfte är att verka för 
att förena den internationella privaträttens regler.22

 
  

Det var i början av 1970-talet som det inom Haagkonferensen 
uppmärksammades en ökning av olovligt bortförande av barn mellan 
landsgränserna. Föräldrar hade utan lov fört med sig sitt barn till ett annat 
land i syfte att undanhålla den andre föräldern vårdnaden om barnet. Det 
handlade även om föräldrar som olovligen höll kvar sitt barn i ett annat 
land, efter att domstolen tillerkänt den andre föräldern vårdnaden. 23 Oftast 
var det fäderna som hade fört bort barnet från mödrarna, som var barnets 
faktiska vårdnadshavare.24 Detta resulterade i ett internationellt samarbete, 
vilket gav upphov till uppkomsten av 1980 års Haagkonvention, för att 
motverka att barn blev olovligt bortförda i internationella förhållanden.25

 
 

Haagkonventionens huvudsyfte är att skydda barn mot de skadliga effekter 
som kan uppstå av ett olovligt bortförande eller kvarhållande.26 Barn skall 
skyddas från att utan vidare bli uppryckt från sin invanda miljö där denne 
har haft en social och känslomässig förankrig.27

                                                 
19 Civilutskottets utredning 2008/09:RFR8 s. 23. 

 Vidare är syftet med 
konventionen att avskräcka och avhålla en förälder för att begå denna 
handling, det skall inte löna sig för en förälder att olovligen föra bort ett 
barn i syfte att föra talan om vårdnaden om barnet i en annan stat. 

20 Prop. 1988/89:8 s. 9. 
21 Örtenhed, Kristina. ”Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande 
familjerättsförhållanden” Iustus förlag AB, Uppsala, 2006 s. 252-253.  
22 Stadgan för Haagkonferensen artikel 1.  
23 Prop. 1988/89:8 s. 9.  
24 Se Civilutskottets utredning 2008/09:RFR8 s. 27, Jänterä-Jareborg, Maarit. A.a. s.3. 
25 Prop.1988/89:8 s. 9.  
26 1980 års Haagkonvention preamble. 
27 Prop. 1988/89:8 s. 41. 
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Konventionen kan således uttryckas ha både en reparerande funktion och en 
preventiv funktion.28

 
 

Haagkonventionen reglerar inte vem som skall tillerkännas vårdnaden utan 
understryker betydelsen av ett snabbt återförande av barnet till 
hemviststaten och ett återställande av det faktiska läget som var innan det 
olovliga bortförandet eller kvarhållandet ägde rum.29 Enligt konventionen 
kan endast personer under sexton år anses vara barn.30 Barnet skall också ha 
varit bosatt i en konventionsansluten stat före bortförandet eller 
kvarhållandet för att konventionen ska bli tillämplig.31

 
  

Enligt Haagkonventionen är ett bortförande eller kvarhållande olovligt, om 
det strider mot den rätt att ta vård om barnet i den stat där barnet hade sitt 
hemvist omedelbart före bortförandet eller kvarhållandet.32 Personens 
”rights of custody” (rätt till vårdnad) har då blivit kränkt och denna rätt 
innefattar uppgifter som hänför sig till vården av barnet såsom rätten att 
bestämma vart barnet ska bo.33 I svensk rätt anses vanligtvis barnets 
vårdnadshavare ha ”rätt till vårdnad”. Ett olovligt bortförande eller 
kvarhållande föreligger också när föräldrar har gemensam vårdnad om 
barnet och den ene föräldern för bort barnet ur landet utan den andres 
samtycke.34

 
  

2.2.2 1996 års Haagkonvention 
Haagkonferensen antog en ny konvention år 1996 som gäller 
myndigheternas behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och 
samarbete i fråga om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn. Det 
föreligger även bestämmelser som rör behörighet vid fall av olovligt 
bortförande eller kvarhållande av barn. Konventionen trädde i kraft den 1 
januari 2002.35

 
 

Sverige har fortfarande inte anslutit sig till 1996 års Haagkonvention. Den 
13 maj 2008 beslutade Europeiska rådet om tillåtelse för vissa 
medlemsstater, däribland Sverige, att i Europeiska gemenskapens intresse 
ratificera eller ansluta sig till 1996 års Haagkonvention. Detta beslut riktade 
sig till alla medlemsstater förutom Danmark, Tjeckien, Estland, Litauen, 
Ungern och Slovenien.36

                                                 
28 Prop. 1992/93:139 om olovligt bortförande och andra övergrepp mot barn. s.12. 
Örtenhed, Kristina. ”Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande 
familjerättsförhållanden”, s. 291. 

 

29 1980 års Haagkonvention artikel 1. 
30 1980 års Haagkonvention artikel 3. 
31 1980 års Haagkonvention artikel 4. 
32 Prop. 1988/89:8 s. 40. 
33 1980 års Haagkonvention artikel 3a och artikel 5.  
34 Prop. 1988/89:8 s. 39. 
35 SOU 2005:11 Föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i internationella 
situationer – 1996 års Haagkonvention mm. 
36 Se mer Prop. 2007/08:98 Kompletterande bestämmelser till Bryssel II förordningen. 
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2.2.2.1 Förhållandet med 1980 års Haagkonvention 
 
I de fall staterna är anslutna till både 1980 års Haagkonvention och 1996 års 
Haagkonvention, skall 1980 års Haagkonvention fortfarande ha företräde. 
1996 års Haagkonvention skall tillämpas i de situationer då 1980 års 
Haagkonvention inte kan reglera ett tillräckligt skydd för de olovligt 
bortförda eller kvarhållna barnen.37

 
 

1996 års Haagkonventions uppkomst berodde bl.a. på kritik av den 
nuvarande tillämpliga 1980 års Haagkonvention, framförallt med anledning 
av att ett barn kan etablera nytt hemvist utan vårdnadshavarens samtycke. 
Alternativt att barnet kan etablera nytt hemvist om barnet har vistats i det 
land det olovligt bortförts eller kvarhållits under minst ett år efter det att 
vårdnadshavaren i ursprungsstaten fick kännedom om var barnet befann sig 
och under denna tid inte begärt ett återförande.38

 
 

I 1996 års Haagkonvention skall en person under arton år betraktas som ett 
barn, medan i 1980 års Haagkonvention är en person att se som ett barn när 
han eller hon är under sexton år. Det innebär att 1996 års Haagkonvention 
kan tillämpas i ytterligare två år när ett barn har blivit olovligt bortfört eller 
kvarhållet. Vidare skall tidsperioden, enligt 1996 års Haagkonvention, börja 
löpa från och med att vårdnadshavaren erhöll eller borde ha haft kännedom 
om var barnet befinner sig och inte vid den tidpunkt när barnet faktiskt blev 
bortfört, enligt 1980 års Haagkonvention.39

 
 

2.2.3 Bryssel II förordningen 
Inom EU förekommer det också ett samarbete för att motverka olovligt 
bortförande eller kvarhållande av barn i internationella förhållanden.40

 
  

Den 1 mars 2001 trädde Bryssel II förordningen i kraft. Förordningen blev 
tillämplig på förfaranden om föräldraansvar för makars gemensamma barn i 
samband med förfaranden om äktenskapsskillnad, hemskillnad och 
annullering av äktenskap.41 I november 2003 antog rådet en ny Bryssel II 
förordning om domstolarnas behörighet och om erkännande och 
verkställighet av domar i äktenskapsmål om föräldraansvar. Den nya 
Bryssel II förordningen trädde i kraft den 1 mars 2005 och är direkt 
tillämplig för alla EU:s medlemsstater utom Danmark.42

 
 

Den nya Bryssel II förordningen är en förstärkning av 1980 års 
Haagkonvention och täcker till stor del av Haagkonventionens 
                                                 
37 SOU 2005:111 s. 144. 
38 Schiratzki, Johanna. ”Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige”, Iustus Förlag AB, 2u, 
Uppsala, 2008, s. 115f. 
39 SOU 2005:111 s. 145. 
40 Prop. 2007/08:98 Kompletterande bestämmelser till Bryssel II förordningen. s. 22f. 
41 Prop. 2000/01:98 Kompletterande bestämmelser till Bryssel II förordningen m.m. s.21ff. 
42 Prop. 2007/08:98 s.13. 



 13 

tillämpningsområden när det gäller erkännanden och verkställanden. 
Förordningen innehåller kompletterande bestämmelser av 
Haagkonventionen, mellan EU:s medlemsstater och är tillämplig på alla 
avgöranden om föräldraansvar, oberoende av eventuella anknytningar till ett 
mål om skilsmässa, och har företräde framför nationell lagstiftning.43

 
 

Vilket av regelverken som skall tillämpas, om det är 1980 års 
Haagkonvention eller Bryssel II förordningen, beror på vilka regelverk som 
staterna har anslutit sig till.44 UD har hittills handlagt de flesta ärendena 
utifrån 1980 års Haagkonvention. Bryssel II förordningen har inte än 
tillämpats i större omfattning. Det föreligger inte ännu vägledande praxis för 
Sverige eller Europa, vilket kan försvåra tillämpningen av förordningen.45

 
 

2.2.3.1 Förhållandet med 1980 års Haagkonvention 
 
Enligt Bryssel II förordningen skall 1980 års Haagkonvention fortfarande 
tillämpas mellan samtliga EU:s medlemsstater.46 Huvudregeln är att 
domstolarna i den medlemsstat där barnet hade sitt hemvist omedelbart före 
bortförande eller kvarhållandet, behåller sin behörighet och att barnet på 
begäran av Haagkonventionen skall återlämnas till denna medlemsstat. 
Haagkonventionen kompletteras därefter med förordningens bestämmelser, 
vilka gäller i situationer där barn bortförs endast mellan medlemsstaterna.47

 
 

Dessa bestämmelser i Haagkonventionen förstärks genom Bryssel II 
förordningen: 
 
 

- Ärendena skall handläggas snabbt. 
 
I förordningen betonas tidsfristen ytterligare. Domstolen skall handlägga 
en ansökan om återlämnande enligt de skyndsammaste förfarandena. 
Domstolen skall meddela sitt beslut inom sex veckor efter det att den har 
mottagit ansökan.48

 
 

 
- Myndigheterna är skyldiga att besluta om återlämnandet av barnet. 
 
Förordningen bekräftar och stärker Haagkonventionens princip att 
domstolen i den medlemsstat till vilken barnet har bortförts i princip 
besluta om omedelbart återlämnande av barnet om återföringsprocessen 
inleds inom ett år från den dag då bortförandet ägde rum.49

                                                 
43 Prop. 2007/08:98 s.22f. 

 

44 Se mer Prop. 2007/08:98. 
45 Civilutskottets utredning 2008/09:RFR8 s.40f. 
46 Bryssel II förordningen artikel 62.2. 
47 Bryssel II förordningen artikel 10 och 11. 
48 Prop. 2007/08:98 s. 22. 
49 Civilutskottets utredning 2008/09:RFR8 s. 31. 
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- Om tillräckliga åtgärder vidtas för att garantera barnets skydd efter 

ett återlämnande kan domstolen inte vägra att återlämna barnet trots 
att vägransgrund föreligger 

 
Domstolen måste besluta om överflyttning även om barnet skulle 
utsättas för risk, under förutsättning att myndigheterna i hemviststaten 
styrker att lämpliga åtgärder har vidtagits för att garantera barnets skydd 
efter återlämnandet.50

 
 

 
- Barnet ges möjlighet att komma till tals 
 
Enligt Haagkonventionen är domstolen inte skyldig att besluta om 
barnets återlämnande om det motsätter sig att bli återlämnad och har 
uppnått en viss ålder och mognad. Förordningen stärker barnets rätt att 
komma till tals under förfarandet. Domstolen skall ge barnet möjlighet 
att komma till tals om det inte är olämpligt med hänsyn till barnets ålder 
och mognad.51

 
 

 
- Hörandet av den vårdnadshavaren som har begärt att barnet skall 

återlämnas 
 
Domstolen kan inte vägra att besluta om återlämnande av barnet om den 
person som ansökte om återlämnandet inte har fått möjligheten att yttra 
sig. Till följd av den stränga tidsfristen ska den ansökande personen 
höras så snabbt och effektivt som möjligt.52

 
 

2.2.4 Internordiska förhållanden, Schweiz och 
övriga länder 

Vid de internordiska förhållandena finns bestämmelser i förordningen 
(1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, 
adoption och förmynderskap (1931 års förordning) och lagen (1977:595) om 
erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område 
(nordiska verkställighetslagen). I förhållanden till Schweiz gäller lagen 
(1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelas i 
Schweiz. Lagen omfattar bland annat avgörande rörande barn.53

 
 

I de fall några konventionsbundna bestämmelser inte är tillämpliga gäller 
lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande 

                                                 
50 Prop. 2007/08:98 s. 22. 
51 Ibid 23. 
52 Ibid. 
53 Civilutskottets utredning 2008/09:RFR8 s. 34f. 
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äktenskap och förmynderskap. I lagen finns även bestämmelser om i de fall 
svensk domstol får ta upp ett äktenskapsmål och frågor om vårdnad mm 
som väcks i samband därmed.54

 
 

2.2.5 Verkställighetslagen 
Sveriges har införlivat 1980 års Haagkonvention i svensk rätt genom 
VerkstL. Genom VerkstL har Sverige även införlivat 1980 års 
Europarådskonvention om erkännande och verkställighet av avgörande 
rörande vårdnad om barn och om återställande om vård av barn.55

 
 

VerkstL tillämpas i förhållanden till de stater som har anslutit sig till de 
båda konventionerna. Regeringen får även föreskriva att VerkstL skall 
tillämpas även i förhållanden till en icke konventionsansluten stat, 1 § 3st 
VerkstL. Kompletterande bestämmelser till VerkstL finns i förordningen 
(1989:177) om erkännande och verkställighet av utländska 
vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. 
 
