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Summary 
Before Chapter 21 in the Children and Parents Code (Föräldrabalk 
(1949:381)) was introduced, the enforcement of matters concerning custody, 
residence and contact was made in accordance with regular executive 
procedure rules.  Cases involving children were consequently made 
according to rules which are generally applied to private property. Chapter 
21 in the Children and Parents Code was introduced as a reaction to the fact 
that children were in this way treated as though they were property. Today, 
in accordance with Chapter 21 in the Children and Parents Code, the best 
interest of the child is a primary consideration in enforcement of matters 
concerning custody, residence and contact. The idea of the child as property 
seems distant. 
 
The purpose of Chapter 21 in the Children and Parents Code is to verify that 
the enforcement of a decision on custody, residence or contact is indeed 
consistent with the best interest of the child. The best interests of the child 
is, however, a difficult concept to define. 
Since assessing the best interest of the child is more complicated than a 
strictly legal assessment, it has been proven difficult for courts to apply the 
concept in a manner consistent with preparatory work and the legislator’s 
intentions. 
 
This essay consists of a study of the application of the concept “the best 
interests of the child” in five cases of enforcement of decisions on custody, 
residence and contact. The overall purpose of this essay is to investigate the 
enforcement review under Chapter 21 in the Children and Parents Code in 
these cases; does the review work as referred to or are decisions enforced 
unconditionally? In most of the studied decisions, it seems the court has not 
decided on the execution unconditionally. Several decisions do, however, 
lack reasoning on the best interest of the affected child. 
 
The review under Chapter 21 in the Children and Parents Code takes its 
point of departure in that the best interest of the child has been decisive for 
the decision on custody, residence or contact, which forms the very basis of 
the review. This decision shall not be reassessed in the enforcement 
proceeding. The study shows that the fact that the decision shall not be 
reassessed requires that the court in the “initial” decision makes a proper 
assessment of the best interest of the child and that the court clearly sets out 
how the discussion has been conducted. The difficulty in conducting a trial 
under Chapter 21 in the Children and Parents Code seems to be for the court 
to find a balance; Without making a reassessment as a whole, the court must 
find a way of relating to the best interest of the individual child. In some of 
the studied decisions, the court clearly focuses on the actual situation for the 
child at the time of the enforcement proceeding. In my view this 
corresponds entirely with the purpose behind the rules in Chapter 21 in the 
Children and Parents Code. 
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The essay draws attention to the complications that seem to occur when the 
court does not relate to the individual child's circumstances, but makes 
sweeping assessments of the best interest of the child. The essay also 
emphasizes the fact that children have no right to take legal action in matters 
of enforcement under Chapter 21 in the Children and Parents Code. The 
question is raised whether or not the best interest of the child truly can be 
defined without children actually obtaining the right to take legal action. 
 
I find that the court in the decisions on enforcement must expressly relate to 
the best interest of the individual child. Only then can the best interest of the 
child be deemed to have been the primary consideration in an enforcement 
investigation.  
 
Increased pressure on the court to conduct and report individualized 
discussions of the best interest of the child in enforcement decisions would, 
in my view, highlight the best interest of the child as the court’s primary 
purpose. If the court in each decision fills the concept with meaning, this 
would also provide a bearing for the good will that the legislature still 
shows. 
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Sammanfattning 
Innan 21 kap. FB infördes år 1968 ansågs i praxis utsökningslagen vara 
tillämplig i ärenden om verkställighet av avgöranden beträffande vårdnad, 
boende och umgänge. Mål som berörde barn prövades således enligt samma 
regler som egendomsobjekt. 21 kap. FB infördes som en reaktion mot att 
barn på detta sätt behandlades såsom vore de egendom.  
Idag skall enligt lag barnets bästa komma i främsta rummet vid 
verkställighetsprövning enligt 21 kap. FB och tanken på barn som egendom 
ter sig avlägsen.  
 
Syftet med domstols verkställighetsprövning enligt 21 kap. FB är att 
kontrollera att verkställighet av ett avgörande om vårdnad, boende eller 
umgänge verkligen är förenligt med barnets bästa. Barnets bästa är 
emellertid ett svårbestämt begrepp. Då bedömningen av barnets bästa är 
betydligt mer sammansatt än strikt juridiska bedömningar, har det visat sig 
svårt för domstol att tillämpa begreppet på ett med förarbeten och 
lagstiftares intentioner överensstämmande sätt. 
 
I uppsatsen genomförs en granskning av tillämpningen av barnets bästa i 
fem verkställighetsärenden. Uppsatsens övergripande syfte är att utreda om 
verkställighetsprövning enligt 21 kap. FB i dessa ärenden fungerar som 
åsyftat eller om avgöranden verkställs förbehållslöst. I de flesta av de 
granskade besluten förefaller domstol inte ha beslutat om verkställighet 
förbehållslöst. Flera beslut saknar dock individuella resonemang kring det 
berörda barnets bästa. 

Utgångspunkten vid verkställighetsprövning enligt 21 kap. FB är att barnets 
bästa har varit bestämmande för det avgörande beträffande vårdnad, boende 
eller umgänge som ligger till grund för prövningen. Detta avgörande skall i 
verkställighetsärendet inte omprövas. Granskningen visar att det faktum att 
ingen omprövning skall göras ställer höga krav på att domstol i det 
ursprungliga avgörandet gör en ”ordentlig” bedömning av barnets bästa och 
att domstol tydligt redogör för hur man resonerat.  Det svåra vid prövning 
enligt 21 kap. FB tycks för domstol vara att hitta en balans, ett sätt att utan 
att göra en omprövning i sak, ändå förhålla sig till det enskilda barnets 
bästa. Att likt domstol i några av de granskade besluten fokusera på hur 
situationen ser ut för barnet under vid prövningen rådande omständigheter, 
och rikta in sig på barnets faktiska situation, motsvarar, i mina ögon, helt 
syftet bakom verkställighetsbestämmelserna i 21 kap. FB. 

Uppsatsen uppmärksammar hur komplikationer tycks uppstå när domstol 
inte förhåller sig till det enskilda barnets förutsättningar, utan gör 
schablonmässiga bedömningar av barnets bästa. 
I uppsatsen framhålls också det faktum att barn inte har någon talerätt i mål 
om verkställighet enligt 21 kap. FB, och frågan lyfts om barnets bästa 
verkligen kan nås utan att barn faktiskt tillerkänns talerätt. 
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För att barnets bästa skall anses ha kommit i främsta rummet vid en 
verkställighetsprövning, och för att en kontroll av att verkställighet är 
förenlig med barnets bästa skall anses ha genomförts, menar jag att domstol 
i beslut om verkställighet uttryckligen måste förhålla sig till det enskilda 
barnets bästa. Att öka trycket på domstolen att föra och redovisa 
individualiserade resonemang om barnets bästa i beslut om verkställighet 
skulle, anser jag, markera att just barnets bästa är det primära syftet för 
domstolen. Om domstol i varje enskilt fall fyller begreppet barnets bästa 
med innebörd, skulle detta också kunna ge bäring åt den goda vilja att se till 
det enskilda barnets bästa, som lagstiftaren ändå måste sägas visa.  
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1 Inledning  

1.1 Uppsatsens ämne 
Så sent som mot slutet av 1960-talet fanns inga specifika regler för 
verkställighet av domar i familjerättsliga mål. Istället tillämpades 
utsökningslagens allmänna exekutionsregler. Mål som berörde barn och 
deras livsvillkor prövades följaktligen enligt samma regler som 
egendomsobjekt. Detta ansågs stötande i allmänhetens ögon och i den 
offentliga debatten framfördes krav på förändring. År 1968 infördes därför 
särskilda regler för verkställighet av allmän domstols avgöranden i 
familjerättsliga mål i 21 kap. föräldrabalken (1949:381), FB.1  
Efterlevs av någon anledning inte domstols dom eller beslut om vårdnad, 
boende eller umgänge, kan verkställighet av detsamma idag således sökas 
enligt 21 kap. FB. Enligt 21 kap. FB kan rätten, med hot om tvångsmedel, 
ålägga en förälder att rätta sig efter aktuellt avgörande. Utgångspunkten är 
att barnets bästa har varit bestämmande för det avgörande som begärs 
verkställt.2 Vid såväl prövning av frågan om verkställighet som vid själva 
verkställighetsförfarandet är det likaledes just barnets bästa som skall 
komma i främsta rummet.3 
Barnets bästa är emellertid ett svårbestämt begrepp.4 Begreppet är 
konstruerat som en allmän och övergripande princip. Det innebär att den 
inte har tillskrivits en speciell innebörd i lagstiftningen. Visserligen 
innehåller den en uppräkning av barns rättigheter och vissa normerande 
omständigheter som inte får förbises, men begreppets konkreta innebörd 
skall fastställas i varje enskilt fall genom att de professionella aktörerna i sin 
tillämpning tillskriver det ett innehåll.5 Genom att avstå från att närmare 
definiera hur begreppet barnets bästa skall tolkas, har lagstiftaren velat 
undvika att begränsa begreppet i tillämpningen, vid beslutsfattandet.6 

År 2009 var knappt 51 000 barn med om att deras föräldrar separerade.7 I 
samband med en separation skall frågor om gemensamma barns vårdnad, 
boende och umgänge lösas. De allra flesta föräldrar klarar detta på egen 

                                                 
1SOU 2005:43, s. 291. 
2Prop. 2005/06:99, s.79. 
3Prop. 1997/98:7, s. 127 f. och prop. 2005/06:99, s. 94 f. 
4Se bl.a. Ryrstedt Eva, Samarbetssamtal – leder de till en ”sann” överenskommelse för 
barnets bästa, eller bara en förhandlingslösning? SvJT 2009 s.821-841, s.825 f., Rejmer 
Annika, Vårdnadstvister, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Lund, 2003, s.124., 
Sjösten Mats, Vårdnad Boende och Umgänge, Norstedts Juridik AB, Upplaga 3:1, 
Stockholm, 2009 s. 39. 
5Rejmer Annika Vårdnadstvister, s. 124. 
6Prop. 2005/06:99, s.40. Se även prop. 1997/98:7, s. 49. 
7Barnombudsmannen och SCB, Upp till 18 – fakta om barn och ungdom. 
Barnombudsmannen rapporterar BR2010:01, Stockholm 2010, s. 45. 
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hand eller med stöd av samarbetssamtal eller familjerådgivning.8 Varje år är 
det dock ett antal föräldrapar som inte kan komma överens, vilket leder till 
en process i domstol. I mål om verkställighet enligt 21 kap. FB har 
föräldrarnas konflikt fortsatt även efter domstols avgörande i saken. Det rör 
sig således om utdragna tvister där föräldrar på intet sätt kan komma 
överens om vad som är barnets bästa. Här är det istället upp till 
rättsväsendet att svara för uttolkning och genomförande av vad som anses 
vara det enskilda barnets bästa. 

Rättens prövning enligt 21 kap. FB är tänkt att fungera som en kontroll av 
att verkställighet av ett avgörande verkligen är förenligt med barnets bästa.9 
Syftet med prövningen är att säkerställa skyddet av barnet, och skyddet av 
barnet kräver att domstols ursprungliga avgörande inte verkställs 
förbehållslöst.10  

1.2 Syfte och frågeställning 
Vad som är det individuella barnets bästa, skall fastställas genom en 
kombination av kunskap om det enskilda barnet, och kunskap grundad på 
vetenskap och vedertagen erfarenhet.11 Lagstiftningens analyser utgår dock 
ofta från det genomsnittliga barnet. En problematisk konsekvens av detta är 
att de barn, som berörs av rättsprocesser i frågor om vårdnad, boende och 
umgänge betraktas som barn i ”normala” miljöer, när det istället kanske rör 
sig om barn som befinner sig i högst ovanliga situationer.12 Komplikationer 
tycks uppstå när normativa utsagor om barnets bästa möter den verklighet 
som vissa barn faktiskt lever i.13 Det faktum att barnet saknar formell 
talerätt i denna typ av mål utgör ytterligare ett led i problematiken. 

De barn vars liv berörs av verkställighetsärenden utgör ingen stor grupp.14 
Jag anser emellertid att det är viktigt att deras situation uppmärksammas. 
Dessa barn lever sitt dagliga liv mitt i föräldrarnas långt gångna, och inte 
sällan infekterade, konflikt, och skyddet av dem kräver att domstols 
prövning enligt 21 kap. FB verkligen utgör en kontroll av att verkställighet 
av domstols avgörande är förenligt med det enskilda barnets bästa.  

Syftet med min uppsats är att i fem ärenden jämföra argumentation kring 
barnets bästa i beslut om verkställighet med argumentation kring barnets 
bästa i domstols ursprungliga avgörande rörande vårdnad, boende eller 
umgänge. Uppsatsen syftar till att utreda om prövningen av verkställighet 
                                                 
8Rejmer Annika, Vårdnadstvister, s. 16. 
9Prop. 2005/06:99, s.80. 
10Prop. 2005/06:99, s.79. 
11Rejmer Annika, Vårdnadstvister, s. 125. 
12 Schiratzki Johanna, Mamma och pappa inför rätta, Iustus förlag, Uppsala, 2008, s. 98. 
13Se förordet till Höjer Ingrid, Röbäck Karin, Barn i kläm – hur uppmärksammas barn i mål 
om verkställighet av umgänge, 2007:1, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2007. 
14 Enligt uppgifter från Domstolsverket uppgick antalet till tingsrätt inkomna mål om 
verkställighet enligt 21 kap FB, år 2010 till 708 st. 
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enligt 21 kap. FB fungerar som åsyftat, eller om avgöranden verkställs 
förbehållslöst. Jag är alltså intresserad av om domstol, i granskade ärenden, 
verkligen prövar verkställigheten mot eventuella hinder, och framför allt 
mot hänsynen till barnet, eller om domstol enbart följer den bedömning som 
gjorts i samband med prövning av vårdnad, boende eller umgänge.  
För att nå syftet är en granskning av såväl beslut i mål om verkställighet, 
som de avgöranden som ligger till grund för verkställighetsprövningen 
central. I granskningen behandlas varje ärende för sig. Granskningen sker 
utifrån en konkret frågeställning; 

-          Hur förhåller sig domstol till barnets bästa i beslut om verkställighet 
enligt 21 kap. FB, i jämförelse med avgöranden om vårdnad, boende och 
umgänge? 
I granskningen jämförs således det sätt på vilket barnets bästa adresseras i 
tingsrätts avgörande om vårdnad, boende eller umgänge med hur domstol 
förhåller sig till barnets bästa i verkställighetsprövningen av samma 
avgörande.  
Genom att ”följa” barnets bästa i de olika avgörandena, hoppas jag kunna 
bringa klarhet i om domstols prövning enligt 21 kap. FB verkligen fungerar 
som en kontroll av att verkställighet av ett avgörande är förenligt med det 
berörda barnets bästa, eller om avgöranden verkställs förbehållslöst.  