1980 års Europarådskonventions främsta syfte är att säkerställa att 
avgöranden rörande vårdnaden om barn blir allmänt erkända och verkställda 
i konventionsanslutna staterna för att ge ett bättre skydd om barnet genom 
att se till barnets bästa.56 Sveriges anslutning till Europarådskonventionen 
innebär att avgöranden om vårdnad och umgänge i en konventionsansluten 
stat kan erkännas och verkställas i Sverige liksom att likadana avgöranden 
som meddelas i Sverige kan få verkan i de andra konventionsstaterna.57

                                                 
54 Ibid s. 35. 

 
Ansökan om verkställighet av ett sådant avgörande skall lämnas in till den 
ort barnet har sitt hemvist, 13 § VerkstL. 

55 Se Prop. 1988/89:8 och Prop. 1992/93:139 s. 8. 
56 Prop. 1992/93:139 s. 8 och 12. 
57 Saldeen, Åke. A.a. s. 234. 1 och 5 §§ VerkstL. 
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3 Barnets hemvist 

3.1 Hemvistbegreppet 

3.1.1 Hemvistbegreppet i svensk rätt 
För att kunna bedöma vilken stat som skall ha domsrätt över en viss 
rättsfråga, när det är personer med olika hemvist inblandade, är det viktigt 
att fastställa personens hemvist. Hemvistet avgör nämligen huruvida svensk 
domstol är behörig att ta upp ett mål som berör personen i fråga till 
prövning. I internationell privat- och processrättligt avseende är definitionen 
av begreppet hemvist den stat där personen är bosatt med hänsyn till 
varaktighet och om omständigheterna i övrigt anses stadigvarande, 7:2 § 
IÄL. Definitionen av begreppet skall också ses som en grund för tolkningen 
av en persons hemvist i VerkstL.58

 
  

Definitionen löser dock inte alla svårigheter vid fastställandet av en persons 
hemvist. När en person flyttar till en annan stat uppkommer det oftast 
tveksamheter vid fastställandet av hemvistet. Två rekvisit skall vara 
uppfyllda för att hemvistet skall anses ändrat. Det första rekvisitet är 
objektivt; personen skall ha ändrat sin vanliga vistelseort så att denne i 
fortsättningen normalt vistas i den nya staten. Det andra rekvisitet är 
subjektivt; personen skall ha avsikt att stanna i den nya staten, det behövs 
inte vara för alltid men tills vidare och i vart fall för en mycket lång tid. 59

 
 

3.1.2 Hemvistbegreppet enligt 1980 års 
Haagkonvention 

Enligt 1980 års Haagkonvention har ett barns hemvist betydelse vid 
bedömandet om det föreligger ett olovligt bortförande eller kvarhållande. 
Barnet skall återlämnas dit barnet hade sitt hemvist, eller enligt 
Haagkonventionen ”habitual résidence”, när bortförandet eller kvarhållandet 
ägde rum.60

 
  

Ordet ”habital” betyder invand eller (sed)vanlig människa och ordet 
”résidence” betyder vistelseort, en fysisk närvaro i staten. Den fysiska 
närvaron syftar på den stat där en person är bosatt eller ”bofast”. 
Följaktligen har en turist som besöker en stat tillfälligt inte sitt hemvist i den 
staten. Det är därför av betydelse om personen kommer att stanna i staten 
under en längre tid.61

                                                 
58 Prop. 1988/89:9 s.36 och 40. 

  

59 Bogdan, Michael, A.a. s. 152. 
60 1980 års Haagkonvention, artikel 3 och 4. 
61 Örtenhed, Kristina. ”Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande 
familjerättsförhållanden” s. 265f. 
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Uttrycket ”habital résidence” har översatts till ”hemvist” inom svensk rätt 
och kommer till uttryck i VerkstL. Det föreligger inga principiella skillnader 
mellan Haagkonferensens ”habitual residénce” – begreppet och det svenska 
hemvistbegreppet.62

 
  

Haagkonferensen har medvetet inte definierat begreppet ”habital résidence” 
i 1980 års Haagkonvention. Begreppet skall ta sikte på de rådande faktiska 
förhållandena vid fastställandet av en persons bosättning. Detta är en fördel 
för de nationella domstolarna då de får eget utrymme att fastställa ”habital 
résidence” med beaktandet av omständigheterna i det enskilda fallet. 
Haagkonferensens mål har således varit att personens anknytning skall 
behålla sin flexibilitet. Det som är nackdelen med avsaknaden av en 
definition är att det har medfört att begreppet tolkas olika i de 
konventionsanslutna staterna.63

 
 

3.2 Fastställande av ett barns hemvist 

3.2.1 Enligt svensk lagstiftning 
Ett ofött barn presumeras ha etablerat samma hemvist som sin moder, 11 § 
2st IFL. Under barnets första år anses barnet ha samma hemvist som sin 
moder med hänsyn till barnets starka beroende till henne. Om modern har 
hemvist i Sverige får således barnet hemvist i Sverige. Om modern har 
förlorat sitt hemvist i Sverige och har hemvist i ett annat land kan det bli nya 
överväganden var barnet har sitt hemvist.64 När barnet blir äldre anses 
bandet till modern inte lika stark och barnet bedöms därför ha samma 
hemvist som vårdnadshavaren.65 Denna presumtion kan dock motbevisas 
när föräldrar som har gemensam vårdnad har hemvist i skilda stater. Då blir 
det istället avgörande för var barnet har starkast anknytning och då borde 
boendeförälderns hemvist väga tyngst.66 Ett barn kan generellt inte etablera 
ett nytt hemvist mot vårdnadshavarens vilja.67

 
  

                                                 
62 Örtenhed, Kristina. ”Hemvistbegreppet” Iustus förlag, Uppsala, 1991, s. 74. 
63 Örtenhed, Kristina. ”Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande 
familjerättsförhållanden” s. 263. 
64 SOU 1976:39 Hemvist. Betänkande av hemvistsakkunniga. s. 325. 
65 Se NJA 1999 s.166. 
66 Örtenhed, Kristina. ”Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande 
familjerättsförhållanden”, s.229. 
67 NJA 1995 s.241, NJA 1997 s.196.  
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3.2.2 Vid ett olovligt bortförande eller 
kvarhållande  

Om ett barn har blivit olovligt bortförd eller kvarhållen till en annan stat där 
barnet inte har sitt hemvist skall barnet återföras till sin hemvistsstat så 
skyndsamt som möjligt så att barnets status quo återställs, 11 § VerkstL.  
 
Enligt svensk rättspraxis har det framkommit att vårdnadshavarens 
inställning normalt har betydelse för avgörandet av barnets hemvist. Om 
barnets vårdnadshavare motsätter att barnet etablerar nytt hemvist behåller 
barnet som regel det ursprungliga hemvistet.68

 

 I NJA 1995 s. 241 uttalade 
HD att nytt hemvist inte kan generellt sett etableras för ett barn under 
föräldrarnas gemensamma vårdnad, om en ändring i förhållandena sker i 
strid med vårdnadshavarens vilja. 

Regeringsrätten har dock kommit fram till att det är möjligt för ett barn att 
etablera nytt hemvist i strid med vårdnadshavarens vilja. Ett av dessa skäl 
har varit att barnet har vistats en längre tid i Sverige. För att vistelsetiden 
skall läggas till grund har det krävts att barnet har vistats i Sverige i c:a två 
år med medgivande av båda vårdnadshavarna eller att ena vårdnadshavaren 
inte har inom tidsfristen begärt överflyttning av barnet.69

 
 

I RÅ 1995 ref 52 hade två barn vistats i Sverige i ca två år. Föräldrarna, som 
också var gemensamma vårdnadshavare om barnen, hade avtalat om att 
barnen skulle vistas fyra år i USA och åtta år i Sverige. Med anledning av 
att föräldrarna hade avtalat om att barnet skulle vistas åtta år i Sverige ansåg 
regeringsrätten att båda föräldrarna hade givit sitt samtycke till vistelsen och 
att barnen därför hade etablerat hemvist i Sverige.  
 
I RÅ 2003 not 181 hade ett barn med schweiziskt medborgarskap och 
tidigare hemvist i Schweiz vistats i Sverige i ca två år. Vårdnadshavaren 
som var sjuk och vistades i Schweiz hade samtyckt till att barnet skulle 
vistas i Sverige under hennes sjukdomstid. Hon hade därför inte begärt  
överflyttning av barnen inom ettårsfristen enligt 1980 års Haagkonvention. 
Med hänsyn till att vårdnadshavaren hade givit sitt samtycke till att barnen 
vistades i Sverige samt att hon hade begärt om överflyttning för sent ansåg 
regeringsrätten att barnet hade etablerat nytt hemvist i Sverige. 
  
Ett annat skäl till varför svensk domstol har funnit att barnet har etablerat 
nytt hemvist, är att barnet själv har motsatt en överflyttning. Barnen har då 
varit i yngre tonåren och uttryckt en bestämd vilja att de vill stanna i 
Sverige.  
 
I NJA 1987 s. 600 beaktades ett 14-årigt barns vilja när det gällde 
överflyttning av vårdnaden. Barnet föddes i ett äktenskap mellan iranska 
medborgare och fadern erhöll vårdnaden om barnet efter äktenskapsskillnad 

                                                 
68 Schiratzki, Johanna. ”Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige”, s. 113. 
69 RÅ 1995 ref 52 och RÅ 2003 not 181. 
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i Iran. Modern som var bosatt i Sverige yrkade ensam vårdnad om barnet. I 
juni 1984 erhöll barnet och hans far uppehållstillstånd i Sverige i 60 dagar 
så att barnet kunde träffa sin moder. Därefter bosatte sig barnet hos modern 
och började gå i svensk skola. Fadern återvände ensam till Iran och förde 
utan framgång talan vid länsrätt och kammarrätt om överflyttning av barnet 
enligt 21 kap FB. HD anförde att barnet hade funnit sig till rätta i Sverige 
och att hans vilja var att stanna kvar hos sin moder. Med hänsyn till de två 
omständigheterna fann HD att barnet hade etablerat nytt hemvist i Sverige 
och att svensk domstol därmed var behörig att ta upp vårdnadsmålet till 
prövning. 
 
Det föreligger inte ett olovligt bortförande eller kvarhållande av barnet om 
den svenska domstolen finner att barnet har etablerat hemvist i Sverige. 
Barnet kan ha etablerat nytt hemvist med anledning av att barnet har vistats i 
landet i flertal år och har därmed funnit sig till rätta i sin nya miljö. Därför 
är det av betydelsefullt att först fastställa barnets hemvist, för att se om 
barnet har blivit olovligen bortförd eller kvarhållen enligt 1980 års 
Haagkonvention.  
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4 Handläggning av ett ärende i 
Sverige 

4.1 Introduktion  

4.1.1 Svenska myndigheternas handläggning 
av ett ärende 

I Sverige är Utrikesdepartementet (UD) utsedd till centralmyndighet för att 
handlägga Haagkonventionens ärenden.70 En skyndsam handläggning är 
avgörande för myndighetens möjlighet att återlämna barnet. I de ärenden där 
handläggningen har varit skyndsam har överflyttningen av barnet skett 
frivilligt, och en domstolsprocess har inte inletts.71

 
  

Om en person, institution eller annat organ hävdar att ett barn har förts bort 
eller kvarhållits i strid med vårdnadshavarens samtycke skall denne lämna in 
en ansökan till centralmyndigheten där barnet har sitt hemvist, eller i en 
annan konventionsanslutet stat. Centralmyndigheten skall därefter direkt 
översända ansökan till centralmyndigheten i den stat där barnet befinner 
sig.72 Den centralmyndigheten skall vidta alla lämpliga åtgärder för att ett 
frivilligt återlämnande av barnet skall ske. Myndigheten skall även verka för 
en skyndsam handläggning av återlämningen av barnet.73

 
 

Om personen som har fört bort barnet vägrar att återlämna barnet till 
vårdnadshavaren, eller den person som ”har rätt till vård” om barnet, måste 
vårdnadshavaren ansöka om överflyttning av barnet. En ansökan om 
överflyttning av barnet enligt 1980 års Haagkonvention och 11 § VerkstL 
lämnas in till Stockholms tingsrätt, 13 § VerkstL. Tingsrätten kommer 
därefter att pröva frågan om det föreligger ett olovligt bortförande eller 
kvarhållande samt om det föreligger vägransgrunder för att överflytta barnet 
i enlighet med 11 § VerkstL. 
 
 

                                                 
70 1 § Förordningen (1989:177) om erkännande och verkställighet av utländska 
vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. 
71 Civilutskottets utredning 2008/09 RFR8 s. 52. 
72 1980 års Haagkonvention artikel 8 och 9. 
73 1980 års Haagkonvention artikel 10 och 11. 
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4.2 Vägran att återlämna barnet  

4.2.1 Vägransgrunderna 
Den person som har fört bort barnet kan vägra att återlämna barnet. Det 
föreligger fyra vägransgrunder som personen kan åberopa i domstolen. Det 
är domstolarna i den stat barnet har olovligen förts bort till eller hållits kvar 
i som har behörighet att pröva dessa vägransgrunder. Även om det föreligger 
ett olovligt bortförande kan domstolen vägra att en överflyttning skall äga 
rum i enlighet med 12 § VerkstL.  
 
Det är inte ovanligt att en förälder som har fört bort barnet anser sig handla 
utifrån barnets bästa och målar upp ett skräckscenario om olika risker som 
barnet kan bli utsatt för om domstolen beslutar att barnet skall överflyttas 
till den andre föräldern. En vanlig invändning som anförs är att personen 
beskriver hur den andre föräldern har agerat våldsamt mot denne eller 
barnet.74

 
 

Haagkonferensen har rekommenderat att vägransgrunderna skall tolkas och 
tillämpas restriktivt för att inte urholka Haagkonventionens uttryckliga syfte 
som är att barnet skall återföras till sin hemviststat så fort som möjligt.75 I 
civilutskottets utredning har domstolen beslutat att vägra en överflyttning i 
c:a 2% av ärendena år 2003 och c:a 10% år 2006.76

 
 

4.2.2 Det har förflutit mer än ett år 
Domstolen kan vägra en överflyttning om det har förflutit mer än ett år från 
den dag då bortförandet eller kvarhållandet ägde rum till den dag då ett 
förfarande inleddes hos UD samtidigt som det visas att barnet har funnit sig 
till rätta i sin nya miljö, 12 § VerkstL. 
 
Denna bestämmelse ger domstolen möjlighet att vägra en överflyttning om 
barnet har funnit sig till rätta i sin nya miljö. Det skall ha förflutit minst ett 
år från det att det olovliga bortförandet eller kvarhållandet ägde rum.  
 
Har barnet olovligen hållits kvar i landet, bör tiden räknas från den dag då 
barnet skulle ha återlämnats till sin vårdnadshavare. Har vårdnadshavaren 
medgett en förlängning av den tid, under vilken barnet får vistas utomlands, 
får tiden räknas från den dag barnet därefter skulle ha återlämnats. 
Socialnämnden är även skyldig att bistå domstolen i undersökningen av 
barnets nuvarande förhållanden.77

 
  

                                                 
74 Jänterä-Jareborg. Maarit. A.a. s. 5. 
75Civilutskottets utredning 2008/09:RFR8 s.27.  
76 Ibid s.52. 
77 Prop.1988/89:8 s. 43. 
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4.2.3 Det föreligger en allvarlig risk 
Domstolen kan vägra en överflyttning om det föreligger en allvarlig risk för 
att överflyttningen utsätter barnet för psykisk eller fysisk skada eller på 
annat sätt försätter barnet i en situation som inte är godtagbar, 12 § 2 
VerkstL.  
 
Om det föreligger en risk skall det framgå av konkreta och objektiva 
omständigheter, det behöver dock inte vara en omedelbar risk. En ytterligare 
grund för vägran att överflytta barnet är att barnet genom överflyttningen 
skulle försättas i en ohållbar situation. Exempel på en ohållbar situation kan 
vara att barnet hamnar i en krigszon eller i ett flyktingläger under svåra yttre 
förhållanden. Även andra situationer kan tänkas vara grund som inte är lika 
extrema som i de ovan anförda situationerna.78

 
 

I RH 2006:60 förelåg det inte hinder för överflyttning av barnet. Föräldrarna 
hade gemensam vårdnad om barnet. Kort efter att föräldrarna lämnade in 
ansökan om äktenskapsskillnad dömde domstolen fadern till besöksförbud 
efter uppgifter om att han hade hotat och våldfört sig på modern. Därefter 
flyttade modern med barnet till Sverige och fadern yrkade vid svensk 
domstol överflyttning av barnet enligt 11 § VerkstL.  
 
Hovrätten fann att det inte förelåg en allvarlig risk för att överflyttning 
skulle skada barnets hälsa eller i övrigt försätta barnet i en situation som inte 
var godtagbar. Vidare anförde domstolen att vägransgrunden 12 § 2 VerkstL 
skulle tillämpas restriktivt. Det måste föreligga objektiva och konkreta 
risker för att barnet skall fara illa, vilket inte hade framkommit i detta fall. 
Moderns uppgifter om psykisk misshandel var oprecisa och framförallt 
kopplade till relationen mellan henne och fadern. Det förelåg således inga 
påvisbara omständigheter som talade för att det fanns en allvarlig risk för att 
en överflyttning skulle skada barnets hälsa. 
 

4.2.4 Barnet motsätter sig överflyttning 
Domstolen kan vägra en överflyttning om barnet motsätter sig 
överflyttningen och har uppnått en sådan ålder och mognad att det är skäligt 
att barnets åsikt beaktas, 12 § 3 VerkstL. 
 
Bestämmelsen motsvarar i princip 21:5 § FB.79 Enligt 21:5 § FB får inte 
domstolen besluta om verkställighet om barnet har motsatt sig detta och nått 
en sådan ålder och mognad, utom om domstolen finner det nödvändigt med 
hänsyn för barnets bästa. Enligt den nya vårdnadsreformen i FB som trädde 
i kraft 2006 har tolvårsgränsen tagits bort, vilket ger domstolen större 
utrymme att beakta barnets vilja i nedre åldersgränser.80

                                                 
78 Ibid. 

 

79 Ibid. 
80 Prop. 2005/06:99 s.197. 



 23 

 

4.2.5 Det är inte förenligt med grundläggande 
principer 

Domstolen kan vägra en överflyttning om det inte skulle vara förenligt med 
tillflyktslandets grundläggande principer för mänskliga rättigheter och de 
grundläggande friheterna, 12 § 4 VerkstL.  
 
Denna bestämmelse motsvarar artikel 20 i Haagkonventionen och antogs i 
konventionsarbetet som en kompromiss sedan det hade visat sig omöjligt att 
nå enighet i frågan huruvida konventionen borde innehålla en sedvanlig 
ordre public klausul. Denna bestämmelse är avsedd att tillämpa i 
undantagsfall. För att överflyttning skall vägras med stöd av denna 
bestämmelse krävs att det är oförenligt med de grundläggande principer som 
avser skyddet för mänskliga fri- och rättigheter att besluta om 
överflyttning.81

 
 

                                                 
81 Prop.1988/89:8 s. 43f. 



 24 

5 Barnets bästa  

5.1 FN:s barnkonvention 

5.1.1 Bakgrund 
Barnrätten kännetecknas främst av att barnet skall stå i fokus i alla frågor 
som rör denne. I den moderna barnrätten är det barnet och dess egna legala 
relationer som står i centrum för den rättsliga bedömningen. I den äldre 
rätten var barnet beroende av de vuxnas legala relationer. Det var inte förrän 
i slutet av 1900-talet barnrätten uppstod som ett självständigt rättsområde. 
Barnrätten syns och märks främst på den globala nivån genom FN:s 
barnkonvention. Konventionen har nästan universellt stöd, det är enbart 
Somalia och USA som ännu inte har ratificerat den. 82

 
 

Det var i början av 1900-talet som barnets rättigheter började ta plats. I 
samband med FN:s barnår 1979 togs initiativet till en konvention som 
stärker barns rättigheter.  Sverige och de andra nordiska länderna, Finland 
och Norge var de länder som var mest aktiva i arbetet med konventionen. 
FN:s generalförsamling antog barnkonventionen år 1989 och konventionen 
trädde sedan i kraft den 2 september 1990. Sverige undertecknade 
barnkonventionen i januari 1990 och ratificerade den 21 juni 1991 utan 
reservationer.83 Även om barnkonventionen enligt svenskt perspektiv anses 
vara världssamfundets kollektiva syn på barn är det flera 
konventionsanslutna stater som har gjort omfattande reservationer till 
konventionen. De flesta staterna reserverar sig mot de principer som strider 
mot religiös rätt eller nationell lagstiftning.84

 
 

I och med att Sverige har ratificerat barnkonventionen är Sverige 
folkrättsligt förpliktigad att följa dess bestämmelser, samt att respektera och 
främja barns rättigheter.85 Det åligger således riksdagen och regeringen att 
anpassa den svenska normgivningen till konventionens innehåll.86 Sverige, 
liksom alla konventionsanslutna stater, skall regelbundet rapportera till FN:s 
barnrättskommitté om förverkligandet av barnkonventionen.87

 
  

                                                 
82 Schiratzki, Johanna. ”Barnrättens grunder”, Studentlitteratur, 3u, Narayana Press, 
Danmark, 2007, s. 11. 
83 Prop. 1989/90:107 Godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter, s. 5. 
84 Schiratzki, Johanna. ”Barnrättens grunder”, s. 21. 
85 Prop. 1997/98:182 Strategi för att förveckliga FN:s konvention om barnets rättigheter i 
Sverige, s. 8f. 
86 Civilutskottets utredning 2008/09:RFR8 s.22.  
87 FN:s barnkonvention artikel 44.1. 
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5.1.2 Barnkonventionens syfte 
Barnkonventionen består av 54 artiklar som är indelade i tre avdelningar. 
Den första delen beskriver barnets rättigheter och de andra två innehåller 
regler rörande implementering och administrativa bestämmelser. De fyra 
vägledande principerna i konventionen är principen om barnets bästa88, 
barnets rätt till liv och utveckling89, barnets rätt att uttrycka sin åsikt och få 
den respekterad90 och att alla barn har lika rättigheter91

 
. 

Principen om barnets bästa är en av grundpelarna i barnkonventionen och 
skall stå i centrum för alla frågor som rör barn.92 Barnets bästa skall komma 
i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av 
offentliga eller privata organ, domstolar, myndigheter eller lagstiftande 
organ.93 Vid bedömningen av vad som är barnet bästa har barnet rätt att 
komma till tals, med andra ord har barnet rätt att utrycka sig fritt i alla frågor 
som berör denne. Barnets åsikter skall beaktas med hänsyn till barnets ålder 
och mognad. 94

 
 

Barnkonventionen skyddar även familjen som enhet.  Barnet har rätt att inte 
bli skild från sina föräldrar för att denne behöver en nära och god relation 
till båda sina föräldrar. Konventionen stärker även barnets rätt till 
familjeåterförening, samt bekämpandet av olovligt bortföranden i 
internationella perspektiv.95 Vid vidtagandet av åtgärder för att bekämpa 
olovligt bortförda eller kvarhållna barn i utlandet skall konventionsanslutna 
staterna främja ingåendet av bilaterala eller multilaterala överenskommelser 
eller ansluta sig till befintliga överenskommelser.96

 
  

5.2 Vårdnadshavare 

5.2.1 Vem som är barnets vårdnadshavare 
Föräldrar får automatiskt gemensam vårdnad om barnet om de har ingått 
äktenskap med varandra innan barnets födsel, 6:3 § FB. Om föräldrarna inte 
har ingått äktenskap blir modern automatiskt ensam vårdnadshavare. När 
föräldrarna ingår i äktenskap med varandra efter barnet har fötts får de 
automatiskt gemensam vårdnad om barnet, 6:3 § FB.  
 
Vårdnadshavarna ansvarar för barnets personliga förhållanden och skall 
tillse barnets behov av omvårdnad, trygghet och god uppfostran, 6:1§, 6:2§ 
                                                 
88 FN:s barnkonvention art 3. 
89 FN:s barnkonvention art 6. 
90 FN:s barnkonvention art 12. 
91 FN:s barnkonvention art 2. 
92 FN:s barnkonvention art 3. 
93 Prop. 1997/98:182 s. 11ff. 
94 FN:s barnkonvention art 12. 
95 Se FN:s barnkonvention artiklarna 18, 9, 10, 11, och 12. 
96 FN:s barnkonvention art 11.2. 
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2st FB. Vårdnadshavaren har det rättsliga ansvaret för barnet, vilket 
innefattar i allmänhet den faktiska vårdnaden om barnet; det vill säga den 
dagliga omsorgen. Vid den dagliga omsorgen bestäms det om barnets mat, 
sovtider, kläder, fritid mm.97 Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar 
för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder och 
utveckling samt bevakar att barnet får tillfredställande försörjning och 
utbildning.98

 

 Vårdnadshavaren skall även ansvara för att barnet står under 
uppsikt i syfte att barnet inte skadar någon, 6:2 § 2st FB. Vårdnaden om 
barnet upphör normalt när barnet fyller arton år eller om denne dessförinnan 
ingår i äktenskap, 6:2 § FB. 