1.3 Metod och material 
Uppsatsen utgörs av tre delar; en deskriptiv del som bl.a. behandlar 
begreppet barnets bästa och vilken typ av verkställighet vi har i Sverige, en 
andra del som utgörs av den empiriska undersökningen samt en tredje del 
som rymmer en avslutande analys. 

I arbetet har huvudsakligen sedvanlig rättsdogmatisk metod använts. De 
klassiska rättskällorna är använda i den inledande deskriptiva delen av 
uppsatsen. Förutom lagtext, förarbeten, praxis och doktrin har jag även 
använt material från bland annat BO. Utöver att redogöra för aktuell 
lagstiftning, refererar jag också till vissa relevanta internationella dokument 
som är relevanta för behandlingen av begreppet barnets bästa och barnets 
processuella ställning. 

I uppsatsens empiriska del har en kvalitativ granskning av fem ärenden av 
intresse utförts. Här undersöks hur barnets bästa adresseras i såväl 
verkställighetsbeslut som i det avgörande som ligger till grund för 
verkställighetsprövningen. Särskilt fokus ligger på tydliggörandet av hur det 
enskilda barnets bästa har definierats.  

Den granskning som genomförs i uppsatsen omfattar ärenden från såväl 
allmän domstol som förvaltningsdomstol.  Anledningen till detta är att 
handläggningen av frågor om verkställighet enligt 21 kap. FB, den 1 juli år 
2006 flyttades från förvaltningsdomstol till allmän domstol. Såväl före som 
efter 2006, har få mål om verkställighet, i sakfrågan avgjorts i högsta 
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instans.15 HD har sedan prövningen flyttades till de allmänna domstolarna, 
ännu inte frambringat prejudikat i verkställighetsmål. Eftersom ett flertal av 
reglerna i 21 kap. FB alltjämt är desamma är dock många gånger 
regeringsrättens (numera högsta förvaltningsdomstolen) avgöranden 
fortfarande av betydelse.16 Då de två ärenden från förvaltningsdomstol som 
ingår i granskningen, är bland de få ledande avgöranden som finns från 
regeringsrätten17, och från högsta instans överhuvudtaget, har jag ansett det 
befogat att använda dessa.  

Analysen av hur domstol tillämpar begreppet barnets bästa är central för 
min granskning, och för uppsatsen i stort. Att granska beslut fattade före 
införandet av den uttryckliga bestämmelsen om att barnets bästa skall 
komma i främsta rummet vid verkställighet, kan därför tyckas vanskligt. I 
sammanhanget bör dock framhållas att när den uttryckliga bestämmelsen 
om att barnets bästa skulle komma i främsta rummet vid verkställighet 
infördes i 21 kap. FB, innebar det inte någon direkt ändring i gällande rätt. 
Bestämmelsen var snarare avsedd att tydligare än tidigare markera att 
barnets bästa alltid skall finnas med som en utgångspunkt för 
bedömningen.18  

Granskningen rymmer även några betydligt ”färskare” beslut från allmän 
domstol. I brist på avgöranden från HD, vände jag mig till hovrätterna för 
att få ytterligare underlag till min granskning. Jag valde att rikta in mig på 
beslut från Göta hovrätt under tiden 1/1 2006-5/10 2011. Jag har utgått ifrån 
en förteckning över alla ärenden om verkställighet enligt 21 kap. FB som 
Göta hovrätt behandlat under nämnda period. Efter att ha sållat bort beslut 
beträffande prövningstillstånd och andra spörsmål som jag inte bedömde 
vara av intresse för uppsatsens syfte, fick jag fram omkring tio beslut. Bland 
dessa har jag valt ut tre beslut som jag tycker på ett bra sätt belyser de olika 
typer av frågor som domstolen kan behöva förhålla sig till vid en 
verkställighetsprövning; ett ärende rör ett väldigt ungt barn (en ettåring), ett 
ärende är mycket starkt präglat av föräldrarnas djupgående konflikt, och i ett 
ärende har fadern, som ansöker om verkställighet beträffande umgänge, 
tidigare dömts till ett längre fängelsestraff för misshandel av barnets mor 
och bror och för sexuellt ofredande av modern. Dessutom finns, i det sist 
nämnda ärendet, misstankar om att fadern har utsatt det av 
verkställighetsärendet berörda barnet för sexuella övergrepp.  
Jag har endast haft tillgång till domstolarnas domar/beslut i målen. Akterna i 

                                                 
15

Att det är ovanligt med prövning i överrätt i verkställighetsärenden kan bero på en rad 
olika saker. Kanske är det beslut tingsrätten (och tidigare länsrätten) meddelat tillräckligt 
tillfredsställande för bägge föräldrar?  En annan anledning kan vara att den part som ansökt 
om verkställighet är så pass missnöjd med beslutet att han/hon istället kräver en 
omprövning av vårdnads-, boende- eller umgängesfrågan. Möjligheten finns också att 
föräldrarna faktiskt kommit överens om en lösning istället för att föra saken vidare. 
16 Sjösten Mats, Vårdnad boende och umgänge, s. 189. 
17De absolut flesta besluten från regeringsrätten rör inte verkställighetsfrågan som sådan, 
utan olika aspekter av verkställigheten, såsom förutsättningar för utdömande av vite, 
polishämtning, rättegångskostnader, eller omedelbart omhändertagande i samband med 
beslutad verkställighet. 
18 SOU 2005:43, s. 321.  
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målen har således inte ingått i min granskning. 
 

I uppsatsens avslutande del tillämpas en kritisk rättsdogmatisk metod. Här 
för jag in egna tankar och slutsatser kring uppsatsens material och resultatet 
av min granskning. Genom att tillämpa dessa olika metoder har jag velat 
måla upp en bild av tillämpningen av barnets bästa i verkställighetsmål i 
såväl teori som i praktik (i granskade ärenden), och även behandla 
samstämmigheten här emellan. 

Vad jag kunnat utröna finns inte mycket publicerat som berör mitt ämnesval, 
det vill säga forskning om beaktandet av barnets bästa i just mål om 
verkställighet enligt 21 kap. FB. Ilse Wetter och Göte Appelberg skrev under 
mitten av 80-talet två avhandlingar; Barnet och rätten, en undersökning om 
barns processrättsliga ställning i omhändertagandemål, vårdnadsmål och 
verkställighetsmål, del I och II. Deras undersökningar påvisade att det 
varken förelåg någon enhetlig definition eller enhetlig tillämpning av 
begreppet barnets bästa. Dessa avhandlingar har jag dock bortsett från, då de 
avser förhållanden under mitten av 1980-talet. Det finns dock betydligt 
nyare studier som tangerar mitt syfte, varför de tycktes mig motiverade att 
använda. 

När jag valt ut litteratur till uppsatsen har jag utgått ifrån att de arbeten som 
kommer ut på förlag, som sedan länge givit ut juridisk litteratur, håller 
tillräcklig kvalitet. Vidare har de artiklar jag har använt mig av publicerats i 
Svensk Juristtidning, en av de viktigaste rättsvetenskapliga tidskrifterna på 
svenska. Statistiken som presenteras i uppsatsen är tagen från 
domstolsverket. 

1.4 Disposition och avgränsning 
Kapitel två behandlar begreppet19 barnets bästa inom framför allt svensk 
rätt. Vidare behandlas specifikt barnets bästa i samband med tvister om 
vårdnad, boende och umgänge samt även frånvaron av barns talerätt i den 
här typen av familjerättsliga mål. Avsikten med kapitlet är att ge en 
introduktion till begreppet barnets bästa, och den problematik som finns 
kring begreppet, då detta i sig är centralt för framställningen i stort. 

Kapitel tre behandlar verkställighetsreglerna i 21 kap. FB. I kapitlet ges en 
kort introduktion till verkställighetsreglernas historiska utveckling. Kapitlet 
rymmer en redogörelse för verkställighetens juridiska karaktär. I kapitlet 
behandlas också regleringen av barnets bästa vid såväl prövning av frågan 
om verkställighet som vid själva verkställighetsförfarandet. Avslutningsvis 
redogörs för tidigare studier som berör barnets bästa i verkställighetsmål. 

Kapitel fyra innehåller uppsatsens granskning. Granskningen omfattar fem 
                                                 
19 Singer belyser att ett ”begrepp” i rättsliga sammanhang ofta står för något som kan 
definieras på ett någorlunda precist sätt och att det betyder samma sak oberoende av i vilket 
sammanhang det används. Det är inte helt självklart att barnets bästa låter sig bestämmas på 
ett sådant sätt, Singer, Anna, Föräldraskap i rättslig belysning, Iustus förlag, Uppsala 2000, 
s. 49. I uppsatsen behandlas dock begreppet barnets bästa.  
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verkställighetsärenden. I granskningen försöker jag bringa klarhet i hur 
domstol förhåller sig till barnets bästa i fall där domstol haft att pröva frågan 
om verkställighet. I varje ärende följer jag argumentationen kring barnets 
bästa i såväl det avgörande som ligger till grund för 
verkställighetsprövningen som i de olika verkställighetsprocesserna.  

Kapitel fem rymmer uppsatsens analys. I kapitlet analyseras resultatet av 
granskningen i föregående kapitel. Uppsatsens material i relation till 
uppsatsens frågeställning utgör ramen för analysen. Kapitlet avslutas med 
uppsatsens slutsats. 
Enligt 21 kap.  FB kan en förälder, om den andre föräldern vägrar att följa 
gällande avtal eller dom, vid tingsrätt ansöka om verkställighet. 
Avgränsningar har gjorts i förhållande till uppsatsens storlek och syfte, 
varför jag inte behandlar verkställighet av föräldrars avtal20 om vårdnad, 
boende och umgänge. Barnets bästa är inte ett nödvändigt krav för de beslut 
som föräldrar fattar beträffande barnet; det är bara vid myndighetsbeslut 
som hänsynen till barnets bästa är en given utgångspunkt.21 Då uppsatsens 
fokuserar på hur domstol adresserar barnets bästa i sina avgöranden, är 
därför avtal mellan föräldrar inte av intresse.  
Av utrymmesskäl behandlas inte heller egenmäktighet med barn i 
uppsatsen.22 

I uppsatsen uppmärksammas det faktum att barn inte har någon talerätt i mål 
om verkställighet enligt 21 kap. FB, och frågan lyfts om barnets bästa 
verkligen kan nås utan att barn faktiskt tillerkänns talerätt. I övrigt har jag 
dock valt att bortse från de frågor i verkställighetsmål som är av en mer 
processrättslig karaktär och fokuserat på reglering och tillämpning av 
barnets bästa. 

Eftersom mitt intresse inte ligger i tillämpning av barnets bästa i mål med 
internationell anknytning, behandlas inte närmre överflyttning av olovligt 
bortförda eller kvarhållna barn med stöd av 1980 års Haagkonvention eller 
lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska 
vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. I granskningen i 
kap. 4 ingår således inte beslut i ärenden med internationell anknytning. 

                                                 
20Se 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket FB. 
21 Mattsson Titti, Ryrstedt Eva, Barn och föräldrar – kan vi acceptera dem som motparter? 
SvJT 2007 s. 389-397, s. 392. 
22 Vägran att ställa sig vårdnadsdom till efterrättelse eller att eljest överlämna barn till 
vårdnadshavaren kan i vissa fall medföra straff för egenmäktighet med barn enligt 7 kap. 4 
§ BrB. 
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2 Barnets bästa 

2.1 Inledning 
I detta kapitel behandlas begreppet barnet bästa. Inledningsvis redogörs för 
regleringen av barnets bästa i FN:s konvention om barnets rättigheter. 
Därefter behandlas barnets bästa i svensk rätt. Specifikt redogörs bl.a. för 
barnets bästa i samband med tvister om vårdnad, boende och umgänge och 
för barnets ställning i familjerättsliga processer. I kapitlet belyses att barnets 
bästa är ett svårbestämt begrepp som domstol har visat sig ha vissa problem 
att tillämpa såsom föreskrivet. Avslutningsvis redovisas vissa psykiatriska 
synpunkter på barnets situation i familjerättsliga tvister.   