5.3 Principen barnets bästa 

5.3.1 Tydligt barnperspektiv 
I enlighet med barnkonventionen skall alla beslut som rör barn ha ett tydligt 
barnperspektiv. Barnperspektivets utgångspunkt är att respektera barnets 
fulla människovärde och integritet. Att ha ett barnperspektiv vid 
beslutsfattandet innebär att man ska söka att se situationen med ett barns 
ögon och försöka förstå hur barnet uppfattar sin situation och eventuella 
förändringar. Att analysera vilka följder olika beslut kan få för barnet. 
Barnets uppfattningar om dennes situation skall höras och respekteras. Det 
innebär att lyssna på barnet och respektera barnet som en individ med egna 
uppfattningar. Det är i sista hand den vuxnes erfarenheter och kunskap som 
skall läggas till grund för beslutet.99 Det är således barnets bästa och inte 
förälderns bästa som skall tillmätas betydelse för ett beslut i alla frågor som 
rör barn.100

 
 

Vad som är barnets bästa är inte bestämt utan begreppet är föränderligt och 
kan betyda olika saker för olika människor beroende på hur ett barns behov 
uppfattas. Barnets bästa förändras över tid i takt med att ny kunskap växer 
fram och värderingar i samhället ändras. Därför är det viktigt att bedöma 
barnets bästa i enskilt fall och inte göra en slentrianmässig bedömning.101

 
 

För att bedöma barnets bästa görs en helhetsbedömning av samtliga 
omständigheter rörande barnet. Barnets bästa skall avgöras i varje enskilt 
fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena. I bedömningen 
skall hänsyn tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande 
samt utveckling både kortsiktigt och långsiktigt. Den skall byggas på 
omständigheter i det enskilda fallet i kombination med att barnet får komma 
till tals.102

                                                 
97 Saldeen, Åke. A.a. s. 168ff. 

  

98 Prop. 2005/06:99 s. 35. 
99 Ibid. 38f. 
100 Prop. 1997/98:7 s. 46. 
101 Sjösten, Mats. Vårdnad Boende och Umgänge, Norstedts Juridik AB, Upplaga 3:1, 
Stockholm, 2009 s. 39.  
102 Prop. 2005/06:99 s. 40. 
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Vid beslut rörande olovligt bortförande eller kvarhållande av barn skall 
domstolen inte besluta om vem som skall anförtros vårdnaden om barnet, 
utan bara fatta beslut i verkställighetsfrågan. En dom, eller ett beslut som rör 
vårdnad, boende eller umgänge, verkställs genom 21 kap FB. När den nya 
vårdnadsreformen trädde i kraft den 1 juli 2006 erhöll de svenska reglerna i 
FB, som rör barn, ett tydligare barnperspektiv. Principen barnets bästa och 
beaktandet av barnets vilja har i och med lagändringen fått klarare uttryck i 
lagtexten. Avgöranden angående verkställighet av domar, beslut eller avtal 
om vårdnad, boende eller umgänge i 21 kap FB flyttades från 
förvaltningsdomstolarna till de allmänna domstolarna.103 Verkställigheten 
söks vid tingsrätten där barnet har sitt hemvist, eller vid den domstol som 
där ett mål angående vårdnad, boende eller umgänge pågår mellan parterna. 
Verkställighetsfrågan tas upp av Stockholms tingsrätt om det inte föreligger 
en behörig domstol, 21:1§ 2-5st FB. I de flesta fall när det rör ärenden 
angående olovligt bortförda eller kvarhållna barn har barnet inte hemvist i 
Sverige. Dessa ärenden är av speciell karaktär och handläggningen bör 
därför inte spridas på ett stort antal tingsrätter. Då 1980 års Haagkonvention 
kräver skyndsam handläggning, säkerställs handläggningen genom en 
samling till en och samma tingsrätt.104

 
 

5.3.2 Barnets behov av god kontakt med sina 
föräldrar 

Vanligtvis tolkar svensk domstol barnets bästa utifrån presumtioner angivna 
i den svenska lagstiftningen. Huvudpresumtionen är att det är bäst för barnet 
att ha en god och nära kontakt med båda föräldrarna.105

 
  

Föräldrarna har en stor betydelse för barnets välbefinnande och utveckling. I 
enlighet med denna uppfattning har gemensam vårdnad ansetts vara för 
barnets bästa. Barnet har ett behov av god och nära relation till båda sina 
föräldrar även om föräldrarna bor isär. Om en av föräldrarna tillerkänts 
ensam vårdnad om barnet, har barnet rätt till umgänge med den andra 
föräldern, 6:15 § FB. Enligt förarbetena till FB anses det viktigt att båda 
föräldrarna är delaktiga i barnets förhållanden och tar ansvar för barnet. 
Gemensam vårdnad är av betydelse vid möjligheten att utöka barnets 
tillgång till båda sina föräldrar och att främja barnets bästa. Syftet med 
gemensam vårdnad är framförallt för att främja goda förhållanden mellan 
barnet och båda föräldrarna, vilket ett gemensamt rättsligt ansvar anses 
kunna bidra många gånger till detta.106

 
  

                                                 
103 Prop. 2005/06:99 s. 70. 
104 Ibid s. 72. 
105 Se bl.a. Prop. 2005/06 s.48, Schiratzki, Johanna. “Barnrättens grunder”, s. 108f. 
106 Prop. 2005/06:99 s.49f. 
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Gemensam vårdnad behöver dock inte i alla fall vara bäst för barnet.107 Vid 
bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller tillerkännas en av 
föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att 
samarbeta i frågor som rör barnet, 6:5 § 2st FB. Samarbetssvårigheterna 
skall då vara av sådan omfattning att det går ut över barnet eller en annan 
familjemedlem. Om den ena föräldern utsätter barnet eller någon annan 
familjemedlem för våld, trakasserier eller annan kränkande behandling är 
det bättre om den andre föräldern tillerkänns ensam vårdnad. Det är inte 
möjligt att tilldöma föräldrar gemensam vårdnad och samtidigt tillgodose 
barnets behov av trygghet och omsorg, om den ena föräldern gör sig skyldig 
till övergrepp.108

 
 

Enligt den nya lagreformen om vårdnadsreglerna får rätten inte besluta om 
gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det, 6:5§ 2st FB. 
Gemensam vårdnad skall normalt förutsätta att föräldrarna har ett 
konfliktfritt samarbete. Ett barn mår inte bra av ständiga konflikter mellan 
föräldrarna. Den gemensamma vårdnaden skall inte vara ett medel för att 
”tvinga” föräldrarna att komma överens. Gemensam vårdnad kan således 
vara oförenligt med barnets bästa om föräldrarnas konflikt är så svår och 
djup att det är omöjligt för dem att samarbeta.109

 
 

I och med att gemensam vårdnad anses vara för barnets bästa kan olovligt 
bortförande/kvarhållande av barn riskera bli allt vanligare i internationella 
familjekonstellationer. När Haagkonventionen utformades var det inte 
vanligt att föräldrarna anförtroddes gemensam vårdnad efter upplösning av 
äktenskapet. Förut var det vanligare att barnet hade en legal vårdnadshavare 
och den andre föräldern behövde då inte ge samtycke till att barnet skulle få 
flytta utomlands.110

 
  

5.3.3 Risk för att barnet far illa 
Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall svensk domstol ta 
hänsyn till om det föreligger en risk för att barnet eller någon annan 
familjemedlem utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller 
kvarhålls eller annars far illa, 6:2a § 2st FB. Barnet skall behandlas med 
aktning för sin person och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller 
annan kränkande behandling, 6:1 § FB. Begreppet ”övergrepp” avses fysisk 
eller psykisk misshandel eller sexuella förgripelser.111 Med ”olovligt 
bortförande” eller ”olovligen kvarhållande” avses när en förälder för bort 
eller kvarhåller ett barn i strid mot den rätt att ta hand om barnet som 
tillkommer barnets vårdnadshavare.112

                                                 
107 Se bl.a. NJA 2000 s. 345 och Ryrstedt, Eva.”Gemensam vårdnad är inte alltid det bästa 
för barn”, JT, 2000/01 s.423. 

 Med risk för att barnet far illa avses 

108 Prop. 2005/06:99 s.50f. 
109 Prop. 2005/06:99 s.51 och NJA 2007 s.382. 
110 Jänterä-Jareborg, Maarit. A.a. s. 4. 
111 Prop. 1992/93:139 om olovligt bortförande och andra övergrepp mot barn s.37. 
112 Se NJA 1995 s.727. 
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också att en av föräldrarna är missbrukare, eller om det föreligger risk för att 
föräldern kommer att lämna barnet utan tillsyn eller låta barnet vistas i 
olämpliga miljöer.113

 
 

I NJA 1995 s.727 begränsade HD barnets umgänge med sin far bl.a. med 
anledning av att modern, vårdnadshavaren, hade uttryckt oro för att fadern 
skulle föra bort barnet. 
 
I de flesta fall är det barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda 
sina föräldrar. När det dock har förekommit uppgifter om våld i familjen, 
skall domstolen göra en riskbedömning av vad som är utrett om tidigare 
omständigheter och om andra faktiska omständigheter. I de fall domstolen 
kommer fram till att det föreligger en risk för att barnet kommer att fara illa 
bör det väga tungt i helhetsbedömningen. Barnet skall inte behöva leva eller 
umgås med en förälder under alla förhållanden. Barnet har en fullständig rätt 
att inte själv bli utsatt för våld, övergrepp eller annan kränkande 
behandling.114Det är tillräckligt att det föreligger konkreta omständigheter 
som talar för att det föreligger en risk för att barnet kan komma att fara 
illa.115

 
 

5.3.4 Barnets behov av trygghet och stabilitet 
En ofta tillämpad tolkning av vad som är barnets bästa är barnets behov av 
trygghet och stabilitet. Status quo principen, eller kontinuitetsprincipen, 
bygger på tanken att en flyttning av ett barn till en ny och främmande miljö 
kan vara till skada för barnets utveckling. Det är därför bäst för barnet att 
denne får stanna i sin invanda miljö, vilket oftast är hos boendeföräldern.116

 
  

Det uppstår ett vägval när tolkningen av barnets bästa står mellan barnets 
behov av stabilitet och barnets behov av kontakt med båda föräldrarna. I de 
flesta fall rör det sig om att den faktiska vårdnadshavaren har aktivt 
motverkat den andre förälderns umgänge med barnet, ett s.k. 
umgängessabotage. Barnen kan då få en bristfällig kontakt med den andre 
föräldern. När domstolen skall väga barnets behov av en god relation med 
båda föräldrarna mot barnets behov av kontinuitet och stabilitet i sin 
tillvaro, är det viktigt att inte kontinuitetsprincipen slentrianmässigt ges 
företräde.117

 
 

Vid avgöranden av vad som skall betecknas som minsta möjliga förändring 
för ett yngre barn är det av särskild vikt att barnet får bo kvar hos den 
förälder som haft den faktiska vårdnaden och tagit mest hand om barnet. För 
ett äldre barn är det en invand miljö såsom bostadsområde, skola och 

                                                 
113 Se NJA 2003 s.372. 
114 Prop. 2005/06:99 s. 42. 
115 Prop. 1992/93:139 s.28f och 37.  
116 Rejmer, Annika, ”Barnperspektiv och barnets bästa i tingsrättens handläggning av 
vårdnadstvister”, SvJT 2002 s.138-156. 
117 Prop. 1990/91:8 Om vårdnad och umgänge s.61. 
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vänner, mycket viktigare. För alla åldersgrupper är det av stor betydelse att 
ha umgänge med den frånvarande föräldern och andra närstående.118

 
 

I svensk rättspraxis har barnets behov av stabilitet och kontinuitet fått 
företräde framför behovet av kontakt med båda föräldrarna. I NJA 1986 s. 
338 reste modern, som var ungersk medborgare, med dottern till Ungern 
efter att fadern tillerkändes vårdnaden om dottern i ett intermistiskt beslut av 
hovrätten. HD avgjorde målet två år senare och fann att dottern hade funnit 
sig till rätta i Ungern.  Barnet var i behov av kontinuitet beträffande 
umgänget med sin vårdnadshavare och vistelse i sin invanda miljö. Barnets 
minnesbilder av Sverige hade bleknat, vilket hade inneburit 
anpassningssvårigheter för barnet om denne skulle bryta upp från sin 
tillvaro i Ungern och flytta tillbaka till Sverige. Det var således förenligt 
med barnets bästa att vårdnaden överflyttades till modern och att modern 
tillerkändes ensam vårdnad.  
 
I NJA 1998 s. 675 fann HD att det inte var förenligt med det 3-åriga barnets 
bästa att vårdnaden överfördes till fadern trots modern hade saboterat 
barnets umgänge med sin far. Barnet hade bott hela sitt liv hos modern och 
hade ett stort behov av stabilitet och kontinuitet i sin tillvaro. En 
överflyttning av vårdnaden skulle således innebära en stor omvälvning för 
barnet.  
 

5.3.5 Barnets rätt att komma till tals 
För att domstolen skall få en uppfattning av vad som är bäst för barnet är det 
viktigt att barnets egen uppfattning och egna önskemål blir beaktade i 
processen. I enlighet med FN:s barnkonvention infördes år 1996 uttryckliga 
bestämmelser om barnets rätt att komma till tals angående frågor som rör 
vårdnad och umgänge.119 I barnkonventionens artikel 12 föreligger det inte 
en nedre åldersgräns för när barnet har rätt att uttrycka sina vilja.120 När den 
nya vårdnadsreformen trädde i kraft togs tolvårsgränsen bort från FB. 
Eftersom det inte längre anges en nedre åldergräns föreligger det nu större 
möjlighet att beakta yngre barns vilja.121

 
  

 
 

                                                 
118 Schiratzki, Johanna. “Vårdnad och vårdnadstvister”, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 
1997, s. 332. 
119 Prop. 1994/95:224 Barns rätt att komma till tals och Prop. 2005/06:99 s. 45. 
120 Prop. 1997/98:182 s. 15f. 
121 Prop. 2005/06:99 s. 97. 
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6 Barnets vilja 

6.1 Introduktion 
Enligt FN:s barnkonvention är det för barnets bästa att barnet kommer till 
tals. Barnet har rätt att uttrycka sina åsikter i ärenden rörande denne och få 
sin vilja respekterad.122

 
  

I ärenden där ett barn har blivit olovligt bortfört till, eller kvarhållet i 
Sverige, kan verkställigheten vägras om barnet motsätter sig överflyttningen 
och har uppnått en sådan ålder och mognad att det är skäligt att barnets åsikt 
beaktas, 12 § 3 VerkstL. Bestämmelsen motsvarar i princip 21:5 § FB.  
 
I ärenden rörande vårdnad, boende och umgänge skall domstolen ta hänsyn 
till barnets vilja med beaktandet av barnets ålder och mognad, 6:2a § 3 st 
FB.  
 
Vad som är barnets verkliga vilja kan dock vara vanskligt att bedöma. Skall 
ett barn få möjlighet att påverka utgången om sig själv? Barnet kan på olika 
sätt ha påverkats av sina föräldrar. Det bästa för barnet är att denne hålls 
utanför föräldrarnas konflikt. Det är inte ovanligt att ett barns vilja kan 
förändras från dag till dag. Det är även vanskligt att bedöma när ett barn har 
nått en bestämd mognad för sin ålder och en bedömning skall därför alltid 
tas i det enskilda fallet. 123

 
  

I svensk rättspraxis har HD anfört att om barnet har uttryckt en bestämd 
vilja samt uppnått åldern och mognaden bör barnets vilja beaktas. I NJA 
1988 s. 448 beaktades inte ett 13-årigt barns vilja på grund av att denne inte 
hade uttryckt en bestämd vilja. Barnet hade inte velat ta ställning till för 
eller emot någon av sina föräldrar. HD ansåg då att barnet inte hade uttryckt 
en tillräcklig bestämd uppfattning för att viljan skulle kunna tilläggas 
avgörande betydelse i målet.  
 
HD har dock beaktat barnets vilja fast denne kan ha blivit påverkad av den 
ena föräldern. Även i de fall då den ena föräldern har aktivt motarbetat 
barnets umgänge med den andre föräldern har barnets vilja beaktats. I NJA 
1995 s.398 tog domstolen ställning till ett 13-årigt barns vilja vid valet av 
vårdnadshavare. Barnet hade uttryckt tydligt i vårdnadsutredningen att 
denne ville bo hos fadern. I vårdnadsutredningen betonades det att fadern 
hade starkt påverkat barnet.  Barnet var tretton år och mogen för sin ålder 
och hade både vid förhöret i hovrätten och vid åtskilliga tillfällen klart och 
otvetydigt förklarat att denne inte vill leva med modern utan ville att fadern 
skulle anförtros vårdnaden. Fast domstolen bedömde att fadern hade 
saboterat barnets umgänge med modern ansågs barnets bestämda vilja inte 

                                                 
122 FN:s barnkonvention art 12.  
123 Prop. 1994/95:227  s.33ff och Prop. 2005/06:99 s.44ff. 
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medföra bestående fara för dennes hälsa och utveckling på ett sätt som visas 
i 6:7§ FB.  
 
Om däremot barnet är yngre än tolv år, har domstolen funnit skäl att inte 
beakta barnets vilja. Ett av skälen har då varit på grund av påverkan från den 
ena föräldern. I NJA 1992 s. 666 tillmättes inte ett 9-årigt barns vilja 
avgörande betydelse. Modern hade ensam vårdnad om barnet och hade 
aktivt motarbetat och förhindrat faderns umgänge. Barnet hade uttalat sig 
om att denne inte ville träffa fadern. Domstolen fann att modern hade 
påverkat barnet med sina negativa uttalanden om fadern. Barnets uttalanden 
skulle därför inte tillmätas avgörande betydelse. Däremot ansågs en 
överflyttning av barnet bli en för stor omvälvning, eftersom barnet hade bott 
hos modern i hela sitt liv.  
 
Sammanfattningsvis skall barnet ha uttryckt en otvetydig och bestämd vilja 
för att dennes vilja skall tillmätas avgörande betydelse. Barnet ålder är även 
av betydelse då barn i tolvårsåldern eller äldre har kunnat påverka målets 
utgång även i de fall då den ena föräldern starkt påverkat barnet. Hänsyn har 
även tagits till andra omständigheter såsom barnets behov av stabilitet och 
trygghet, eventuell negativ påverkan från en förälder, förälderns eget 
vårdnadsansvar och risk för att barnet far illa. Barnets behov av stabilitet 
och kontinuitet har ansetts vara av större betydelse än barnets behov av god 
och nära relation med båda föräldrarna.  
 

6.2 Rättspraxis som berör barnets vilja 
I de nedan anförda rättsfallen har en av föräldrarna fört bort eller kvarhållit 
sitt barn i Sverige eller i ett annat land. Det bortförda eller kvarhållna barnet 
har därefter motsatt sig en överflyttning till den stat barnet befann sig i vid 
tiden för bortförandet. Domstolarna i nedan anförda fall har resonerat på 
olika sätt när de har bedömt om barnets vilja skall tillmätas avgörande 
betydelse för vägran av en överflyttning.   
 

6.2.1 NJA 1992 s. 93 
En 12-årig pojkes vilja, som blivit egenmäktigt bortförd av sin fader, 
tillmättes avgörande betydelse i bedömning om vårdnadshavare. 
 
Föräldrarna, båda med hemvist i Sverige, ingick i äktenskap år 1979. De 
erhöll två söner inom äktenskapet; den äldre sonen född år 1979 och den 
yngre sonen år 1983. När den äldsta sonen var tre år fördes han bort till 
Tunisien av sin far. Föräldrarna lämnade in ansökan om äktenskapsskillnad 
och modern, genom intermistiskt beslut, anförtroddes ensam vårdnad om 
den yngsta sonen och fadern ensam vårdnad om den bortförda sonen. 
Modern yrkade i första hand i tingsrätten ensam vårdnad om båda sönerna 
och i andra hand umgänge med den bortförda sonen. Fadern yrkade ensam 
vårdnad om den bortförda sonen och umgänge med den andre sonen. Både 
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tingsrätten, år 1990, och hovrätten, år 1991, tillerkände modern ensam 
vårdnad om båda sönerna medan fadern tillerkändes umgänge med den 
yngsta sonen. Fadern överklagade år 1992 till HD, med yrkanden om att 
tillerkännas vårdnaden om den bortförda sonen.  
 
HD anförde att pojken behövde god och nära kontakt med sina föräldrar i 
likhet med 6:6a § FB. Om inte andra omständigheter talade för en annan 
lösning, skulle vårdnaden anförtros den som kan antas främja ett nära och 
gott umgänge mellan pojken och den andre föräldern.  
 
När HD bedömde om fadern var en lämplig vårdnadshavare anmärkte 
domstolen att fadern egenmäktigt hade fört bort pojken och hållit honom 
avskild från sin mor. Fadern hade valt att stanna i Sverige och lämnat över 
den faktiska vårdnaden till sina föräldrar i Tunisien. Han hade på olika sett 
misskrediterad modern i pojkens ögon, vilket hade resulterat i att pojkens 
behov av god och nära kontakt med båda föräldrarna inte hade tillgodosetts. 
Vid bedömning om modern var en lämplig vårdnadshavare kom domstolen 
fram till att hon visade att hon satte barnets bästa framför sina egna 
intressen, bl.a. genom att föreslå ett avtal med pappan om gemensam 
vårdnad om den äldsta sonen och att pojken huvudsakligen skulle bo hos 
fadern, vilket skulle tillgodose pojkens behov av god och nära kontakt med 
båda föräldrarna. 
 
Domstolen anförde att pojken, som skulle fylla tretton år, hade tillbringat tio 
år hos sina farföräldrar i Tunisien. Han hade haft en god uppväxtmiljö, var 
duktig i skolan och beskrevs som harmonisk, välanpassad och mogen för sin 
ålder. Hans pratade flytande arabiska, lite franska men han kunde inte 
behärska det svenska språket. 
 
Pojken motsatte sig att flytta till Sverige. Han hade besökt Sverige endast 
vid två tillfällen sedan han hade förflyttats till Tunisien. HD ansåg att 
pojkens inställning knappast i och för sig kunde antas ha sin grund i ett val 
mellan föräldrarna som vårdnadshavare, utan att snarare fick ses som en från 
hans synpunkt naturlig önskan att få stanna kvar i sin uppväxtmiljö och i ett 
land som han betraktade sitt hemland. Pojken hade således nått den åldern 
och mognad för att hans vilja skulle tillmätas betydelse vid avgörande av 
frågor om vårdnad och i självfallet när det rörde frågan om byte av hemland. 
 
HD fann att det fanns starka skäl för att det som skulle vara bäst för pojken 
var om han fick stanna i den miljö som han var van vid och inte skiljas från 
farföräldrarna, faderns släkt, skolan, vännerna och det land där hans 
uppfostran hade grundlagts. Vidare skulle en överflyttning av pojken till 
Sverige bli vanskligt med hänsyn till de betydande 
anpassningssvårigheterna som kunde förutspås. Det kunde således inte vara 
förenligt med pojkens bästa om en överflyttning skedde mot hans vilja.  
 
Av det ovan anförda ansåg domstolen att modern var mest lämpad som 
vårdnadshavare om pojken, men tillade att om hon skulle utöva den faktiska 
vårdnaden om pojken skulle han behöva flytta till Sverige. Fadern hade 
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meddelat att om han tillerkändes vårdnaden om pojken skulle han stanna i 
Tunisien under den faktiska vårdnaden av farföräldrarna.   
 
HD fann att det var för pojkens bästa att han stannade i Tunisien under 
farföräldrarnas faktiska vårdnad. Eftersom pojken var tretton år förelåg det 
hinder för en sådan verkställighet enligt 21:5 § FB. Domstolen dömde att 
det var barnets bästa att fadern tillerkändes vårdnaden. 
 

6.2.2 NJA 2002 s.390 
Ett 10-årigt barns och ett 13-årigt barns viljor tillmättes avgörande betydelse 
vid bedömningen av huruvida de hade hemvist i Sverige och huruvida 
svensk domstol som till följd därav var behörig att pröva en vårdnadstvist 
mellan föräldrarna.  
 
Föräldrarna, båda med hemvist i Schweiz, hade gemensam vårdnad om 
barnen. Barnen var medborgare i både Libanon och Österrike. Fadern hade 
fört bort barnen mot moderns vilja från Österrike, där hela familjen haft 
hemvist, till Libanon. Fadern tillerkändes vårdnaden i Libanon och modern 
tillerkändes vårdnaden i Schweiz. Därefter flyttade fadern med barnen till 
Sverige, där de alla tre erhöll permanent uppehållstillstånd och 
folkbokfördes efter sex månader.  
 
Ett år senare, år 2000, yrkade fadern att tingsrätten skulle tillerkänna honom 
ensam vårdnad om barnen. Modern bestred yrkandet. Hon anförde att 
barnen inte var svenska medborgare, och att de inte kunde anses ha hemvist 
i Sverige. Barnen hade vistats en kort tid i landet och utan hennes tillstånd. 
Frågan var om svensk domstol var behörig att pröva vårdnadsmålet och om 
barnen kunde anses ha sin hemvist i Sverige. 
 