2.2 FN:s konvention om barnets rättigheter 
Såväl nationell lagstiftning som internationella dokument rörande barn 
präglas allt tydligare av tanken att beslut som berör barn skall fattas i 
enlighet med vad som är till barnets bästa.23 Att den svenska FB stadgar att 
barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och 
umgänge24, vittnar om att den svenska regleringen av dessa frågor är tydligt 
knuten till FN:s konvention om barnets rättigheter, i det följande benämnd 
barnkonventionen. 25 
 
Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling år 1989.26 
Barnkonventionen är det dominerande internationella dokumentet som rör 
barnets rättigheter. Syftet med konventionen är att värna barnets bästa 
genom att tillförsäkra barnet grundläggande rättigheter och skydda barnet 
mot övergrepp och utnyttjande. Med konventionen vill man rikta 
uppmärksamhet mot barnets situation och på så sätt låta den komplettera 
FN:s övriga konventioner om mänskliga rättigheter.27 Barnkonventionen 
bygger på fyra principer som återspeglas och konkretiseras i konventionens 
artiklar. De fyra grundläggande principerna är: principen om barnets bästa, 
förbud mot diskriminering, rätten till liv och utveckling samt rätten att 
uttrycka sina åsikter.28 Enligt konventionen formar beaktandet av dessa 
grundprinciper ett speciellt förhållningssätt till barnet. Det krav 
barnkonventionen ställer på konventionsstaterna är att detta förhållningssätt, 

                                                 
23Dahlstrand Lotta, Barns deltagande i familjerättsliga processer, Juridiska fakulteten, 
Uppsala 2004, s. 37. 
246 kap. 2 a§ FB. 
25Sjösten Mats, Vårdnad boende och umgänge, s. 38 med vidare hänvisning till prop. 
1989/90:107, s. 31 f., SOU 1996:115, s. 35 f. och SOU 1997:116, s.132 f. 
26Prop. 1989/90:107, s. 5. 
27Mattsson Titti, Barnet och rättsprocessen – rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i 
samband med beslut om tvångsvård, Juristförlaget i Lund, Lund 2002, s.123. 
28SOU 1997:16, s. 56 f. 
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det s.k. barnperspektivet, skall genomsyra alla beslut som rör barn.29 
 
Sverige ratificerade barnkonventionen år 1990.30 Sverige har dock inte 
inkorporerat barnkonventionen i svensk rätt.  Domstolar är därmed inte 
bundna att tillämpa artiklarna som svensk lag.31 Däremot är Sverige 
folkrättsligt förpliktad att följa konventionens bestämmelser.32 Enligt 
principen om fördragskonform tolkning skall också 
konventionsbestämmelserna användas när man tolkar svensk rätt, och 
tolkningen skall ske i ”fördragsvänlig anda”.33 
 
Det finns ingen domstol att vända sig till eller andra sanktioner att tillgå om 
en stat inte lever upp till konventionens artiklar.34  Däremot finns en särskild 
kommitté, FN:s kommitté för barnets rättigheter, som har i uppdrag att 
övervaka konventionens efterlevande.35 Att svensk lagstiftning och praxis 
stämmer överens med barnkonventionens bestämmelser skall kontrolleras 
fortlöpande.36 Som ett led i den kontrollen inrättades år 1993 
Barnombudsmannen37, BO, vars grundläggande uppgift är att företräda 
barns och ungas rättigheter mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt 
barnkonventionen.38 Med uppdraget att göra en översyn av hur svensk 
lagstiftning och praxis förhöll sig till barnkonventionens bestämmelser, 
tillsattes några år senare också barnkommittén.39 

2.2.2 Barnkonventionens artikel 3  
Barnkonventionens artikel 3 brukar betraktas som konventionens 
fundament. Där slås principen om barnets bästa fast.40 Enligt artikel 3 skall 
barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn.41 

                                                 
29SOU 1997:116, s. 137 f. 
30Prop. 1989/90:107, s. 5.  
31Melin Stefan, Barnkonventionen i svensk rätt principer och regler i urval, Thomson Fakta, 
Estland 2004. s.11. 
32Prop. 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i 
Sverige, s. 8.   
33Prop. 1993/94:117, s. 37 f. 
34Mattsson Titti, Barnet och rättsprocessen, s. 124 f.   
35Schiratzki Johanna, Barnrättens grunder, 3:e uppl. Studentlitteratur, Lund 2006, s. 29.  
36Mattsson Titti, Barnet och rättsprocessen, s. 124. Under not 431. 
37 Se Lag (1993:335) om Barnombudsman och förordning (2007:1021) med instruktion för 
Barnombudsmannen. 
38 En annan viktig uppgift för BO är att informera, delta i den offentliga debatten och skapa 
opinion i angelägna frågor och påverka beslutsfattares och allmänhetens förhållningssätt i 
olika frågor som berör barn och unga.  Ewerlöf Göran, Singer Anna, Sverne Tor, Barnets  
bästa. Om föräldrars och samhällets ansvar, 5e upplagan. Norstedts Juridik, Stockholm  
2004, s. 194 f. 
39 Barnkommittén konstaterade att svensk lagstiftning i stort uppfyllde konventionskraven.  
Barnkommittén belyste dock vissa ”luckor”. Bl.a. föreslog kommittén en översyn av  
verkställighetsreglerna i 21 kap. FB. Mattsson Titti, Barnet och rättsprocessen, s. 124. 
Under not 431. 
40Melin Stefan, Barnkonventionen i svensk rätt principer och regler i urval, s.17. 
41 Bl.a. Schiratzki uppmärksammar att det i konventionens engelska orginaltext uttalas att  
barnets bästa skall vara ”a primary consideration” och inte ”the primary consideration”. I  
den svenska översättningen används bestämd form, ”i främsta rummet”. Den avvägning 
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Detta gäller vare sig det handlar om åtgärder som vidtas av offentliga eller 
privata sociala välfärdsinstitutioner. Varken barnkonventionen eller FN:s 
kommitté för barnets rättigheter ger något närmare svar på hur begreppet 
barnets bästa skall tolkas. Hänvisning görs istället till att det är det berörda 
barnets unika situation som i varje enskilt ärende skall vara avgörande för 
tolkningen av barnets bästa.42 
Principen om barnets bästa kan härledas ur två grundläggande tankar som 
båda har satt spår i konventionen; att barn har lika och fullt människovärde 
och alltså inte är mindre värda än vuxna och att barn är sårbara och behöver 
skydd.43 
 
I den svenska barnkommitténs uppdrag ingick att försöka skapa större 
klarhet i vad som skall vara att anse som barnets bästa enligt 
barnkonventionen.44 Barnkommittén förmedlar bilden av en metod för 
bedömningen av vad som är barnets bästa som dels bygger på vetenskap och 
beprövad erfarenhet, dels på att man låter barnet själv komma till tals och 
uttrycka sin åsikt och sina tankar om sin situation.45 

2.2.2.1 Barnkonventionens artikel 12 
En annan princip av betydelse i sammanhanget är barnets rätt att komma till 
tals, i konventionens artikel 12. Artikeln föreskriver inte bara barnets rätt att 
uttrycka sina åsikter utan också att dessa skall tillmätas betydelse. Barnets 
åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad.46  
Principen om barnets rätt att komma till tals påverkar tolkningen av barnets 
bästa. Om barnets bästa skall kunna bedömas, är det viktigt att barnets egen 
uppfattning och egna önskemål kommer till uttryck.47 

2.3 Barnets bästa i svensk rätt 
I och med tillkomsten av barnkonventionen kom begreppet barnets bästa 
upp till diskussion i Sverige. Begreppet var dock på intet sätt nytt för den 
svenske rättstillämparen, utan hade varit vanligt förekommande i svensk 
lagstiftning sedan 1920-talet.48 Ratificerandet av barnkonventionen bidrog 
emellertid till att barnets bästa, och andra av konventionens principer, har 
tydliggjorts på fler områden och markerats som svensk rätt genom att tas in i 

                                                                                                                            
som orginaltexten medger mellan barnets bästa och andra intressen återspeglas alltså inte i 
den svenska översättningen. Schiratzki Johanna Barnrättens grunder, s. 28.  
Mattsson konstaterar dock att även om det inte direkt kan utläsas av den svenska 
översättningen, framgår det av förarbetena att en avvägning mellan barnets bästa och andra 
intressen skall göras, Mattsson Titti, Barnet och rättsprocessen, s.126. 
42Shiratzki, 2008, s. 83. 
43Hollander Anna, Att tillvarata barnets rätt och bästa i Barn och rätt, Hollander Anna, 
Nygren Rolf, Olsen Lena (red.), Uppsala 2004, s. 57 med vidare hänvisning till SOU  
1997:116, s. 125. 
44SOU 1997:116, s. 3. 
45SOU 1997:116, s. 134 f. 
46 Kriterierna ålder och mognad analyseras inte närmre i konventionen. Hollander Anna, 
Barn och rätt, s. 57 med vidare hänvisning till SOU 1997:116, s. 174-175. 
47Hollander Anna, Barn och rätt, s. 58. 
48Mattsson Titti, Barnet och rättsprocessen, s. 34.  Se även bl.a. SOU 1997:116, s.132 f. 
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lagtext.49 
 
Under början av 1970-talet uppmärksammades att den förändrade synen på 
relationen mellan barn och föräldrar, baserad på hänsyn och ömsesidighet 
istället för föräldramakt, inte återspeglades i svensk lagstiftning.50  
Lagstiftaren har sedan dess strävat efter att lyfta fram barnets rättigheter och 
tillgodose barns behov.51 Utvecklingen på området har präglats av 
ambitioner att tillgodose barnets intressen i relation till föräldrarna.52  

2.3.1 Barnets bästa vid tvister om vårdnad, 
boende och umgänge 

År 1998 genomfördes en reform av FB. Då infördes bestämmelsen i 6 kap. 2 
a § som föreskrev att barnets bästa skall komma i främsta rummet i mål om 
vårdnad, boende och umgänge.53 År 2002 tillsattes sedan en 
vårdnadskommitté för att utvärdera 1998 års vårdnadsreform och 1996 års 
reform om barns rätt att komma till tals, samt att göra en allmän översyn av 
verkställighetsreglerna i FB.54 Vårdnadskommitténs utredning55 resulterade 
i en ny reform, som trädde i kraft 1 juli 2006. I reformen betonas barnets 
bästa ytterligare.56  
Som en följd av reformen ändrades också regleringen om gemensam 
vårdnad. Den starka betoningen på gemensam vårdnad som tidigare funnits, 
tonades ned, och idag ställs det krav på att föräldrar skall kunna samarbeta 
för att de skall tillerkännas gemensam vårdnad.57 Målet är idag att föräldrar 
skall ha gemensam vårdnad i alla de fall där detta är bäst för barnet.58 
 
Den tolkning av barnets bästa som gäller i tvister om vårdnad, boende och 
umgänge återfinns alltså i 6 kap 2 a § FB. Där stadgas att barnets bästa skall 
vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid 
bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt 
vid risken att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller 
att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets 
behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn skall tas till 
                                                 
49 Melin Stefan, Barnkonventionen i svensk rätt principer och regler i urval, s. 10. Erinran  
om barnets bästa infördes i FB, SoL, LVU och utlänningslagen (2005:716) genom  
prop. 2000/01:80 ny socialtjänstlag m.m., prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta 
situationer m.m., prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv. 
50Rejmer Annika, Vårdnadstvister, s. 118 med vidare hänvisning till SOU 1978:10 Barnets  
rätt I. 
51Rejmer Annika, Vårdnadstvister, s.119 med vidare hänvisning till prop. 1981/82:168. 
52SOU 2005:43, s. 97. 
53Rejmer Annika, Vårdnadstvister, s. 119. Den 1 oktober 1998 infördes denna 
”portalparagraf” i sin ursprungliga form. Bestämmelser om att hänsyn skulle tas till barnets 
bästa i familjerättsliga ärenden hade tidigare funnits utspridda i FB:s kap. 6. Mattsson Titti, 
Barnet och rättsprocessen, s. 35. 
54 Prop. 2005/06:99, s. 33. 
55 SOU 2005:43. 
56 Prop. 2005/06:99, s. 38. Även frågorna om hur barn kommer till tals och vikten av barns  
skydd uppmärksammas, se prop. 2005/06:99, s. 41 och s. 44. 
57Prop. 2005/06:99, s. 48 ff. 
58Prop. 2005/06:99, s. 50. 
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barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. 
Förarbetena ger inte mycket närmre ledning vad gäller en bestämning av 
begreppet barnets bästa.59  I förarbeten framhålls att bedömningen av vad 
som i ett enskilt fall är bäst för ett barn inte kan göras schablonmässigt utan 
måste bli beroende av omständigheterna i det särskilda fallet. För att lyckas 
med detta och för att barnets bästa ska kunna tillgodoses måste därför 
domstolen ges det utrymme som behövs för att den skall kunna beakta de 
individuella förhållandena och välja den lösning som bäst svarar mot 
behovet i det enskilda fallet.60 
I propositionen till 2006 års ändringar konstateras, precis som i samband 
med 1998 års vårdnadsreform, att det inte går att i lag ange vad som är bäst 
för barnet utan att riskera en nödvändig flexibilitet i enskilda fall. Genom att 
avstå från att närmare definiera hur begreppet barnets bästa skall tolkas, har 
lagstiftaren velat undvika att begränsa begreppet i tillämpningen, vid 
beslutsfattandet.61 I stället framhålls att vad som är barnets bästa måste 
avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella 
förhållandena. Bedömningen skall bygga på kunskap och beprövad 
erfarenhet i kombination med att barnet självt får komma till tals. Hänsyn 
skall tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och 
utveckling. I propositionen betonas också att, så långt det är möjligt, bör 
såväl långsiktiga som kortsiktiga effekter för barnet beaktas.62 
Viss ledning vid bedömningen av barnets bästa finns också, enligt 
förarbeten, i uppräkningen av barnets grundläggande rättigheter i 6 kap 1 § 
FB.63  Dessa grundläggande rättigheter omfattar rätten till omvårdnad, 
trygghet och god fostran. Vidare skall barnet, i enlighet med dessa 
grundläggande rättigheter, behandlas med aktning för sin person och 
egenart. Barnet får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan 
kränkande behandling.64    
Ytterligare stöd i bedömningen av vad som är ett barns bästa kan hämtas i 6 
kap. 5 § andra stycket FB. Där fastslås att domstol, vid bedömning av om 
vårdnad skall vara gemensam eller ensam, skall fästa särskilt avseende vid 
föräldrars förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. I propositionen 
framhålls att gemensam vårdnad inte schablonmässigt får bestämmas mot en 
förälders önskemål samt att en förälders motstånd mot gemensam vårdnad 
alltid skall prövas.65  
 
Rättsliga ändringar av vårdnaden om ett barn, eller av barnets boende och 
umgänge, kan göras när som helst, och flera gånger under ett barns uppväxt. 
Att rättsliga frågor om vårdnad, boende och umgänge får omprövas 
motiveras med att barnets eller föräldrarnas förhållanden kan ändras och att 
vad som då är barnets bästa kan behöva omprövas.66 