När modern fick kännedom om att barnen hade förts till Sverige ansökte 
hon om överflyttning av barnen enligt 1980 års Haagkonvention. Både 
länsrätten och kammarrätten fann att det förelåg ett olovligt bortförande 
enligt 11 § VerkstL. Moderns ansökan om överflyttning beviljades av 
länsrätten, men upphävdes av kammarrätten. Kammarrätten vägrade 
överflyttning av barnen, som var tio respektive tretton år vid tiden för 
domstolens dom, i enlighet med 12 § 3 VerkstL. Rätten anförde att barnen 
hade uttryckt en bestämd vilja att de ville stanna hos fadern i Sverige och att 
de motsatte sig en överflyttning till Schweiz. Med anledning av att den äldre 
pojkens vilja skulle beaktas, med hänsyn till hans ålder och mognad, skulle 
inte han överflyttas. Domstolen tog även hänsyn till den yngsta pojkens 
vilja, för avgörandet om en överflyttning skulle ske, eftersom pojkarna hade 
uppgett att de ville stanna tillsammans. Följaktligen vägrade kammarrätten 
en överflyttning även av det yngsta barnet enligt 12 § 3 VerkstL. 
Regeringsrätten lämnade inte prövningstillstånd.  
 
När tingsrätten återupptog faderns yrkande om vårdnad år 2001, fann 
domstolen att barnen hade etablerat hemvist i Sverige och att svensk 
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domstol var behörig att uppta frågan om vårdnad. Domstolen tillade att 
barnen, som hade permanent uppehållstillstånd i Sverige, hade sitt faktiska 
boende i landet och att det saknades anledning att ifrågasätta faderns avsikt 
om de skulle stanna. Barnen hade anpassat sig till skolan i Sverige och hade 
uttryckt att de ville stanna i landet. Trots att barnen hade olovligt bortförts 
till Sverige sedan tre år tillbaka var förhållandena sådana att barnen skulle 
anses ha etablerat hemvist i Sverige 
 
Hovrätten instämde med tingsrättens beslut och dömde att barnen hade 
etablerat hemvist i Sverige med hänsyn till att barnen hade funnit sig till 
rätta.  
 
Modern överklagade därefter till HD. Domstolen anförde att det förelåg en 
anledning att beakta om barnet uttryckt en bestämd vilja i frågan om sitt 
boende om barnet har vistats i Sverige under en längre tid, vid ett beslutande 
av ett barns hemvist.  Barnen hade inte vistats i Schweiz på fyra år. De hade 
anpassat sig till de svenska förhållandena och deras vistelse tillsammans 
med fadern var inriktat på en stadigvarande bosättning. Barnen skulle därför 
anses ha hemvist i Sverige. Faderns talan i målet skulle tas upp till prövning 
i svensk domstol. 
 

6.2.3 RÅ 2002 ref 1 
Ett 12-årigt barns vilja tillmättes inte avgörande betydelse för vägran av 
överflyttning enligt 12 § 3 VerkstL. 
 
Föräldrarna, fadern svensk medborgare och modern brittisk medborgare, 
hade en son tillsammans född 1989. Pojken hade varit bosatt i England med 
modern, som också hade varit pojkens vårdnadshavare, medan fadern hade 
tillerkänts viss umgängesrätt. I samband med ett besök hos sina föräldrar i 
Sverige lämnade modern sonen till pappan för umgänge under oktober 
2001. Vid ett telefonsamtal med modern uppgav fadern att han inte avsåg 
återlämna sonen, eftersom pojken hade bestämt sig för att stanna i Sverige 
och bo hos fadern. Modern yrkade vid länsrätten 2001 med stöd av 11 § 
VerkstL att det förelåg ett olovligt kvarhållande och att domstolen skulle 
förordna att sonen skulle överlämnas till henne.  
 
Regeringsrätten ansåg att fadern olovligen höll kvar pojken i Sverige och att 
det förelåg ett olovligt kvarhållande i enlighet med 11 § VerkstL. 
Regeringsrätten framhöll att pojken var tolv år gammal och att förelåg 
förutsättning för att överflyttning skulle vägras med anledning av att barnet 
självt motsatte sig detta. Barnet hade också uppnått en sådan ålder och 
mognad att dess vilja borde beaktas, enligt 12 § 3 VerkstL. Vidare anförde 
rätten att varken 1980 års Haagkonvention eller VerkstL har angett 
riktmärke i frågan om vilken ålder ett barn bör ha uppnått för att dess vilja 
skall beaktas, därför ansågs det rimligt att anlägga ett synsätt liknande i 
21:5§ FB. Enligt dåvarande 21:5§ FB borde hänsyn normalt tas till ett 12-
årigt barns vilja. Regeringsrätten saknade sålunda anledning att ifrågasätta 
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om pojken hade uppnått en sådan mognadsgrad som var adekvat för hans 
ålder.  
 
Vidare anförde regeringsrätten att utgångspunkten för bedömningen borde 
vara att barnets vilja skall respekteras. Huvudregeln är dock inte att varje 
viljeyttring av ett barn i tolvårsåldern kan få utgöra utgången i ett sådant 
mål. Barnets viljeyttring borde tillmätas avgörande betydelse om det synes 
utgöra ett självständigt, övervägt och välgrundande ställningstagande. 
Exempelvis om barnet har redovisat svårigheter att anpassa sig till 
förhållanden i hemviststaten eller annars uttryckt för att det har förstått och 
övervägt konsekvenserna av att bryta upp från sin invanda miljö och bosätta 
sig i ett annat land. 
 
Rätten fann att det inte fanns anledning att betvivla att pojkens önskan att 
stanna i Sverige var allvarlig menad. Pojken hade redan vid tre års ålder 
flyttat till England med sin mor och sedan dess haft hemvist i England. Han 
hade levt ett tryggt och harmoniskt liv i England, även om han hade saknat 
fadern. Det framgick att pojken hade sagt att han hade bestämt sig för att bo 
i Sverige och att han ”vill vara en svensk man”. Han framhöll att han var 
svenskfödd och att hans nära släktingar bodde i landet. Han lämnade dock 
inga ytterligare skäl. Pojken hade beskrivit sitt liv i England i positiva 
ordalag beträffande skolgång, vänner och fritidsaktiviteter. Rätten 
underströk att det inte framgick om pojken överhuvudtaget reflekterat över 
de eventuella svårigheter som skulle kunna uppstå till följd av hans beslut, 
vare sig när det gällde att anpassa sig till ett liv i Sverige eller beträffande av 
att bryta upp från sin invanda tillvaro i England. Vid en samlad bedömning 
framhöll regeringsrätten att vad pojken uttalat om att återvända till England 
inte kunde antas ge uttryck för ett så övervägt och välgrundat 
ställningstagande från hans sida att bestämmelsen i 12 § 3 VerkstL kunde 
vinna tillämpning i fallet.  
 
Överklagandet lämnades utan bifall och pojken överflyttades till sin mor i 
England.  
 

6.2.4 NJA 2008 s. 963 
Ett 10-årigt barns vilja tillmättes inte avgörande betydelse för vägran av 
överflyttning enligt 12 § 3 VerkstL. 
 
Föräldrarna anlände till Sverige som flyktingar från Kroatien år 1994. De 
hade ingått äktenskap och erhöll en son år 1998 i Sverige. Efter att 
föräldrarna hade begärt äktenskapsskillnad år 2004 flyttade modern tillbaka 
till Kroatien med sonen. Pojken var därefter folkbokförd i både Sverige och 
Kroatien. Fadern yrkade att tingsrätten i Sverige skulle tillerkänna honom 
ensam vårdnad om sonen och tingsrätten bifalla hans talan. Modern yrkade 
likväl ensam vårdnad vid domstolen i Kroatien och år 2007 tillerkände 
kroatisk domstol modern ensam vårdnad om sonen.  
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Fadern reste till Kroatien flertal gånger för att besöka sonen. Under ett av 
besöken under julhelgen år 2007 reste fadern med pojken till Sverige utan 
moderns samtycke. Pojken stannade sedan hos fadern i Sverige och började 
studera i svensk skola.  
 
Modern yrkade vid tingsrätten att fadern olovligen fört bort pojken till 
Sverige i enlighet med 11 § VerkstL. Tingsrätten fann att det var ostridigt 
att pojken hade bott med sin mor i Kroatien från 2004 till den tidpunkt då 
fadern hade rest med pojken till Sverige i december 2007. Tingsrätten fann 
att pojken hade sin hemvist i Kroatien och att det förelåg ett olovligt 
kvarhållande enligt 11 § VerkstL.  
 
Sonen hade utryckt att han ville stanna i Sverige med sin far och således 
motsatt sig en överflyttning till Kroatien. Tingsrätten prövade om det 
förelåg hinder för överflyttning enligt 12 § 3 VerkstL. Sonens vilja skulle 
dock inte beaktas på grund av hans låga ålder samt omogna personlighet.  
 
Hovrätten instämde med tingsrättens beslut. 
 
HD fann, liksom tingsrätten, att sonens hemvist ansågs vara i Kroatien och 
att det förelåg ett olovligt kvarhållande enligt 11 § VerkstL. Vid 
bedömningen om sonens vilja skulle beaktas hänvisade domstolen bland 
annat till FN:s barnkonventions artikel 12. Enligt artikel 12 har barn rätt att 
komma till tals i alla frågor som rör barnet. Den rätten anses föreligga bland 
annat om ett barn, som är i stånd att bilda egna åsikter, skall få uttrycka 
dessa fritt i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt skall också tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. I svensk rättspraxis 
hade hittills ett 10-årigt barns vilja inte tillmätts avgörande betydelse. Enligt 
utredningen hade sonens personliga förhållanden visat att han inte har nått 
en sådan mognad och personlig utveckling som är normalt för ett tioårigt 
barn. Därför skulle inte sonens vilja tillmätas avgörande betydelse. Det 
förelåg således inte hinder för överflyttning som avses i 12 § VerkstL. 
 
 

6.3 Sammanfattning 
1980 års Haagkonventions syfte är att så skyndsamt som möjligt återföra ett 
olovligt bortfört eller kvarhållet barn till sitt hemvist. Vidare är 
Haagkonventionens huvudprincip att ett barn inte kan etablera nytt hemvist. 
I NJA 2002 s. 390 anförde dock HD att de två pojkarnas bestämda vilja att 
vägra en överflyttning, kunde läggas till grund för att barnen skulle kunna 
etablera nytt hemvist. HD:s avgörande har väckt både nationellt och 
internationellt kritik för att inte tillräckligt samverka med andra stater för att 
motverka egenmäktigt bortförande av barn.124

 
  

                                                 
124 Se Schiratzki, Johanna. ”Barnets vilja avgörande för svensk domsrätt”, JT 2002/03 s. 
657. 
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Hinder för överflyttning skall ske endast i undantagsfall och 
vägransgrunderna skall tolkas restriktivt. Haagkonventionen sätter således 
fokus på barnet generellt och innehåller inte det individuella 
barnperspektivet som dominerar familjerätten i Sverige.125 Då det föreligger 
presumtion att en överflyttning skall äga rum ger vägransgrunderna en viss 
möjlighet för domstolen att göra individuella bedömningar.126

 

 Domstolen 
har i de flesta fall gjort en individuell bedömning när de har beslutat om 
barnet skall vägras en överflyttning enligt 12 § 3 VerkstL.  

Barnets rätt att komma till tals och domstolens skyldighet att tillmäta 
barnets åsikter har fått universell erkännande genom antagandet av FN:s 
barnkonvention.127 Barnets vilja har beaktats i de fall då barnet har varit tolv 
år eller äldre. Enligt de nya vårdnadsreglerna som trädde i kraft 2006 har 
tolvårsgränsen tagits bort från FB. Tolvårsgränsen synes ändå ha indirekt en 
betydande faktor i avgörandet om barnets vilja skall beaktas.128 De flesta 
barn som bortförs är i de lägre åldrarna och således i den åldern som 
domstolen inte brukar beakta barnets vilja. Därför har denna vägransgrund 
haft mycket liten effekt vid Haagkonventionens tillämpning.129

 

 Domstolen 
har även bedömt om barnet har uppnått eller inte uppnått den mognad som 
har uppställts för att barnets vilja skall beaktas. Domstolen diskuterar inte 
detta vidare utan framhåller enbart att barnet har eller inte har uppfyllt 
mognaden för sin ålder.  

Domstolen har däremot varit tydlig med att om barnets vilja skall tillmätas 
avgörande betydelse skall viljeyttringen utgöra ett självständigt, övervägt 
och välgrundande ställningstagande. Barnet skall exempelvis ha redovisat 
för svårigheter att kunna anpassa sig till levnadsförhållandena i 
hemviststaten. Barnet måste således ha reflekterat över konsekvenserna av 
dennes viljeyttring. Denna bedömning kom i uttryck i regeringsrättens 
avgörande RÅ 2002 ref 1 och synes noggrant ha följts åt i avgöranden av de 
efterkommande domstolarna. Det är endast i NJA 2002 s. 390 i vilket 
domstolen inte hade redovisat för om barnen hade haft en sådan 
övervägande och välgrundande viljeyttring. Då domstolen ställer höga krav 
på att barnet skall förstå konsekvenserna av dess vilja bör det vara 
utredarens skyldighet, vilket socialtjänsten åläggs, att upplysa barnet vilka 
konsekvenser dennes vilja kan innebära.130

 
 

I enlighet med barnkonventionen har domstolarna gjort en 
helhetsbedömning av barnets situation i Sverige och det andra landet samt 
givit barnet rätten att komma till tals. Det har i sin tur visat att rätten har 
vägt in andra omständigheter som har varit avgörande för om barnets vilja 
skulle ha tillmätts avgörande betydelse. Domstolen har funnit att om barnet 

                                                 
125 Göransson, Karin. A.a. s. 6. 
126 Jänterä-Jareborg, Maarit. A.a. s.15. 
127 Ibid. s. 13 
128 Se NJA 2008 s.963 i vilket högsta domstolen dömde att ett 10-årigt barns vilja inte 
skulle beaktas. 
129 Jänterä-Jareborg, Maarit. A.a. s. 16. 
130 Ryrstedt, Eva. ”Barnets bästa och vilja i domstol”, SvJT 2009 s.821, s. 11. 
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har funnit sig till rätta i sin nya miljö, anses barnets vilja vara välgrundat 
och noga övervägt. Kontinuitetsprincipen har också tillmäts större betydelse 
för barnets bästa än barnets behov av god och nära kontakt med andra 
familjemedlemmar.131 Däremot har inte domstolen belyst barnets behov av 
kontinuitet med föräldern som har fört bort barnet. Den skadliga effekten på 
barnet borde vara mindre om barnet står närmare den förälder som för bort 
eller kvarhåller barnet. En överflyttning i dessa fall borde därför vara mindre 
angelägen.132

                                                 
131 Se NJA 1992 s.93. 

 

132 Göransson, Karin. A.a. s. 6. 
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7 Analys 

7.1 Barnets bästa och barnets vilja i den 
svenska domstolens tolkning 

7.1.1 Vad domstolen har funnit vara för barnets 
bästa 

I enlighet med FN:s barnkonvention är det för barnets bästa att hänsyn tas 
till barnets vilja i alla ärenden som rör barn med beaktandet av barnets ålder 
och mognad. Principen barnets bästa innebär att alla beslut rörande barn 
skall innefatta ett barnperspektiv och att barnets intresse skall komma i 
främsta rummet. Det är således i barnets intresse och inte i förälderns 
intresse som skall läggas till grund för beslutet. Ett barn skall få möjligheten 
att kunna påverka utgången i målet, samtidigt som barnet inte får komma i 
kläm mellan föräldrarna. I NJA 2008 s. 963 fann HD att det är för barnets 
bästa att ett barn kommer till tals, i enlighet med FN:s barnkonvention 
artikel 12. Följaktligen anses det vara för barnets bästa att barnet har rätt att 
fritt och obehindrat uttrycka sin egen vilja i mål som rör överflyttning enligt 
1980 års Haagkonvention.  
 
En annan grundläggande bedömning i svensk rätt av vad som är bäst för 
barnet är ett barns behov av stabilitet och kontinuitet. En flyttning av ett 
barn till en ny och främmande miljö kan vara till skada för barnets 
utveckling och det är därför bäst för barnet att denne får stanna i sin invanda 
miljö. I NJA 2002 s.390 anförde HD att barnets vilja hade tillmätt 
avgörande betydelse för att barnen hade vistats i Sverige en längre tid och 
således funnit säg till rätta. I RÅ 2002 ref 1 anförde regeringsrätten att 
barnet inte hade förmågan att reflektera över sitt beslut att stanna i Sverige 
för att barnet inte hade vistats i Sverige under en längre tid. I NJA 1992 s.93 
fäste HD stor vikt vid barnets vilja för att barnet hade funnit sig till rätta i 
Tunisien och att det förelåg en kontinuitet i barnets rutiner. 
 
Enligt min mening bör inte enbart de yttre levnadsförhållandena läggas till 
grund i bedömningen av barnets kontinuitetsbehov. Om barnet har daglig 
kontakt med sina syskon och släktingar bör det förhållandet också utgöra 
kontinuitet. Framförallt bör inte syskon separeras om de tidigare har levt 
tillsammans, vilket kom till uttryck i NJA 2002 s. 390. I NJA 2002 s.390 
valde HD att inte särskilja två bröder åt när de båda hade uttryckt sin vilja 
att stanna tillsammans i Sverige. Även om den yngsta brodern var yngre än 
tolv år, och ansågs för ung för att dennes vilja skulle beaktas, ansåg 
domstolen att även han skulle stanna i Sverige.  
 
Sammanfattningsvis har den svenska domstolen funnit att det är för barnets 
bästa att barnet kommer till tals i frågor som rör denne och att barnet har ett 
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behov av kontinuitet och stabilitet i sitt liv, i de fall ett olovligt bortfört barn 
har motsatt sig en överflyttning enligt 1980 års Haagkonvention.  
 

7.1.2 Vad domstolen har funnit vara avgörande 
för att barnets vilja skall beaktas 

Enligt 1980 års Haagkonvention kan domstolen besluta om att vägra en 
överflyttning av barnet om barnet själv har motsatt sig till överflyttningen. 
Reglerna i Haagkonventionen och FN:s barnkonvention har inte framställt 
en vägledning för hur begreppen skall tolkas. De konventionsanslutna 
staterna har därför fått utrymme att själva tolka begreppen ”barnets ålder” 
och ”barnets mognad”. De svenska domstolarna är således influerade av den 
svenska lagstiftningen samt rättspraxis när de skall bedöma om barnets vilja 
skall beaktas. 
 
1980 års Haagkonvention och 1980 års Europarådskonvention har 
införlivats i svensk lagstiftning genom VerkstL. Enligt 12 § 3 VerkstL 
föreligger det hinder för överflyttning om barnet har motsatt sig en 
överflyttning och om barnet har uppnått en sådan ålder och mognad att det 
anses skäligt att barnets åsikt skall beaktas. Bestämmelsen motsvarar i 
princip 21:5 § FB. Enligt 21:5 § FB får inte domstolen besluta om 
verkställighet om barnet har motsatt sig detta och nått en sådan ålder och 
mognad, utom om domstolen finner det nödvändigt med hänsyn för barnets 
bästa. 
 
I och med att den nya reformen av FB, som skall spegla barnperspektivet 
ytterligare, trädde i kraft år 2006 har tolvårsgränsen tagits bort från FB. Det 
innebär att svenska domstolar har möjlighet att beakta ett yngre barns vilja. I 
NJA 2008 s. 963 anförde emellertid HD att svensk domstol vanligtvis inte 
beaktar ett tioårigt barns vilja. Svensk domstol har fått större utrymme att ta 
hänsyn till det yngre barnets vilja, men tolvårsgränsen synes ändå ha en 
indirekt betydande faktor i avgörandet.  
 
I RÅ 2002 ref 1 anförde regeringsrätten att ett barns viljeyttring skall vara 
ett självständigt, övervägt och välgrundande ställningstagande för att barnets 
vilja skall beaktas. Barnet skall exempelvis ha redovisat svårigheter för att 
anpassa sig till förhållandet i sin hemviststat, eller ha uttryckt att denne har 
förstått och övervägt konsekvenserna av att bryta upp från sin invanda miljö 
och bosätta sig i Sverige. 
 
I den svenska domstolens helhetsbedömning av barnets nuvarande situation 
är det av betydelse om barnet har funnit sig till rätta och anpassat sig i 
Sverige, liksom om barnet har starka band till sin hemviststat. Tidsfristen, 
för hur länge barnet har vistats i Sverige, är avgörande för hur domstolen 
kommer att bedöma trovärdigheten av barnets vilja. I RÅ 2001 ref 1 anförde 
regeringsrätten att om ett barn har vistats i Sverige under en kort tid anses 
inte barnet ha hunnit skaffa sig förmågan att inse de konsekvenserna av att 
lämna sin invanda miljö i hemviststaten. Däremot har HD anfört i NJA 2002 
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s. 390 att om barnet har vistats i Sverige en längre tid och kunnat skaffa sig 
kännedom om levnadsförhållandena här anses barnets ställningstagande 
vara välgrundat och noga övervägt. Domstolen har då beaktat 
levnadsförhållandena, såsom bostadsområde, relationen till vänner, 
språkkunskaper och barnets skolgång, i både hemviststaten och den nya 
staten. 
 
Sammanfattningsvis har svensk domstol funnit att barnets vilja tillmäts 
avgörande betydelse när barnet har ett välgrundat, självständigt och 
genomtänkt ställningstagande samt om barnet har vistats en längre tid och 
funnit sig till rätta i Sverige. 
 

7.1.3 Barnets bästa är att barnets vilja beaktas 
Det är i somliga fall vanskligt att avgöra om barnets vilja är dennes verkliga 
vilja. Barnet kan ha utsatts för direkta eller indirekta påtryckningar. Det är 
nämligen inte ovanligt att barnet är lojal mot den ena föräldern och vill göra 
denne till lags genom att motsätta sig en överflyttning. Därför är det av stor 
vikt att barnet själv framfört konkreta exempel på skälen till att barnet 
motsätter sig en överflyttning. Den svenska domstolen bör därför ta hänsyn 
till om den ena föräldern, som olovligen fört bort eller kvarhållit barnet, har 
påverkat barnet. Det är för barnets bästa att pröva barnets ställningstagande i 
varje enskilt fall och inte göra en slentrianmässig bedömning.  
 
Enligt svensk rättspraxis inom vårdnadsprocesser har barnets vilja beaktats 
fast denne kan ha blivit påverkad av den ena föräldern.133

 

 Barnets ålder har 
då haft väsentlig betydelse för om barnets vilja skall beaktas. Om barnet är 
tolv år eller äldre är det sannolikt att den svenska domstolen beaktar barnets 
vilja. Däremot, om barnet är yngre än tolv år, anses inte barnet ha uppnått 
sådan mognad att denne kan förstå innebörden och konsekvenserna av sin 
vilja.  

Haagkonferensen har anfört att de konventionsanslutna staterna skall 
tillämpa Haagkonventionens vägransgrunder restriktivt. Enligt min mening 
är Haagkonferensens uppmaning till restriktiv tolkning, i särskilda fall, till 
barnets bästa. Barnet har ryckts upp från sin invanda miljö av sin förälder 
och kan ha blivit utsatt för påtryckningar att motsätta sig en överflyttning. 
Barnet känner lojalitet till sin förälder och motsätter sig en överflyttning för 
att göra föräldern till lags. I dessa fall kan det vara vanskligt för ett barn att 
förstå innebörden av sin vilja och vilka konsekvenser viljan kan få. Därför 
är det viktigt att utredaren inom socialtjänsten, som utreder barnets situation 
och samtalar med barnet, upplyser barnet vilka konsekvenser dennes vilja 
kan medföra.  
 
Samtidigt skall inte svensk domstol slentrianmässigt tolka vägransgrunden 
restriktivt. Barnets vilja kan då hamna i skymundan. Enligt min mening bör 

                                                 
133 NJA 1995 s. 398. 
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alltid ett barn, oavsett ålder, som har motsatt sig en överflyttning få höras. 
Enligt civilutskottets utredning är genomsnittsåldern för olovligt bortförda 
barn sex år. Det betyder att många olovligt bortförda barn är yngre än tolv 
år. I NJA 2008 s. 963 anförde emellertid HD att svensk domstol vanligtvis 
inte tillmäter ett tioårigt barns vilja avgörande betydelse för utgången i 
målet. I och med att tolvårsregeln indirekt fortfarande tillämpas, tillgodoses 
inte i de flesta fall det olovligt bortförda barnets vilja för att barnet anses för 
ungt eller omoget. 
 
Enligt min mening är det för barnets bästa om barnets vilja beaktas, 
framförallt när barnet har uppgett konkreta och betydelsefulla 
omständigheter till varför barnet har motsatt sig en överflyttning. Ett yngre 
barns vilja bör inte lättsamt avfärdas, utan istället noggrant utredas, liksom 
vid ett äldre barns vilja. När ett barn har motsatt sig en överflyttning 
föreligger det oftast en bakomliggande förklaring, i vilket domstolen har en 
skyldighet att utreda. Samtidigt är det angeläget att barnet inte känner sig 
pressad att behöva välja en av sina föräldrar. Domstolen bör därför 
dessutom utreda barnets förhållanden i den nya staten i kombination med 
barnets vilja.   
 

7.2 Den svenska domstolens tolkning av 
Haagkonventionens bestämmelse om 
barnets vilja  

7.2.1 Huvudsyftet skall vara att skydda barn 
1980 års Haagkonventions huvudsyfte är att skydda barn mot de skadliga 
effekter som kan uppkomma vid ett olovligt bortförande eller kvarhållande. 
Barnet skall skyddas för att inte bli uppryckt från sin invanda miljö där 
barnet har haft en social och känslomässig förankring. Därför skall barnet så 
skyndsamt som möjligt återföras till sitt hemvist så att förhållandena 
återställs till det tillstånd som var innan det olovliga bortförandet eller 
kvarhållandet ägde rum.  
 