                                                 
59Ryrstedt Eva, Samarbetssamtal…, SvJT 2009, s. 826. 
60Prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge, s. 35. 
61Prop. 2005/06:99, s.40 och prop. 1997/98:7, s. 49. 
62Prop. 2005/06:99, s. 40. 
63Prop. 2005/06:99, s. 40. 
646 kap. 1 § FB. Prop. 2005/06:99, s. 40. 
65 Prop. 2005/06:99, s. 50.  
66Schiratzki Johanna, Mamma och pappa inför rätta, s.70. 
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2.3.1.1 Barnperspektiv  
2006 års ändringar i FB syftade framför allt till att förstärka 
barnperspektivet.67 I propositionen framhålls att det skall finnas ett tydligt 
barnperspektiv vid alla beslut och andra åtgärder som rör barn.68 Enligt 
propositionen är utgångspunkten i barnperspektivet respekten för barnets 
fulla människovärde och integritet. Att ha ett barnperspektiv vid 
beslutsfattandet innebär att försök skall göras att förstå barnet och ta reda på 
hur barnet uppfattar sin situation och eventuella förändringar.69 
 
Enligt propositionen innebär ett tillämpat barnperspektiv också att analysera 
vilka följder olika beslutsalternativ kan få för barnet. I detta ingår att lyssna 
på barnet och respektera det som en individ med egna uppfattningar. I 
propositionen betonas dock att barnets åsikter därmed inte alltid måste 
följas. Istället är det är i sista hand den vuxne som utifrån sina kunskaper 
och erfarenheter måste fatta beslutet och ta ansvar för det.70  
Enligt FN:s barnkommitté ska domstol inte fästa någon vikt vid att barnet 
blir påverkat eller manipulerat av den ena föräldern. Kommittén har 
nämligen i samband med barnkonventionens artikel 9 (3) kommenterat att 
myndigheterna inte med lätthet kan ingripa i de situationer där den förälder 
som barnet bor hos har lyckats manipulera barnet mot den andra föräldern. 
Rädslan och motståndet inför att träffa den andra föräldern är nämligen 
ytterst verklig för barnet.71 

2.3.2 Familjerättsliga processer 
Rätten skall se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir 
tillbörligt utredda. Innan domstolen avgör ett ärende om vårdnad, boende 
eller umgänge, skall socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar. Om 
det behövs ytterligare utredning, får rätten uppdra åt socialnämnd eller annat 
organ att verkställa den.72 

Vid prövning av vårdnad, boende eller umgänge skall domstolen ta hänsyn 
till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad.73 Att det av lagen 
framgår att hänsyn skall tas till barnets vilja är avsett att markera att detta är 
en särskilt betydelsefull omständighet vid prövningen.74 
Barnets bästa och barnets vilja kan ibland stå i motsatsställning till varandra. 
Oavsett om detta i det enskilda fallet visar sig vara fallet, utgår regleringen 
från att barnets vilja är en del av barnets bästa. Det är därför viktigt att 
barnets vilja också får vara en del i domstolens bedömning.75 För att 
                                                 
67Prop. 2005/06:99, s. 1. 
68Prop. 2005/06:99, s. 38. 
69Prop. 2005/06:99, s. 39. 
70Prop. 2005/06:99, s. 38 f. 
71Höjer Ingrid, Röbäck Karin, Barn i kläm, s. 37. 
72 6 kap. 19 § FB. 
73 6 kap. 2 a § FB. 
74I den helhetsbedömning som domstolen skall göra, skall dock hänsyn tas även till andra  
omständigheter, prop. 1994/95:224, s. 33, 53 och prop. 2005/06:99, s. 45 f. 
75 Ryrstedt Eva, Barnets bästa och vilja i domstol, SvJT 2009 s. 1013-1037, s. 1020 f. 
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säkerställa att domstolen får upplysningar om barnets inställning, skall 
därför den som utför utredningen, om det inte är olämpligt, försöka 
klarlägga barnets inställning och redovisa den för rätten samt lämna förslag 
till beslut.76  

2.3.2.1 Aktörsperspektiv eller skyddsperspektiv? 
Om barnets bästa skall kunna bedömas är det således viktigt att barnets egen 
vilja och önskningar kommer till uttryck. Hur barnets vilja och önskningar 
uppfattas och tolkas av vuxna blir då av stor betydelse. I doktrin talas i 
sammanhanget om att två olika uppfattningar kan identifieras; aktörs- 
respektive skyddsperspektivet. Aktörsperspektivet utgår från att barn precis 
som vuxna kan ge uttryck för sin vilja och besluta i frågor som rör honom 
eller henne. Med aktörsperspektivet tillskrivs barnet egna rättigheter och 
skyldigheter.77 Med skyddsperspektivet blir barnet däremot beroende av hur 
vuxna bedömer och tolkar den information som barnet förmedlar.78 I svensk 
doktrin har uttryckts att aktörsperspektivet har fått ge vika för 
skyddsperspektivet.79  

2.3.3 Riskbedömning 
Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet finns efter reformen 2006 
ett tydligare fokus på skyddet av barnet. För att säkerställa skyddet av barnet 
skall domstolen göra en riskbedömning.80 I bedömningen skall domstolen 
försöka försäkra sig om att barnet inte riskerar att utsättas för risk för 
övergrepp, olovliga bortföranden, kvarhållanden eller för att annars fara 
illa.81 I propositionen framhålls att uppgifter om våld alltid måste prövas när 
de förs fram i ett mål om vårdnad, boende eller umgänge. Finner domstolen 
att risk finns för att barnet kan komma att fara illa, bör den risken väga tungt 
i domstolens helhetsbedömning.82 Vidare framhålls i förarbeten att barnets 
”rätt till båda föräldrar” inte får innebära att barnet under alla 
omständigheter måste leva eller umgås med en förälder.83 Det betonas 
särskilt att barnet måste ha en absolut rätt att inte bli utsatt för våld, 
övergrepp eller kränkande behandling.84 
Riskbedömningen skall grundas på tidigare inträffade händelser och utredda 
omständigheter. Omständigheter som kan spela in är t.ex. tidigare 
övergrepp, hot om övergrepp, allmän attityd till våld, missbruksproblem och 
psykisk sjukdom.85 

                                                 
766 kap. 19 § fjärde stycket FB.  
77Hollander Anna, Barn och rätt, s. 58. 
78Ibid. 
79Den slutsatsen dras bl.a. utifrån att barn saknar talerätt, att föräldrar, utan att ha en legal 
skyldighet att se till barnets bästa, förväntas göra just detta, samt presumtionen att barnets 
bästa sammanfaller med föräldrarnas gemensamma uppfattning, Mattsson Titti, Ryrstedt 
Eva, Barn och föräldrar – kan vi acceptera dem som motparter? SvJT 2007 s. 393. 
80FB 6 kap. 2 a§, prop. 2005/06:99, s. 41 ff., s. 80 f. och s. 98 f. 
81Se 6 kap. 2 a § FB. 
82Prop. 2005/06:99, s. 42. 
83Prop. 2005/06:99, s. 42, SOU 2005:43, s. 198. 
84Prop. 2005/06:99, s. 42. 
85Prop. 2005/06:99, s. 42 f. 
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I propositionen framhålls att det är angeläget att också den som utreder 
frågor om vårdnad, boende och umgänge prövar påståenden om övergrepp 
och gör en riskbedömning. Utredningen konstateras utgöra ett viktigt 
underlag för domstolens beslut och måste därför ta upp alla omständigheter 
som domstolen bör ha kännedom om. Genom sin kontakt med och 
kännedom om barnet skall utredaren skaffa sig en bild av hur barnet 
upplever sin situation och hur eventuella övergrepp i familjen har påverkat 
och kommer att påverka barnet framöver, liksom risken för att framtida 
övergrepp kan komma att ske.86 

2.3.4 Transparens 
Inför 2006 års reform betonades vikten av att såväl socialnämnder som 
domstolar på ett tydligt sätt redovisar hur de har resonerat i det enskilda 
fallet. Att begreppet barnets bästa inte får användas slentrianmässigt 
framhölls särskilt. Vidare konstaterades att det är lämpligt att domstolen i 
domar om vårdnad, boende och umgänge för ett uttryckligt resonemang om 
barnets relation till båda föräldrarna, barnets egen inställning och 
föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare, boföräldrar och 
umgängesföräldrar. I propositionen fastslås också att domstolen bör 
redogöra för hur den ser på sådana omständigheter som risken för att barnet 
far illa och möjligheterna att bäst tillgodose barnets behov av en nära och 
god kontakt med båda föräldrarna. Domstolen bör också redogöra för 
föräldrarnas vilja och förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet och hur 
domstolen resonerar kring frågor av mera individuell karaktär, som 
exempelvis barnets eventuella behov av särskilt stöd.87 Att öka 
transparensen i domar kan också vara ett sätt för domstolen att ytterligare 
stärka barnperspektivet.88 

2.3.5 Barnets bästa - ett svårbestämt begrepp  
I såväl barnkonventionen som inom svensk rätt är begreppet barnets bästa 
en allmän och övergripande princip. Detta innebär dels att det exakta 
innehållet i barnets bästa fastställs i tillämpningen, dels att barnets bästa 
måste ses som ett värdeöppet rättsfaktum i tillämpningen. Vid 
vårdnadstvister är det således vårdnadsutredarna och domstolens ledamöter 
som ger begreppet sitt konkreta innehåll. Det är deras kunskap, 
uppfattningar, antaganden och bedömningar som ligger till grund för vad 
som anses vara det bästa för det enskilda barnet i samband med en 
vårdnadstvist.89 
I en studie noteras hur domstolen i sin tillämpning av begreppet barnets 
bästa enbart synes beakta de omständigheter som anges i rättskällorna. 

                                                 
86Prop. 2005/06:99, s. 43. 
87Prop. 2005/06:99, s. 40. 
88Ryrstedt konstaterar att en genomförd transparens skulle medföra att domstolarna alltid 
skulle behöva förhålla sig till barnets vilja och uppfattningar, Ryrstedt Eva, Barnets bästa 
och vilja i domstol, SvJT 2009 s. 1018 och 1035. 
89Se Rejmer Annika, Vårdnadstvister, s. 124. 
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Dessa omständigheter är dock inte uttömmande utan får snarare anses utgöra 
en uppräkning av omständigheter som ger barnet ett minimiskydd. De är 
nödvändigtvis inte heller liktydiga med det enskilda barnets bästa.90  
I en annan studie91 konstateras att den omständighet att barnets bästa är ett 
svårbestämt begrepp, tycks leda till en övertolkning av de få generella 
kriterier som finns i lagtext och förarbeten.92 Det sätt på vilket barnets bästa 
adresseras ger, konstateras det i studien, ibland ett slentrianmässigt 
intryck.93 Studien visar att domstolar i sin bedömning av barnets bästa synes 
styras av den lilla ledning som finns att tillgå, och att det slentrianmässiga 
intrycket därmed skulle kunna tolkas som ett uttryck för en viss vilsenhet.94 
I studien väcks därmed frågan om det vore lättare att fastställa det enskilda 
barnets bästa om det fanns en mer utförlig beskrivning av begreppets 
innebörd.95  
Båda dessa studier vittnar om att domstol har vissa svårigheter i 
tillämpningen av begreppet barnets bästa. 
 
Tidigare statistiska undersökningar och rättspraxis visar att domstol ofta 
utgår från vissa presumtioner, det vill säga vissa givna utgångspunkter, 
rörande barnets bästa.96 De presumtioner domstolen arbetar med utgår ofta 
ifrån bestämda tolkningar av barnets bästa som finns i lagtext, förarbeten 
och avgöranden av överrätt. Ett exempel på en sådan presumtion är att den 
förälder som bäst kan tillgodose barnets behov av kontakt med den andre 
föräldern skall prioriteras vid en tvist om vårdnad, boende och umgänge.97   
Nackdelen med att använda dylika presumtioner är att vissa aspekter av 
barnets bästa prioriteras framför andra. Domstols användande av 
presumtioner leder också till att tillämpningen av barnets bästa allt mer 
närmar sig en bedömning enligt den rättsliga kodningen ”rätt” och ”fel”. 
Enligt ett sådant resonemang har den part som önskar en utgång som 
motsvarar en presumtion, ”rätt”. Den som yrkar en annan utgång, har 
följaktligen ”fel” och behöver visa belägg för varför presumtionen om 
                                                 
90 I studien undersöks tingsrätts funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med  
utgångspunkt från begreppet barnets bästa. Studien bygger på en enkätundersökning som  
riktats till föräldrar, advokater, domare och socialsekreterare samt en dokumentanalys av   
rättsfall. Rejmer Annika, Vårdnadstvister, s. 18 och 55. 
91Studien bestod av samtliga publicerade vägledande domar av intresse avseende 
familjerättsliga mål om vårdnad, boende och umgänge från hovrätterna och Högsta 
Domstolen under perioden 1/10- 1998-30/6 2009. 
92Ryrstedt Eva, Barnets bästa och vilja i domstol, SvJT 2009 s. 1013. 
93Ryrstedt Eva, Barnets bästa och vilja i domstol, SvJT 2009 s. 1035. 
94Ryrstedt Eva, Barnets bästa och vilja i domstol, SvJT 2009 s. 1035. 
95 Se Ryrstedt Eva, Barnets bästa och vilja i domstol, SvJT 2009 s. 1036 f. Ryrstedt menar 
att en närmre bestämning av begreppet visserligen skulle rymma direktiv för vad som ligger 
i barnets bästa och den skulle vara  tvungen att få en tämligen generell utformning. Ryrstedt 
konstaterar att en generell utgångspunkt dock inte hindrar att prövningen sker helt och  
hållet individuellt.  
96Ewerlöf Göran, Singer Anna, Sverne Tor, Barnets bästa. Om föräldrars och samhällets  
ansvar, s.70. 
97Schiratzki Johanna, Barnrättens grunder, s.36 f. Vidare finns presumtioner om att barn  
inte skall utsättas för förändringar utan starka skäl, att syskon inte skall splittras och att 
mödrar är lämpligare som vårdnadshavare för små barn, i synnerhet för flickor. Fäder  
presumeras däremot vara lämpligare vårdnadshavare för äldre pojkar, Rejmer Annika, 
Vårdnadstvister, s. 123. 
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barnets bästa inte stämmer.98 Tillämpningen av presumtioner kan också 
komma att bidra till att domstolen använder sig av principen om barnets 
bästa som en svepande formulering, utan att närmare definiera vad som i 
varje fall åsyftas med det enskilda barnets bästa.99   
 
Den mall för tolkning av barnets bästa som rättsordningen har att tillgå tar 
ofta sikte på det ”normala” barnet. En problematisk konsekvens av detta är 
att de, i förhållande till föräldraseparationer, fåtal barn som berörs av 
rättsprocesser och som regelmässigt är att se som barn i ovanliga situationer, 
får sitt bästa tolkade utifrån det ”normala” barnets förutsättningar. Det kan 
röra sig om förutsättningar som helt saknas i den verklighet det berörda 
barnet lever i.100   

2.4 Barnet i rättsprocessen 
Tanken på barnet som part i rättsliga förfaranden var länge främmande i 
svensk rätt.101 Under första delen av 1900-talet sågs barn fortfarande som en 
osjälvständig del av familjen. Barnets förhållanden uppfattades därför som 
föräldrarnas angelägenhet. Än idag är det inte alltid förbehållet barn i 
ärenden som rör deras personliga förhållanden att ha talerätt.102 Medan barn 
har talerätt i exempelvis sociala mål och ärenden103, har barnet inte talerätt i 
mål om vårdnad, boende och umgänge.104  
 
Alla fysiska personer har rättskapacitet och är därmed partsbehöriga.105 Att 
ha partsbehörighet innebär att kunna vara part i en rättegång. Alla kan 
således vara part i en rättegång, även ett barn.106 Rätten att vara part grundas 
på rättssäkerhetskravet att få vara involverad i ärenden som rör den 
enskilde.107   
Att ha talerätt innebär vanligen rätten att starta en process i en domstol 
angående en fråga, rätten att framföra synpunkter i processen samt rätten att 
överklaga domstols avgörande.108 Talerätten innebär dock inte någon absolut 
rätt att vidta processhandlingar. Denna rätt, den s.k. processbehörigheten – 
är knuten till en persons rättsliga handlingsförmåga. Den som saknar 
processbehörighet företräds av en ställföreträdare.109  
                                                 
98Se Schiratzki Johanna, Barnrättens grunder, s. 36 f. 
99Höjer Ingrid, Röbäck Karin, Barn i kläm, s. 55. 
100Schiratzki Johanna, Mamma och pappa inför rätta, s. 98. 
101Mattsson Titti, Barnet och rättsprocessen, s.168. med vidare hänvisning till SOU 1987:7,  
s. 74. 
102Mattsson Titti, Barnet och rättsprocessen, s. 168 f. 
103Mattsson Titti, Barnet och rättsprocessen, s. 167. 
104Mattsson Titti, Ryrstedt Eva, Barn och föräldrar – kan vi acceptera dem som motparter?  
SvJT 2007 s. 391. 
10511 kap. 1 § första stycket RB (1942:740). 
106Prop. 1994/95:224, s. 14. 
107Mattsson Titti, Barnet och rättsprocessen, s. 167. 
108 Prop. 1994/95:224, s. 14. 
109Mattsson Titti, Ryrstedt Eva, Barn och föräldrar – kan vi acceptera dem som motparter? 
SvJT 2007 s. 391 med vidare hänvisning till 6 kap.2 §, 10 kap. 2 och 3 § FB.  I sociala  
barnavårdsmål har barn talerätt oavsett ålder men formerna för utövandet av  
talerätten varierar. Ett barn under 15 år utövar inte sin talerätt själv, utan genom ett juridiskt 
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Frågan om barns talerätt i familjerättsliga mål har ofta diskuterats. 
Utredningen om barnens rätt110  lämnade förslag som gick ut på att barnet 
skulle erkännas ställning som part, och alltså ha talerätt, i mål om vårdnad 
och umgänge samt i mål om verkställighet. Detta skulle enligt utredningen, 
harmoniera med den allmänna principen i vår rättsordning att var och en 
som har ett av rättsordningen skyddat intresse också har talerätt rörande det 
intresset. I utredningen konstateras att eftersom dessa mål skall avgöras i 
enlighet med barnets bästa, är en talerätt för barnet en naturlig ordning.111 
Något lagförslag om talerätt för barn lades dock inte fram i samband med att 
ändringar genomfördes i FB år 1990. Några år senare utarbetades 
departementspromemorian ”Barns rätt att komma till tals”112 i syfte att 
analysera barnets ställning i mål som rör barn. Istället för talerätt föreslogs 
uttryckliga bestämmelser om barns vilja att komma till tals, ett klargörande 
av barnets inställning samt större beaktande av barnets vilja. I förslaget 

fastslogs vidare att talerätt inte borde införlivas i mål om vårdnad och 
umgänge eller i mål om verkställighet, huvudsakligen med hänsyn till att 
undvika lojalitetskonflikter för barnet samt kostnadsskäl.113 I förslaget 
uttalas även att det inte är säkert att en formell talerätt för barn är det bästa 
sättet att se till att barnets vilja verkligen kommer fram och blir beaktad.114 

Senare lagförarbeten uttrycker samma ståndpunkt i frågan.115 
I frågor om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet är det barnets 
föräldrar som har talerätt, samt i vissa fall socialnämnd.116 Barn har, som 
konstaterats ovan, inte talerätt och är inte heller processbehöriga.117 Barnet 
har i dessa mål främst rollen som intressent, med tillhörande möjligheter att 
få komma till tals.118 Den rätt barnet har att få sin vilja beaktad, allt efter 
ålder och mognad, är endast en rätt att bli involverad i processen, en rätt 
som skall garanteras främst genom rättens utredningsskyldighet.119 
 
Föräldrar har inte en legal skyldighet att se till barnets bästa. Det är bara vid 
myndighetsbeslut som hänsynen till barnets bästa är en given utgångspunkt. 
Naturligtvis är det en allmän utgångspunkt att alla föräldrar vill sitt barns 

                                                                                                                            
biträde för barnet, som också företräder barnet i målet. Efter det att barnet fyllt 15 år, får 
barnet sedan möjlighet att själv utöva sin talerätt genom egen processbehörighet. Mattsson  
Titti, Ryrstedt Eva, Barn och föräldrar – kan vi acceptera dem som motparter? SvJT 2007 s.  
393 f. med vidare hänvisning till 36 § andra stycket lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU). 
110SOU 1987:7. 
111Prop. 1994/95:224, s. 25. Utredningen framhöll vidare att man i mål om verkställighet,  
precis som i de sociala målen, måste utgå från att föräldrarna och barnet kan ha skilda  
intressen, prop. 1994/95:224, s. 26. 
112Ds 1994:85, Barns rätt att komma till tals. 
113Mattsson Titti, Barnet och rättsprocessen, s.169, under not. 585. 
114Prop. 1994/95:224, s. 28. 
115Mattsson Titti, Barnet och rättsprocessen, s.169, under not. 585 med vidare hänvisning  
till Ds 2002:13 s. 150. 
116Schiratzki Johanna, Barnrättens grunder, s. 104. 
117Dahlstrand Lotta, Barns deltagande i familjerättsliga processer, s.119. 
118Mattsson Titti, Ryrstedt Eva, Barn och föräldrar – kan vi acceptera dem som motparter? 
SvJT 2007, s. 389. 
119Mattsson Titti, Ryrstedt Eva, Barn och föräldrar – kan vi acceptera dem som motparter? 
SvJT 2007, s. 392. 
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bästa, men det hindrar inte att föräldrars egna och mera egoistiska intressen 
ibland styr deras handlingar.120 I tvister rörande vårdnad, boende eller 
umgänge, finns hos lagstiftaren en övertygelse om att föräldrar alltid 
prioriterar det som är bäst för sina barn, trots att föräldrarna i tvisten är 
varandras motparter.121 Föräldrar kan dock inte alltid förväntas ha 
gemensamma intressen och perspektiv. De kan under vissa omständigheter 
snarare förväntas ha direkt motsatta intressen. Det kan inte heller förutsättas 
att föräldrar i tvist om barn kan sätta barnets intresse i främsta rummet, eller 
ens kunna definiera detta intresse.122 
 
De processrättsliga reglernas uppgift är att reglera domstolens och parternas 
agerande i syfte att förverkliga det materiellrättsliga skyddet.123 I vårdnads-, 
boende- och umgängesmål, samt verkställighetsmål är det uttalade målet att 
tillgodose barnets bästa.124 Det materiellrättsliga skyddet, i det här fallet 
barnets bästa, anses idag kunna bli tillgodosett genom barnets roll som 
intressent.125 Det anses inte krävas en individuell, från föräldern skild, 
rättslig plattform för barnet.126 
 
I departementspromemorian ”Utövandet av barns rättigheter i 
familjeprocesser” föreslås att bestämmelser införs som ytterligare stärker 
barnets ställning i processen.127 Detta i linje med den europeiska 
konventionen om utövandet av barnets rättigheter, som kompletterar 
barnkonventionen i familjerättsliga processer och som Sverige har 
undertecknat.128 I promemorian föreslås bl.a. ett säkerställande av att alla 
barn, innan domstol avgör ett mål eller ärende, dels får information, dels får 
möjlighet att redovisa sin inställning.129 Vidare föreslås en rätt för barnet till 
ett särskilt biträde i särskilt konfliktfyllda mål om vårdnad, boende och  
umgänge.130  
I sammanhanget kan observeras att det i lagen stadgas att barnet skall ha rätt 

                                                 
120Mattsson Titti, Ryrstedt Eva, Barn och föräldrar – kan vi acceptera dem som motparter?  
SvJT 2007, s. 392 och Ryrstedt, Eva, Kravet på konsensus – till barnets bästa? I SvjT,  
2003 s. 340 -344, s. 340. 
121Mattsson Titti, Ryrstedt Eva, Barn och föräldrar – kan vi acceptera dem som motparter? 
SvJT 2007 s. 389. 
122Mattsson Titti, Ryrstedt Eva, Barn och föräldrar – kan vi acceptera dem som motparter? 
SvJT 2007 s. 396. 
123Mattsson Titti, Barnet och rättsprocessen, s. 163. 
1246 kap. 2 a § FB. 
125 Mattsson Titti, Ryrstedt Eva, Barn och föräldrar – kan vi acceptera dem som motparter? 
SvJT 2007, s. 395. 
126Mattsson Titti, Ryrstedt Eva, Barn och föräldrar – kan vi acceptera dem som motparter? 
SvJT 2007 s. 396 med vidare hänvisning till Prop. 1994/95:224, s. 31. 
127År 2001 tillsattes en utredning för att föreslå på vilket sätt konventionen bäst kunde 
införlivas i svensk rätt. Utredningsarbetet resulterade i Ds 2002:13 vars förslag skickades 
på remiss. Därefter bereds den på Justitiedepartementet. Den har ännu inte lett till någon 
lagstiftning.  
128Melin Stefan, Barnkonventionen i svensk rätt principer och regler i urval, s. 30. 
129 Ds 2002:13 s. 174. 
130 Ds 2002:13, s. 88 ff.  
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till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med.131 Trots att 
lagtexten talar om barnets rätt, saknar barnet dock helt rättsliga verktyg för 
att genomdriva ett umgänge med en förälder som inte är intresserad av ett 
umgänge.132 Barnet kan å andra sidan, till skillnad från föräldern, tvingas till 
ett umgänge som han eller hon inte önskar. Här finns de olika 
verkställighetsåtgärderna tillgängliga, och under vissa omständigheter kan 
barnet, som nedan redogörs för, hämtas med tvång av polis.133 

2.5 Psykiatriska synpunkter på barnets 
situation 

Även om en skilsmässa eller separation alltid innebär smärta och lidande för 
barnet, tål barnet i vanliga fall den stress och det trauma som en skilsmässa 
för med sig. Om krisen inte kommer till en lösning, om den ”låses fast”, kan 
barnet emellertid få psykiatriska symtom på både kort och lång sikt.134  
Den övergripande funktionen av tingsrätts handläggning i familjerättsliga 
mål har i doktrin liknats vid en offentlig konfliktarena där föräldrar ges 
möjlighet att strida under civiliserade former.135  I vissa fall dras barnen in i 
dessa strider och utsätts för fleråriga dragkamper och lojalitetskonflikter. 
Dessa barn riskerar, beroende på ålder och var i sin psykologiska utveckling 
de är, olika typer av skador och svårigheter. Förutom sorg och smärta är det 
självbild och syn på relationer, som hotas.136   
 
Hanteras och löses en skilsmässo- eller separationskris inte på ett bra sätt, 
föreligger en risk att den obearbetade krisen leder till problem. Föräldrapar, 
där antingen den ena eller båda inte har klarat av att bearbeta en separation, 
kan få problem med att etablera ett samarbete om barnen som tillförsäkrar 
barnet såväl fysisk och psykisk tillgång till båda sina föräldrar. Något som 
kännetecknar dessa familjer är att det råder en bristande kommunikation 
mellan föräldrar och att det råder brist på trygga, stabila känsloband mellan 
föräldrar och barn.137 I dessa situationer kan en djup och svår vårdnadstvist 
vara ett faktum.138 

                                                 
1316 kap. 15 § FB. 
132 Schiratzki Johanna, Mamma och pappa inför rätta, s. 23. 
133Mattsson Titti, Ryrstedt Eva, Barn och föräldrar – kan vi acceptera dem som motparter?  
SvJT 2007 s. 390 f. BO liknar barnets roll i den rättsliga processen vid ett slags tomrum. 
BO säger sig misstänka att omtanken om barnet vägs mot och underordnas föräldrarnas 
intressen och rättigheter, Barnombudsmannens rapport till regeringen 2002, Många syns 
inte men finns ändå, Barnombudsmannen, Stockholm 2002, s. 80. 
134Ds 1999:57, s. 125 Bilaga 1. Här ges barn- och ungdomspsykiatriska synpunkter på  
vårdnad, boende och umgänge. Promemorian är författad av Torgny Gustavsson, överläkare  
i barn- och ungdomspsykiatri i Växjö. 
135Rejmer Annika, Vårdnadstvister, s. 186 f. 
136Ds 1999:57, s. 122. 
137Rejmer Annika, Vårdnadstvister, s. 179 f.  
138Rejmer Annika, Vårdnadstvister, s. 180. 
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De senaste åren har det uppmärksammats att familjer i svåra och långvariga 
familjerättsliga tvister i många fall är familjer som av olika anledningar 
också befinner sig i svåra livssituationer, både socialt och ekonomiskt.139 