När myndigheterna utreder om det föreligger ett olovligt bortförande eller 
kvarhållande är det viktigt att först klargöra vem som är vårdnadshavaren 
och därefter hur gammal barnet är. Enligt 1980 års Haagkonvention kan 
enbart vårdnadshavaren begära överflyttning av barnet och endast de 
personer som är under sexton år anses vara barn. Det innebär att om ett barn 
som är över sexton år blir bortförd till ett annat land kan inte svensk domstol 
besluta om att det föreligger ett olovligt bortförande enligt 11 § VerkstL. 
Enligt min mening är 1980 års Haagkonventions definition av barn föråldrat 
med anledning av att FN:s barnkonvention anger att personer under arton år 
anses vara barn. Regelverket är därför i behov av en reform för att tillgodose 
alla personer under arton år, som skall anses vara barn enligt 
barnkonventionen.   
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7.2.2 Presumtion om skyndsamt återlämnande 
Haagkonventionens regler verkar för att ett olovligt bortfört barn skall så 
skyndsamt som möjligt återföras till sin hemviststat. Det föreligger därför en 
presumtion om att de konventionsanslutna staterna skall skyndsamt 
återlämna barnet. Det är således viktigt att de svenska myndigheterna 
handlägger ett ärende rörande olovligt bortförda barn skyndsamt så att 
barnet kan återlämnas inom kort tid. Svensk domstol har nämligen funnit att 
barn kan etablera nytt hemvist i de fall barnet har vistats i Sverige under en 
längre tid eller om barnet självt har motsatt sig en överflyttning. I bland 
annat NJA 1987 s. 600 och NJA 2002 s. 390 hade barnen motsatt sig en 
överflyttning och domstolen tog i bedömning att barnen hade funnit sig till 
rätta i sin nya miljö. Huvudregeln är dock att barn inte kan etablera nytt 
hemvist om barnets vårdnadshavare inte har givit sitt samtycke, vilket kom 
till uttryck i NJA 1995 s. 241. Regeln skall motverka att föräldrar för bort 
sitt barn i syfte att barnet skall etablera nytt hemvist i en annan stat. Det 
skall inte löna sig för föräldern att föra bort eller hålla kvar ett barn i Sverige 
i syfte att tillerkännas ensam vårdnad om barnet.  
 
I NJA 2002 s. 390 fann emellertid HD att ett barn kan etablera nytt hemvist 
med anledning av att barnen hade motsatt sig en överflyttning. Domslutet 
väckte dock stark kritik, både internationellt och nationellt. I och med HD:s 
domslut i NJA 2002 s. 390 gav svenska rättsväsendet intryck av att det lönar 
sig för en förälder att föra bort sitt barn till Sverige i syfte att föra en 
vårdnadsprocess om barnet i landet. En förälder som för en vårdnadsprocess 
i en annan stat har i de flesta fall större möjlighet att tillerkännas ensam 
vårdnad om barnet. Domstolen i den nya staten grundar ofta sitt beslut med 
bakgrund av barnets situation i den nya staten. Vidare bifaller domstolen 
kärandens talan, om inte svaranden inkommer med ett svaromål, i vilket 
domslutet resulterar i en s.k. tredskodom. Enligt min mening är kritiken inte 
obefogad, eftersom Haagkonventionens syfte framförallt är att de 
konventionsanslutna staterna skall samverka för att motverka att ett barn 
olovligen bortförs. HD:s beslut i 2002 s.390 urholkar därför 
Haagkonventionens syfte att motverka att barn olovligen bortförs. Därför är 
det i sådana hänseenden viktigt att handläggandet hos svenska myndigheter 
är skyndsamt så att inte barnet kan etablera nytt hemvist i Sverige.  
 
Presumtionen om skyndsamt återlämnande fokuserar dock främst på vad 
som anses vara barnets bästa generellt, och inte till det individualistiska 
barnperspektivet som dominerar barnrätten. Principen barnets bästa innebär 
att alla beslut rörande barn skall innefatta ett barnperspektiv. Det är barnets 
intresse, och inte förälderns intresse, som skall komma i främsta rummet. 
Enligt FN:s barnkonvention skall de svenska myndigheterna alltid göra en 
helhetsbedömning av samtliga omständigheter rörande barnet och se till det 
enskilda barnets behov.  
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Enligt min mening medför presumtionen om skyndsamt återlämnande en 
risk för att myndigheterna i de flesta fall slentrianmässigt inte beaktar 
barnets vilja. Haagkonventionens vägransgrunder har framställts i syfte för 
myndigheternas möjlighet att individuellt bedöma barnets situation i det 
enskilda fallet. Haagkonferensen har emellertid uttryckt att hinder för 
överflyttning, enligt Haagkonventionen, skall ske i endast undantagsfall. 
Med anledning av Haagkonferensens utlåtande tillämpar svensk domstol 
vägransgrunderna i synnerliga skäl. Enligt civilutskottets utredning hade 
domstolen vägrat en överflyttning i enbart 2% av fallen under året 2003 och 
10% under året 2006.  
 
I och med att Haagkonventionens syfte är att de konventionsanslutna 
staterna samverkar för ett skyndsamt återlämnade av barnet, föreligger det 
en risk att barnets vilja inte noggrant utreds av de svenska myndigheterna. 
Eftersom de flesta barn som bortförs är under tolv år, har svensk domstol i 
de flesta fall inte beaktat barnets vilja. Enligt min mening tar därför inte 
domstolen hänsyn till barnets intresse i det enskilda fallet. Därför har 
vägransgrunden, som skall ge domstolarna möjligheten att beakta barnets 
vilja, haft mycket liten verkan vid Haagkonventionens tillämpning i Sverige. 
Den individualistiska bedömningen av barnets bästa förblir således 
obemärkt. Enligt min mening bör därför de svenska myndigheterna i allra 
möjligaste mån utreda barnets situation i Sverige samt där barnet har sitt 
hemvist, för att fastställa vad som är barnets bästa, i de fall då barnet har 
motsatt sig en överflyttning och har vistats en längre tid i den nya staten.  
 

7.2.3 Det är den faktiska vårdnadshavaren som 
för bort barnet 

När 1980 års Haagkonvention utarbetades under 1970-talet var syftet att 
motverka att barnet skildes från sin faktiska vårdnadshavare. Enligt 
civilutskottets utredning framställd år 2009 har det emellertid framkommit 
att det oftast är modern, som är barnets faktiska vårdnadshavare, som för 
bort eller kvarhåller barnet i sitt hemland. I och med att regleringen i 1980 
års Haagkonvention inte tar hänsyn till vem det är som har fört bort barnet, 
är den svenska domstolen skyldig att se till att beslutet om överflyttning är 
förenligt med barnets bästa i de fall barnet har motsatt sig en överflyttning. 
 
Enligt barnkonventionen skall de svenska myndigheterna göra en 
individuell bedömning i varje enskilt fall för att bedöma vad som är barnets 
bästa. Svensk domstol har därför vägt in andra omständigheter vid 
avgörandet om ett olovligt bortfört barnets vilja skall beaktas, såsom om att 
barnet har funnit sig till rätta i sin nya miljö och om barnets vilja anses 
välgrundat och noga övervägt.134

                                                 
134 RÅ 2002 ref 1. 

 Enligt barnkonventionen är det barnets 
bästa att inte skiljas från sina föräldrar. I svensk rätt presumeras yngre barn 
ofta ha ett större behov av sin faktiska vårdnadshavare. Om det är barnets 
faktiska vårdnadshavare som har fört bort barnet bör det enligt min mening 
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ha en väsentlig betydelse för den svenska domstolens helhetsbedömning av 
barnets situation i Sverige, i de fall barnet har motsatt sig en överflyttning. 
Om barnet står närmare den förälder som fört bort barnet borde en 
överflyttning i dessa fall vara mindre angelägen. Det är således för barnets 
bästa om domstolen även beaktar vem det är som har fört bort barnet till 
Sverige i de fall barnet har motsatt sig en överflyttning.  
 
Den svenska domstolen har dock inte belyst barnets behov av kontinuitet 
med sin vårdnadshavare. I och med att domstolen beaktar barnets yttre 
levnadsförhållanden anser jag att barnets kontinuitetsbehov även bör 
omfatta barnets förhållande till sina föräldrar, syskon och släkt. Då den 
faktiska vårdnadshavaren i de flesta fall för bort barnet, har barnet ett större 
behov av att umgås med henne eller honom. Det är enligt min mening 
förenligt med barnets bästa om den svenska domstolen tar hänsyn till 
barnets vilja, att barnet motsätter sig en överflyttning, om det är den faktiska 
vårdnadshavaren som fört bort barnet.   
 
Den svenska domstolens beslut kan resultera i att barnet sedan vistats i 
Sverige under en längre tid och etablerar hemvist i Sverige. En prövning om 
vårdnad om barnet kan därefter tas upp i svensk domstol och svensk 
lagstiftning kan tillämpas. Enligt svensk lagstiftning anses det vara för 
barnets bästa att barnet har en god och nära kontakt med båda sina föräldrar. 
I enlighet med denna uppfattning har gemensam vårdnad ansetts vara för 
barnets bästa. Gemensam vårdnad kan dock vara oförenligt med barnets 
bästa om deras konflikt är så svår och djup att det är omöjligt för dem att 
samarbeta. Om den ena föräldern, vid prövning av vårdnad, hävdar att det 
föreligger en risk för att den andre föräldern olovligen för bort barnet skall 
den svenska domstolen ta ställning till detta. I NJA 1995 s.727 begränsade 
HD barnets umgänge med sin far bl.a. med anledning av att modern, 
vårdnadshavaren, hade uttryckt oro för att fadern skulle föra bort barnet.  
 
Svensk domstol tolkar vanligtvis att det för barnets bästa att barnet behöver 
en trygg och stabil tillvaro. För ett litet barn är det av särskild vikt att barnet 
får bo kvar hos den förälder som haft den faktiska vårdnaden och tagit mest 
hand om barnet. För ett äldre barn är det en invand miljö såsom 
bostadsområde, skola och vänner, mycket viktigare. I svensk rättspraxis har 
barnets behov av stabilitet och kontinuitet fått företräde framför behovet av 
kontakt med båda föräldrarna. I NJA 1986 s. 338 anförde HD att det var 
förenligt med barnets bästa att modern tillerkändes vårdnaden om barnet 
efter att barnet hade levt med sin moder i Ungern i två år och således funnit 
sig till rätta. Barnets behov av kontinuitet och stabilitet har även fått 
företräde i de fall det rör sig om att den faktiska vårdnadshavaren har aktivt 
motverkat den andre förälderns umgänge med barnet. I NJA 1998 s. 675 
fann HD att det var förenligt med barnets bästa att vårdnaden tillerkändes 
modern, trots hon hade saboterat barnets umgänge med sin far, då barnet 
hade bott hela sitt liv hos modern och hade ett stort behov av stabilitet och 
kontinuitet i sin tillvaro.  
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I och med att det enligt svensk rätt anses vara för barnets bästa att stanna i 
sin invanda miljö, kan den svenska domstolen besluta om att den faktiska 
vårdnadshavaren skall tillerkännas ensam vårdnad om barnet med anledning 
av att barnet hade funnit sig till rätta i Sverige. Även om den faktiska 
vårdnadshavaren har fört bort barnet till ett annat land i syfte att sabotera 
barnets umgänge med den andre föräldern, anses det var för barnets bästa att 
barnet stannar i landet för att upprätthålla en stabil och trygg tillvaro. I NJA 
1995 s. 93 fann HD att det var förenligt med barnets bästa att stanna i 
Tunisien, för att det var i den miljö barnet hade funnit sig till rätta, samt att 
barnet skulle få svårt att anpassa sig i Sverige.  
 
I de flesta fall är det yngre barn som bortförs eller kvarhålls av sina 
föräldrar. Den svenska domstolen tar dock inte hänsyn till ett yngre barns 
vilja, vilket medför att de flesta barns intressen inte tillgodoses. I och med 
att den svenska domstolen inte överväger att det kan vara den faktiska 
vårdnadshavaren som har fört bort barnet eller tillgodoser det bortförda 
barnets vilja, är inte domstolens beslut förenligt med barnets bästa.  
 
I och med att regleringen i 1980 års Haagkonvention inte tar hänsyn till vem 
det är som har fört bort barnet är regelverket, enligt min mening, föråldrat 
och bör genomgå en reform för att tillgodose barnets intresse, och det 
barnperspektiv som genomsyrar barnrätten. Till dess bör de svenska 
myndigheterna, i vilka har en skyldighet att följa barnkonventionens 
bestämmelser, beakta i varje enskilt fall även vem som har fört bort barnet 
för att barnets bästa skall tillgodoses. I de fall barnet har blivit bortförd av 
sin faktiska vårdnadshavare, och där barnet har motsatt sig till en 
överflyttning, bör en överflyttning vara mindre angelägen. 
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