 

                                                 
139Rejmer Annika, Vårdnadstvister, s. 187 och 71. 
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3 Verkställighet 

3.1 Inledning 
Om en dom eller ett beslut om vårdnad, boende eller umgänge inte efterlevs 
kan verkställighet av avgörandet sökas hos domstol. Regler om 
verkställighet av domstols dom eller beslut om vårdnad, boende och 
umgänge finns i 21 kap. FB och i förordningen (2006:467) om 
verkställighet av vårdnadsavgöranden. En bestämmelse om verkställighet 
finns också i 6 kap. 21 § FB140. 
Verkställighetsärenden är i regel mycket konfliktfyllda.141 I dessa ärenden 
har föräldrar inte förmått nå en utomrättslig överenskommelse och inte 
heller kunnat godta tingsrättens dom. Det rör sig således om utdragna tvister 
där föräldrar på intet sätt kan komma överens om vad som är barnets bästa. 
Här är det istället upp till rättsväsendet att svara för uttolkning och 
genomförande av vad som anses vara det enskilda barnets bästa. 
Domstols prövning enligt 21 kap. FB är tänkt att fungera som en kontroll av 
att verkställighet av ett avgörande verkligen är förenligt med barnets 
bästa.142 
Syftet med prövningen är att säkerställa skyddet av barnet, och skyddet av 
barnet kräver att domstols ursprungliga avgörande inte verkställs 
förbehållslöst.143 Utgångspunkten vid prövningen är att barnets bästa har 
varit bestämmande för det avgörande som ligger till grund för 
verkställighetsansökan.144 
 
I detta kapitel behandlas olika aspekter av verkställighetsreglerna i 21 kap. 
FB. Inledningsvis beskrivs i stora drag verkställighetsreglernas historiska 
utveckling. Kapitlet rymmer även en redogörelse för verkställighetens 
juridiska karaktär och för de olika typer av verkställighet som finns i 
Sverige idag. I kapitlet behandlas också regleringen av barnets bästa vid 
såväl prövning av frågan om verkställighet som vid själva 
verkställighetsförfarandet. Avslutningsvis redogörs för tidigare studier som 
berör barnets bästa i verkställighetsmål.  I framställningen är särskilt fokus 
på regleringen av barnets bästa vid verkställighetsförfarandet. 

3.2 Från utsökningslagen till 21 kap. FB 
Innan 21 kap. FB infördes, tillämpades de allmänna exekutionsreglerna i 
utsökningslagen i mål som rörde barn. Detta uppmärksammades i den 

                                                 
140 Där ges en möjlighet för tingsrätten att meddela ett vitesföreläggande i samband med ett  
interimistiskt eller slutligt avgörande, prop. 2005/06:99, s. 73. 
141Se bl.a. Barnombudsmannen, 26 september 2002, Remissvar, Utövandet av barns  
rättigheter i familjerättsprocesser (Ju2002/3810/L2). 
142Prop. 2005/06:99, s. 80. 
143Prop. 2005/06:99, s. 79. 
144Prop. 2005/06:99, s. 79. 
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offentliga debatten; det ansågs stötande att verkställighet av avgöranden 
som rörde barn skulle följa regler som främst avsåg verkställighet av 
egendom.145 Lagberedningen fick sedermera i uppdrag att göra en översyn 
av bestämmelserna om verkställighet som rörde barn. Lagberedningen 
lämnade år 1966 ett betänkande146. På grundval av detta betänkande lades en 
proposition fram147, vilken antogs av riksdagen med vissa ändringar. Den 1 
januari 1968 infördes så 21 kap. FB med särskilda regler för verkställighet 
av allmän domstols avgörande beträffande bl.a. vårdnad och umgänge. De 
nya bestämmelserna byggde på tidigare praxis.148 I arbetet med de nya 
bestämmelserna, hade den centrala frågan varit i vilken utsträckning 
tvångsmedel skulle få komma till användning. Departementschefen uttalade 
att den ledande tanken vid utformandet av de nya bestämmelserna var att i 
möjligaste mån skona barnet från åtgärder som var skadliga för dess 
psykiska eller fysiska hälsa.149 
 
År 1996 föreslog BO i en rapport150 till regeringen att en bestämmelse 
motsvarande artikel 3 (principen om barnets bästa) i barnkonventionen 
skulle tas in i 21 kap. FB.151 Genom 1998 års vårdnadsreform infördes 
också en uttrycklig bestämmelse i 21 kap. FB om att barnets bästa skulle 
komma i främsta rummet vid verkställighet. Införandet av bestämmelsen 
innebar inte någon ändring i gällande rätt, men den markerade tydligare än 
tidigare att barnets bästa alltid skall finnas med som en utgångspunkt för 
bedömningen.152  

 
Vårdnadskommittén, som tillsattes år 2002, hade bl.a. i uppgift att göra en 
allmän översyn av verkställighetsreglerna i 21 kap. FB.153 Någon faktisk 
översyn av dessa regler hade då inte gjorts sedan kapitlet infördes.154 Många 

                                                 
145SOU 2005:43, s. 291. 
146Utsökningsrätt V, SOU 1966:38. 
147Prop. 1967:138. 
148SOU 2005:43, s. 607 f. 
149Att av hänsyn till barnet helt avstå från tvångsmedel lät sig enligt departementschefen 
emellertid inte göras. Domar och beslut i vårdnadsfrågor ansågs förlora i betydelse, om de 
inte kunde verkställas, SOU 2005:43, s. 608 med vidare hänvisning till prop. 1967:138, s. 
39.  
150 Tänk om...,  Barnombudsmannens årsrapport till regeringen från 1996. 
151Prop. 1997/98:7 s. 100. Året därpå betonade också barnkommittén särskilt artikel 3 i  
barnkonventionen. Barnkommittén ansåg att en översyn av verkställighetsreglerna i 21 kap.   
FB var nödvändig i syftet att stärka barnperspektivet. Vidare betonade barnkommittén  
vikten av att domstolen beaktar vad som är bäst för barnet i det enskilda fallet, prop.  
1997/98:182, s. 54. När barnkommittén gav sitt förslag, hade dock redan regeringen  
beslutat att genom prop. 1997/98:7 införa en uttrycklig bestämmelse i 21 kap. FB om att  
barnets bästa skulle komma i främsta rummet vid verkställighet. 
152SOU 2005:43, s. 321. Genom samma reform kom också domstols avgörande boende att  
omfattas av reglerna om verkställighet, prop. 1997/98:7, s. 127. 
153SOU 2005:43, s. 25. 
154SOU 2005:43, s. 36. Barnkommitténs under not 152 nämnda förslag till översyn av 21  
kap. FB i syfte att stärka barnperspektivet, ansågs när det framfördes, inte nödvändig.  
Regeringen fann att det kunde finnas skäl att göra en allmän översyn , men att frågan  
behövde övervägas ytterligare och den då nyligen beslutade vårdnadsreformen 
(prop.1997/98:7) skulle ges tid att verka, prop. 1997/98:182, s. 55. 
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av bestämmelserna var således oförändrade sedan slutet av 1960-talet. 
Andra bestämmelser hade endast ändrats marginellt.155 Något som hade 
upplevts problematiskt med föräldrabalkens allt mer föråldrade 
verkställighetsregler var att förhållandet mellan vårdnadsreglerna och 
verkställighetsreglerna hade förändrats. I 6 kap. FB hade omfattande 
ändringar genomförts, något som alltså hade inneburit att sambandet mellan 
verkställighetsreglerna och vårdnadsreglerna i stor utsträckning hade gått 
förlorade.156 
Vårdnadskommitténs utredning resulterade i en ny reform, som trädde i 
kraft den 1 juli 2006.157   
 
Handläggningen av verkställighet flyttades efter 2006 års reform från 
förvaltningsdomstolarna till de allmänna domstolarna. Syftet med detta var 
att renodla verkställighetsprocessen, att göra det lättare att samordna 
handläggningen av de tvistiga frågorna, samt att minska antalet utdragna 
processer.158 
Sedan 2008 omfattas mål om vårdnad, boende och umgänge samt ärenden 
om verkställighet enligt 21 kap. FB av kravet på prövningstillstånd för 
hovrättsprövning.159  Ett skäl som ansågs tala särskilt för att systemet med 
prövningstillstånd skulle omfatta familjemål var hänsynen till barnet. Det 
råder idag stor enighet om att långvariga och upprepade processer inte är till 
barnets bästa. Genom att låta familjemålen omfattas av systemet med 
prövningstillstånd, ville lagstiftaren begränsa antalet långvariga 
domstolsprocesser.160 

3.3 Barnets bästa i 
verkställighetsprövningen 

I 21 kap. 1 § FB fastslås att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid 
verkställighet. Bestämmelsen syftar på alla åtgärder i förfarandet och 
markerar att barnets bästa alltid skall finnas med som en utgångspunkt för 
bedömningen. Barnets bästa skall således komma i främsta rummet såväl 
vid prövningen av om verkställighet skall vägras eller inte som vid själva 

                                                 
155SOU 2005:43, s. 291. 
156 Verkställighetsreglerna byggde t.ex. fram till 2006 fortfarande på att gemensam vårdnad  
uppkommer direkt av lag, något som ändrades 1976 när möjligheter för ogifta och skilda  
föräldrar att få gemensam vårdnad efter en domstolsprövning infördes. SOU 2005:43, s.  
291 f. 
157Prop. 2005/06:99, s. 84. 
158Prop. 2005/06:99, s. 70,80 och SOU 2005:43, s. 292 f. 
159Prop. 2007/08:139, s. 23 f. 
160En undersökning som vårdnadskommittén genomförde, visade att det är ovanligt att  
tingsrättens dom ändras efter överklagande och när så sker beror det på omständigheter som 
tillkommit efter tingsrättens avgörande. Om systemet med prövningstillstånd inte skulle  
omfatta familjemål bedömdes risken finnas att barnet skulle utsättas för en omfattande och  
tidskrävande process utan att detta ledde till att tingsrättens dom ändrades, prop.   
2007/08:139, s. 23. 
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verkställighetsförfarandet.161 Barnets bästa är vid prövning enligt 21 kap. 
FB det bestämmande intresset.162 
Alltsedan slutet av 1960-talet har utgångspunkten för domstols prövning 
enligt 21 kap. FB varit att verkställighet skall beviljas.163 Endast i vissa i 
lagen angivna situationer kan legala hinder mot verkställighet föreligga; 
Verkställighet skall idag vägras om det är uppenbart att verkställigheten är 
oförenlig med barnets bästa.164 Har barnet nått en sådan ålder och mognad 
att dess vilja bör beaktas, får verkställighet inte heller ske mot barnets vilja 
utom då rätten finner det nödvändigt av hänsyn till barnets bästa.165 
Inför reformen 2006 konstaterade regeringen att det var angeläget att i 
någon mån renodla verkställighetsprövningen och på så sätt undvika 
upprepade processer om i princip samma fråga, eftersom sådana anses vara 
till skada för barnet. Vårdnadskommitténs undersökning hade nämligen 
visat att det fanns betydande problem med att verkställighetsprövningen 
tenderade att bli en upprepning av rättegången i sak. Det ansågs därför 
nödvändigt att strama upp prövningen.166 Att avskaffa den tidigare 
möjligheten att vägra verkställighet på grund av att det fanns skäl till 
omprövning av vårdnadsmålet ansågs vara ett naturligt steg i renodlingen.167   

 
Utgångspunkten vid prövningen enligt 21 kap. FB är att barnets bästa har 
varit bestämmande för det avgörande som ligger till grund för 
verkställighetsansökan. Detta avgörande skall inte omprövas. 
Verkställighetsprövningen skall i stället gå ut på att i barnets intresse se till 
att genomföra det som har bedömts vara till barnets bästa. Prövningen skall 
ta sikte enbart på den verkställighet som begärs och på förhållanden vid den 
tidpunkt verkställigheten är aktuell. Prövningen skall inte omfatta allt som 
kan vara av betydelse för en bedömning av vad som är till barnets bästa, 
utan koncentreras till en kontroll av att verkställigheten är förenlig med 
barnets bästa.168 Kontrollen sker för att säkerställa skyddet av barnet, inte 
för att säkerställa att verkställighet motsvarar den lösning som domstolen 
vid den tidpunkten hade valt vid en sakprövning av frågan om vårdnad, 
boende eller umgänge. Domstolen skall således göra en granskning av att 
verkställigheten ligger inom ramen för det som är förenligt med barnets 
intresse.169 

I förarbeten framhålls att detta inte innebär att en verkställighet i lagens 
mening alltid är förenlig med barnets bästa.170 I propositionen framhålls bl.a. 
att ju längre tid som förflutit mellan avgörandet i sak och verkställigheten, 
desto större är risken för att de förhållanden som avgörandet grundade sig på 
inte längre är aktuella. Motsvarande risker finns där avstånden i rum har 
blivit större än vad som var fallet vid tiden för domstolens ursprungliga 
                                                 
161 Prop. 1997/98:7, s. 127 f. och prop. 2005/06:99, s. 94 f. 
162Prop. 2005/06:99, s. 95. 
163SOU 2005:43, s.292. Se även Schiratzki Johanna, Barnrättens grunder, s. 124. 
16421 kap. 6 § FB. Se prop. 2005/06:99, s. 41 ff. , 80 f. och s. 98 f. 
16521 kap. 5 §. 
166SOU 2005:43 s. 292 f. och prop. 2005/06:99, s. 70,80 f. 
167Prop. 2005/06:99, s. 70, 80 f. 
168Prop. 2005/06:99, s. 79. 
169Prop. 2005/06:99, s. 98. 
170Prop. 2005/06:99, s. 79, SOU 2005:43, s. 292. 
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avgörande, dvs. i de fall barnet eller den förälder som har umgänge med 
barnet har flyttat. Enligt propositionen kräver skyddet av barnet att ett 
avgörande inte verkställs förbehållslöst.171 

3.4 Riskbedömning 
På motsvarande sätt som vid ett avgörande om vårdnad, boende eller 
umgänge, skall domstol vid en verkställighetsprövning göra en bedömning 
av eventuella risker för att barnet far illa.172 I ett verkställighetsärende skall 
domstol alltid göra en riskbedömning som är fristående i förhållande till 
bedömningar som har gjorts tidigare.173 Omständigheten att det finns en inte 
ringa risk för att barnet far illa framhålls i propositionen som det viktigaste 
typexemplet på fall då det är uppenbart att verkställigheten inte är förenlig 
med barnets bästa.174  Vid prövningen skall enligt förarbeten hänsyn tas till 
om det finns uppgifter som visar att en umgängesförälder begår övergrepp 
mot barnet eller om en förälder missköter sig på ett sådant sätt att barnets 
säkerhet är i fara. Vidare kan en förälder begå kriminella handlingar eller 
vara inne i ett pågående missbruk. Ett annat exempel är att barnet på grund 
av inträffade händelser eller sjukdom är särskilt känsligt vid tiden då 
verkställighet blir aktuell och skulle ta skada av vissa åtgärder175. Barnets 
viljeinriktning och barnets psykiska egenskaper i allmänhet har betydelse 
också vid riskbedömningen.176 
Även andra omständigheter än sådana som kan sägas innebära en risk för att 
barnet far illa skall enligt propositionen beaktas vid en 
verkställighetsprövning. I propositionen konstateras att omständigheter som 
är av grundläggande betydelse för att tillgodose barnets bästa hastigt kan ha 
ändrats. I ett ärende om verkställighet av en dom om barnets boende kan det 
t.ex. visa sig att den förälder som barnet skall flyttas över till saknar bostad. 
Situationen kan då vara sådan att det visserligen inte är fara för att barnet far 
illa men ändå är uppenbart att en överflyttning vid den tidpunkten inte är 
förenlig med barnets bästa. Verkställighetsprövningen skall ta sikte på den 
situation som kan antas råda vid den tidpunkt verkställigheten avser. 
Därmed är det i princip endast nyligen inträffade händelser eller helt ny och 
avgörande utredning som kan göra att verkställighet inte får ske. Domstolen 
kan dock inte bortse från en viss frågeställning av betydelse för 
verkställigheten, t.ex. risken för att barnet utsätts för övergrepp eller på 
annat sätt riskerar att lida skada, bara för att en sådan fråga har varit uppe i 
målet om vårdnad, boende eller umgänge.177 

                                                 
171Prop. 2005/06:99, s. 79. 
172Prop. 2005/06:99, s. 80. 
173Prop. 2005/06:99, s. 98 f. 
174Prop. 2005/06:99, s. 80 f. 
175Risk för barnets hälsa har beaktats av Regeringsrätten i RÅ 1972 ref 56. Tillräckliga skäl 
ansågs inte föreligga att stoppa verkställigheten på grund av ändrade förhållanden. 
176Prop. 2005/06:99, s. 98 f. 
177Prop. 2005/06:99, s. 99. 
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3.5 Beaktandet av barnets vilja 
När ett beslut om vårdnad, boende eller umgänge ska verkställas skall 
hänsyn tas också till barnets vilja. I verkställighetsprövningen skall enligt 21 
kap. 1 § hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och 
mognad. När barnet har nått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör 
beaktas får verkställighet inte ske mot barnets vilja, utom då rätten finner att 
det är nödvändigt med hänsyn till barnets bästa.178 Det är således barnets 
ålder och mognad som avgör vilken vikt som skall fästas vid dess 
synpunkter. Någon särskild åldersgräns för när barnets vilja skall beaktas 
finns inte. Därmed har lagstiftaren försökt öppna upp för att hänsyn skall 
kunna tas även till yngre barns vilja.179 Enligt verkställighetsreglerna före 
2006 års reform förelåg det hinder mot att verkställa ett beslut mot barnets 
vilja om barnet hade fyllt tolv år eller annars har uppnått sådan mognad att 
dess vilja borde beaktas. Dessa hinder mot verkställighet kunde dock 
åsidosättas om det med hänsyn till barnets bästa ansågs nödvändigt.180 Med 
undantag för en sänkning av åldersgränsen från femton år till tolv år som 
genomfördes år 1983, hade denna bestämmelse lämnats orörd sen den 
infördes år 1968.181 
 
Om domstol anser att det behövs för att tillgodose barnets bästa, kan 
domstolen också idag besluta att verkställighet skall ske mot barnets vilja. 
Det är emellertid endast domstolen som i ärenden om verkställighet kan 
avgöra om det är nödvändigt att genomföra verkställigheten mot ett barns 
vilja. Om det i något skede av verkställighetsförfarandet visar sig att barnet 
motsätter sig åtgärden, och barnet har nått en sådan ålder och mognad att det 
bör beaktas, får åtgärder inte fortsätta utan att det finns ett sådant 
ställningstagande av domstolen i ärendet.182 
Med hänsyn till den utredning som görs inför avgörandet rörande vårdnad, 
boende eller umgänge, har det inte ansetts nödvändigt med en föreskrift om 
utredning av barnets vilja även i verkställighetsmålet.183  Detta innebär 
enligt propositionen till 2006 års lagändringar, emellertid inte att barnet 
saknar ett berättigat intresse av att kunna göra sig hört också i 
verkställighetsförfarandet.184 Beroende på hur lång tid som har gått kan 
förhållandena ha ändrats i större eller mindre grad. Barnet kan under 
mellantiden ha nått en sådan ålder eller mognad att större vikt än tidigare 
måste fästas vid barnets inställning. Om ett avgörande bygger på att det 
beslutade är förenligt med barnets vilja, kan det vara så att barnet inför 
genomförandet av vad som beslutats ändrar sin inställning.185 Barnet kan 

                                                 
178 21 kap. 5 § FB. 
179Prop. 2005/06:99,s. 97.  
180 SOU 2005:43, s. 294. 
181 SOU 2005:43, s. 614. 
182Prop. 2005/06:99, s. 98. 
183Prop. 1994/95:224, s. 38 och prop. 2005/06:99, s. 81. 
184Prop. 2005/06:99, s. 81. 
185Prop. 2005/06:99, s. 97. 



33 
 

också ha synpunkter på åtgärderna för verkställighet som inte nödvändigtvis 
har varit relevanta att framföra inför avgörandet av sakfrågan.186 Därför 
finns enligt förarbeten möjligheten att höra barnet också i 
verkställighetsförfarandet.187 

3.6 Umgängessabotage 
Med umgängessabotage förstås vanligen att en förälder utan godtagbara skäl 
på olika sätt försöker hindra eller begränsa barnets möjligheter att få träffa 
den andra föräldern. 188 Det kan bl.a. vara fråga om att en förälder inför 
umgängestillfällen hävdar att barnet är sjukt eller en förälder intalar barnet 
att barnet inte bör träffa den andra föräldern med hänvisning till dåliga sidor 
hos denna.189 I vårdnadskommitténs utredning noteras en tendens hos 
domstolar att utgå från att en förälders motstånd mot att barnet får träffa den 
andra föräldern utgör umgängessabotage och att detta normalt bör leda till 
exempelvis en överflyttning av vårdnaden. Utredningen betonar att vad som 
kan antas vara bäst för barnet skall prövas utifrån omständigheterna i det 
enskilda fallet.190 Utredningen belyser den mycket besvärliga situation som 
en förälder som är övertygad om att barnet far illa när han eller hon vistas 
hos den andra föräldern kan befinna sig i. Å ena sidan ligger det i 
föräldraansvaret att se till att barnet får bl.a. omvårdnad och trygghet, dvs. 
att skydda barnet från att fara illa. Å andra sidan riskerar en förälder att 
försätta barnet i en ännu värre situation om han eller hon motsätter sig att 
barnet träffar den andra föräldern. Tar inte domstolen förälderns farhågor 
om att barnet far illa hos den andra föräldern på allvar, kan ju följden bli att 
den beslutar om en vårdnads- eller boendeöverflyttning på grund av att 
föräldern har motarbetat barnets kontakt med den andra föräldern.191  
Utredningen betonar därför att domstol inte utan vidare bör ta en förälders 
motvilja mot att barnet får träffa den andra föräldern till intäkt för att den 
föräldern saboterar umgänget med den andra föräldern. Enligt utredningen 
bör det inte heller komma ifråga att överhuvudtaget låta följderna av en 
förälders beteende slentrian- eller schablonmässigt ligga till grund för 
slutsatser.192 
 
I propositionen ”Om verkställighet av avgöranden om vårdnad eller 
umgänge mm” framhålls att en vårdnadshavare som motsätter sig ett 
umgänge mellan barnet och den andra föräldern inte enbart av det skälet 
alltid kan anses så olämplig som vårdnadshavare att han eller hon bör 
fråntas vårdnaden. Om det i ett sådant fall inte går att tala vårdnadshavaren 

                                                 
186Prop. 2005/06:99, s. 82. 
187Om barnet självt begär det eller det annars finns särskilda skäl, kan rätten medge att 
barnet hörs inför rätten under förutsättning att det är uppenbart att barnet inte kan ta skada  
av att höras. Bestämmelsen bör tillämpas med återhållsamhet. 21 kap. 12 § FB. Se också  
prop. 2005/06:99, s.82 och prop. 1982/83:165, s 35. 
188SOU 2005:43, s. 168. 
189SOU 2005:43, s. 168. 
190SOU 2005:43, s. 70 f. 
191SOU 2005:43, s. 205 och Höjer Ingrid, Röbäck Karin, Barn i kläm, s.111. 
192SOU 2005:43, s. 205. 
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till rätta och umgänget inte heller kan framtvingas genom ett 
vitesföreläggande, uppkommer, konstateras i propositionen, frågan om man 
bör acceptera det uppkomna läget eller om man i sista hand bör kunna 
genomdriva umgänget genom polishämtning.193 

3.7 Tvångsmedel 
Innan verkställighet förordnas får rätten uppdra åt en lämplig person att 
verka för att den som har hand om barnet frivilligt fullgör vad som åligger 
honom eller henne enligt ett avgörande om vårdnad, boende eller 
umgänge.194 Tiden för sådan s.k. medling får normalt inte sättas längre än 
till två veckor.195 Med hänsyn främst till barnet bör ett utdraget 
medlingsförfarande undvikas.196  Medlaren skall till rätten lämna en 
redogörelse för de åtgärder som vidtagits och om vad som i övrigt har 
kommit fram.197 I medlarens uppdrag ingår även att försöka klarlägga 
barnets inställning.198   
 
Nås inte ett frivilligt överlämnande, skall domstolen, om det inte föreligger 
något hinder, förordna om verkställighet. Förordnar domstolen om 
verkställighet finns två tvångsmedel.199 Dessa är, i första hand vite och, i 
andra hand, om vite inte är tillfyllest, hämtning genom polismyndighetens 
försorg.200 I lagförarbeten betonas särskilt att alla ansträngningar skall ha 
gjorts för att nå en frivillig lösning innan tvångsmedel tillgrips.201 Försöken 
att nå samförståndslösningar bör också pågå efter att tvångsmedel har 
aktualiseras.202 
 

                                                 
193Prop. 1982/83:165, s. 20. 
194Uppdraget kan exempelvis ges åt en ledamot eller suppleant i socialnämnden eller en  
tjänsteman inom socialtjänsten, 21 kap. 2 § första stycket FB. Se även prop. 1982/83:165, s. 
15 och prop. 2005/06:99, s. 73 f. 
195Om domstol anser att det finns förutsättningar för att nå en frivillig uppgörelse, finns 
möjligheten att förlänga tiden, 21 kap. 2 § andra stycket FB. Schiratzki menar att det 
faktum att barnets bästa skall komma i främsta rummet bör kunna utgöra ett incitament för  
domstolarna att utnyttja möjligheterna att förlänga tiden för medling om det  
finns förutsättningar för att nå en frivillig uppgörelse, Schiratzki Johanna, Barnrättens  
grunder, s.125. 
196 Prop. 1982/83:165, s. 27. 
19721 kap. 2 § FB. och 6 § Förordning (2006:467) om verkställighet av  
vårdnadsavgöranden. 
1984 § Förordning (2006:467) om verkställighet av vårdnadsavgöranden. 
199 I samband med 2006 års reform gjordes vissa klargöranden i lagtexten beträffande 
tvångsmedel. Av lagen framgår nu att domstolen kan förordna om tvångsmedel oberoende 
av yrkande från part. Det ansågs inte lämpligt att domstolen i denna fråga, som skall 
avgöras efter vad som är bäst för barnet, kunde antas vara bunden av parternas yrkanden. 
Prop. 2005/06:99, s. 75. SOU 2005:43, s. 344. 
200 Ett medlingsuppdrag kan ges även i detta skede, och beslutar rätten om polishämtning 
skall den alltid lämna ett medlingsuppdrag om inte särskilda skäl talar mot det. Rätten får 
också under vissa omständigheter bestämma att barnet skall tas om hand tillfälligt, 21 kap. 
3 och 4 §§ FB. 
201Prop. 2005/06:99, s. 74 och prop. 1982/83:165, s.18, 26. 
202Prop. 2005/06:99, s.74. 
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Det är inte någon förutsättning för att en ansökan om verkställighet skall tas 
upp till prövning att motparten inte har följt en dom eller ett beslut om 
vårdnad, boende eller umgänge.203 Inget hindrar att domstol, t.ex. när det 
gäller umgänge, i förväg uppdrar åt en medlare att verka för att barnet 
frivilligt överlämnas på utsatt tid, om det av någon anledning är sannolikt att 
umgänget annars inte blir av. Domstol kan i dom förelägga vite för att 
framtvinga att barnet överlämnas på den tid som angivits i domen. Även 
förordnande om hämtning kan meddelas i förväg.204 
 
I förarbeten har en central fråga varit i vilken utsträckning tvångsmedel bör 
få komma till användning för att ett beslut om verkställighet skall kunna 
genomföras i praktiken.205 
Tanken bakom användandet av tvångsmedel är att förmå den som har hand 
om barnet att fullgöra sina skyldigheter. Både vite och hämtning utgör 
konkreta påtryckningsmedel på en förälder som vägrar att följa domstols 
avgörande.206 Vårdnadskommittén konstaterar att en naturlig följd av att 
tvångsmedel, oavsett vilket, måste användas är att barnet, direkt eller 
indirekt, riskerar att drabbas. Vite riskerar drabba barnet indirekt på det 
sättet att den förälder barnet bor hos får sämre ekonomi och hämtning kan 
naturligtvis ofta vara en för barnet mycket ingripande åtgärd.207 
 
BO har påpekat att det bör utredas om verkställighet som institut 
överhuvudtaget kan överensstämma med barnets bästa. Bestämmelserna om 
verkställighet sätter enligt BO barnet i en ställning som objekt på ett sätt 
som svårligen kan överensstämma med barnkonventionens syfte att göra 
barnet till ett rättssubjekt med egna och självständiga rättigheter. BO menar 
att det är anmärkningsvärt att barn överhuvudtaget kan vara föremål för 
verkställighet.208 

3.7.1 Vite 
Om tvångsmedel anses nödvändigt är, med hänsyn till barnets bästa, alltså 
vite det huvudsakliga tvångsmedlet.209 Hämtning utan föregående 
vitesföreläggande bör enligt förarbeten endast komma i fråga i 
undantagsfall.210 I förarbeten framhålls att vitesföreläggande bör komma i 
fråga främst när det framstår som klart att det behövs särskilda åtgärder för 

                                                 
203Sjösten Mats, Vårdnad boende och umgänge, s. 190 med vidare hänvisning till prop.  
1967:138, s. 53. 
204Sjösten Mats, Vårdnad boende och umgänge, s. 190. 
205Prop. 1982/83:165, s. 17. 
206SOU 2005:43, s. 341. 
207SOU 2005:43, s. 341. Även BO uppmärksammar dessa psykiska respektive ekonomiska 
konsekvenser, Barnombudsmannen, Barnets bästa, Barnombudsmannens synpunkter på 
frågor om vårdnad, boende och umgänge, Barnombudsmannen rapporterar BR2005:06,  
Barnombudsmannen Stockholm 2005, s. 22. 
208 Barnombudsmannen, 26 september 2002, Remissvar, Utövandet av barns rättigheter i 
familjerättsprocesser (Ju2002/3810/L2)  
209 Prop. 1982/83:165, s.17 f. och prop. 2005/06:99 s. 74. Se även SOU 2005:43, s. 341. 
210 Prop. 1982/83:165, s. 27 f. 
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att få domstolens avgörande genomfört.211 Vitets storlek skall fastställas till 
ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om förälderns ekonomiska 
förhållanden och omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom eller 
henne att följa det föreläggande som vitet är förenat med.212  
Även om ett vite sätts till ett så högt belopp att det bör verka avskräckande 
på den part som vitesföreläggandet riktar sig mot, finns fall då detta 
tvångsmedel inte är tillräckligt för att förmå föräldern att överlämna 
barnet.213 Har vite förelagts men rättar sig den mot vilket vitet riktar sig trots 
det inte efter domen, får den som begärt verkställighet, återkomma till 
domstolen med en begäran om att vitet skall utdömas.214 

3.7.2 Hämtning 
Hämtning av barnet via polismyndighetens försorg bör endast förekomma i 
undantagsfall.215 I lagförarbeten framhålls att det är viktigt att 
ansträngningar att få barnet överlämnat på frivillighetens väg fortsätter även 
efter det att ett beslut om polishämtning har meddelats. I de ytterst få fall 
hämtning kan vara aktuell bör försöken pågå ända fram till den punkt då 
åtgärden är oundviklig.216 
Skilda regler gäller för hämtning beroende på om verkställigheten avser 
vårdnad, boende eller om verkställigheten avser umgänge. När det gäller 
verkställighet av ett avgörande om vårdnad eller boende får domstol besluta 
om hämtning om verkställighet inte annars kan ske eller om barnet riskerar 
att lida allvarlig skada av att vara kvar i den miljö där det vistas och det 
därför är nödvändigt att det tas därifrån.217 Gäller verkställigheten umgänge 
får hämtning beslutas om verkställighet inte annars kan ske och barnet har 
ett särskilt starkt behov av umgänge med föräldern.218 Det ställs således 
högre krav för att få till stånd hämtning i samband med umgänge än för att 
återförena barnet med den vårdnadshavare som barnet bor med.219 Redan i 
propositionen till införandet av 21 kap. FB framhölls att hämtning skall 
användas med viss återhållsamhet, särskilt när det gäller verkställighet av ett 
avgörande om umgänge.220 En avvägning måste i dessa lägen göras mellan å 
ena sidan barnets behov av umgänge och å andra sidan vilka följder det kan 
få för barnet om umgängesbehovet tillgodoses genom en så ingripande 
åtgärd.221 

                                                 
211Prop. 1982/83:165, s. 24. 
212 Om det är lämpligt kan ett föreläggande angående umgänge avse ett löpande vite för en 
viss tid framåt, prop. 2005/06:99, s. 74 och prop. 1982/83:165, s. 24. 
213Prop. 1982/83:165, s. 18. 
21421 kap. 3 § FB och 6 kap. 21 § tredje stycket FB. 
215Prop. 2005/06:99, s. 74 f., SOU 2005:43, s. 339 f. 
216Prop. 1982/83:165, s. 28, prop. 2005/06:99, s. 74. 
21721 kap. 3 § andra stycket FB, prop. 1982/83:165, s. 19, prop. 2005/06:99, s. 74 f. SOU  
2005:43, s. 339. 
21821 kap. 3 § tredje stycket FB, prop. 1982/83:165 s. 19 f., prop. 2005/06:99, s. 75, SOU  
2005:43, s. 339 f. 
219Schiratzki Johanna, Barnrättens grunder, s. 125. 
220Prop. 1967:138, s. 43 f. 
221Prop. 1982/83:165, s. 29, SOU 2005:43, s. 340. 
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I förarbeten framhålls att hämtning kan hämma möjligheterna till ett 
harmoniskt umgänge och därmed förfela hela syftet med umgänget. Vidare 
konstateras i förarbeten att det sannolikt är mycket sällsynt att behovet av 
umgänge är sådant att det kan överväga den risk för negativ inverkan som 
hämtningen är förenad med.222 I förarbeten konstateras att det finns risk för 
att ett barn skall ta skada av att hämtas av polis. Det framhålls att även om 
polishämtningen sker lugnt och odramatiskt, torde den lika fullt kunna 
utgöra en psykologisk påfrestning för barnet.223 
 
Verkställighet i form av hämtning skall utföras på ett sätt som är så 
skonsamt som möjligt för barnet.224 Vid hämtning av ett barn skall någon 
som kan vara till stöd för barnet närvara.225 Hämtning skall genomföras på 
sådant sätt att åtgärden inte väcker onödig uppmärksamhet eller orsakar dem 
som berörs av den större olägenhet än vad som är oundvikligt. Den 
polisman som medverkar vid förrättningen bör enligt förordningen 
(2006:467) om verkställighet av vårdnadsavgöranden vara civilklädd och 
använda fordon som inte har polismarkeringar.226 

3.8 Tidigare undersökningar 
I det följande presenteras kort två studier som båda riktat uppmärksamheten 
mot tillämpningen av barnets bästa i verkställighetsbeslut. Båda dessa 
studier bygger på avgöranden gjorda före lagändringarna 2006, och allt för 
stora växlar kan därmed inte dras utifrån deras resultat.  Barnperspektivet 
hade kanske varit tydligare och argumentationen i domarna hade kanske sett 
annorlunda ut idag. Jag har ändå valt att presentera studiernas resultat, 
främst för att ge en bakgrund till den frågeställning som diskuteras i 
uppsatsen. 
BO genomförde år 2001 en studie av 103 länsrättsdomar som rörde 
verkställighet227. Syftet med studien var bl.a. att undersöka i vilken 
utsträckning domstolarna tog hänsyn till barnets bästa. Resultaten från 
studien visade att det bara redovisades självständiga och individuella 
bedömningar av barnets bästa i 19 av de 103 undersökta domarna. I 25 
domar hänvisades till portalparagrafen om barnets bästa i kap. 21 FB, men 
någon mer detaljerad bedömning av vad som ansetts vara bäst för barnet 
förekom inte. I 59 av fallen saknades helt en diskussion om barnets bästa 
från domstolens sida. Här fanns det enligt BO stora brister i länsrätternas 
arbete. BO betonade vidare vikten av att domstolen alltid redovisar en 

                                                 
222Prop. 2005/06:99, s. 75 och prop. 1982/83:165, s. 19. 
223Prop. 1982/83:165, s. 18. Se även SOU 2005:43, s. 434. 
22421 kap. 9 § FB och prop. 1982/83:165, s. 20 f. 
225Undantag från kravet på närvaro av en person till stöd för barnet kan göras bara om det 
behövs för att skydda barnet eller om saken brådskar, prop. 2005/06:99, s. 101. 
22616 § Förordning (2006:467) om verkställighet av vårdnadsavgöranden 
227Barnombudsmannen, Ta hänsyn till barnets bästa i verkställighetsmål,  
Barnombudsmannens publikationer, Stockholm 2000/2001. 
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självständig och individuell bedömning av barnets bästa i domskälen, när 
det gäller verkställighet av mål om vårdnad, boende och umgänge.228 

BO fann i sin undersökning också skäl att vara kritisk till själva 
verkställighetsförfarandet där barnet, enligt BO, behandlas som ett objekt. 
Det är, menar BO, ett synsätt som är förlegat och som inte stämmer överens 
med barnkonventionens syn på barn som självständiga subjekt. Därför 
tycker BO att hela förfarandet med verkställighet av domar och beslut som 
rör barn är i behov av nytänkande och behöver utredas ur ett 
barnperspektiv.229   

Ingrid Höjer och Karin Röbäck granskade i en studie hur principen om 
barnets bästa definierades samt på vilket sätt barnets vilja 
uppmärksammades i verkställighetsmål.230 I studien konstateras att vad som 
är barnets bästa i verkställighetsmål riskerar att skymmas av föräldrarnas 
konflikt, men också av föreställningar om barns mognad och barns 
kompetens. Studien visar att barns uttalanden och barns egen vilja många 
gånger inte togs på allvar av domstol, med hänvisning till att barn var för 
unga för att kunna uttala sig, och att de inte var tillräckligt kompetenta för 
att kunna göra trovärdiga bedömningar av sin egen situation. Höjer och 
Röbäck noterar i studien också en föreställning om att barn inte skall behöva 
ta ansvar för att fatta beslut om umgänge med föräldrarna, som kan försätta 
dem i svåra lojalitetskonflikter.231 

                                                 
228 Barnombudsmannen, Barnets bästa, s. 21 f. 
229Barnombudsmannen, Barnets bästa, s. 22. Jag har varit i kontakt med BO som uttryckte  
att BO:s  inställning i frågan även efter 2006 års lagändringar är densamma. 
230Studien granskar alla verkställighetsdomar från Göteborgs Länsrätt 2001 och fördjupar  
sig i 18 av dem.   
231Höjer Ingrid, Röbäck Karin, Barn i kläm, s. 139 f. 
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4 Granskning av 
verkställighetsärenden 

4.1 Inledning 
Det här kapitlet utgör uppsatsens empiriska del. Här granskas såväl beslut i 
mål om verkställighet enligt 21 kap. FB, som de avgöranden rörande 
vårdnad, boende och umgänge som ligger till grund för aktuell 
verkställighetsprövning. Syftet med granskningen är att jämföra 
argumentation kring barnets bästa i beslut om verkställighet med 
argumentation kring barnets bästa i domstols ”ursprungliga” avgörande. 
Genom att göra detta vill jag utreda vad, om något, som sker med barnets 
bästa i dessa fall där domstol har att pröva frågan om verkställighet enligt 21 
kap. FB; fungerar prövningen som åsyftat eller verkställs domar och beslut 
förbehållslöst? 

Inledningsvis presenteras granskningens underlag och genomförande. 
Därefter redogörs allmänt för de barn som berörs av granskade ärenden. Sist 
i kapitlet redovisas själva granskningen. 

4.1.1 Granskningens underlag 
Granskningen omfattar ärenden från såväl allmän domstol som 
förvaltningsdomstol.  Bakgrunden till detta är, som fastslagits ovan, att 
handläggningen av frågor om verkställighet enligt 21 kap. FB, år 2006 
flyttades från förvaltningsdomstol till allmän domstol. Såväl före som efter 
2006, har få mål om verkställighet, i sakfrågan avgjorts i högsta instans.232 
Eftersom ett flertal av reglerna i 21 kap. FB alltjämt är desamma är många 
gånger regeringsrättens (numera högsta förvaltningsdomstolen) avgöranden 
fortfarande av betydelse.233 De två ärenden från förvaltningsdomstol som 
ingår i granskningen, är bland de få ledande avgöranden som finns från 
regeringsrätten234, och från högsta instans överhuvudtaget. Därför har jag 
ansett det skäligt att inkludera dessa avgöranden i min granskning. 

Vidare är de två ärenden från förvaltningsdomstolen som granskas båda från 
slutet av 1970-talet. När dessa beslut fattades hade således, som konstaterats 
                                                 
232

Att det är ovanligt med prövning i överrätt i verkställighetsärenden kan bero på en rad 
olika saker. Kanske är det beslut tingsrätten (och tidigare länsrätten) meddelat tillräckligt 
tillfredsställande för bägge föräldrar?  En annan anledning kan vara att den part som ansökt 
om verkställighet är så pass missnöjd med beslutet att han/hon istället kräver en 
omprövning av vårdnads-, boende- eller umgängesfrågan. Möjligheten finns också att 
föräldrarna faktiskt kommit överens om en lösning istället för att föra saken vidare. 
233 Sjösten Mats, Vårdnad boende och umgänge, s. 189. 
234De absolut flesta besluten från regeringsrätten rör inte verkställighetsfrågan som sådan, 
utan olika aspekter av verkställigheten, såsom förutsättningar för utdömande av vite, 
polishämtning, rättegångskostnader, eller omedelbart omhändertagande i samband med 
beslutad verkställighet. 
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tidigare i uppsatsen (se resonemang under kap. 1.3), någon uttrycklig 
erinran om barnets bästa ännu inte införts i 21 kap. FB.235 Hindren för 
verkställighet var också något annorlunda utformade än idag. Vid tiden för 
dessa avgöranden fanns tre uttalade hinder för verkställighet. Verkställighet 
skulle vägras om det var uppenbart att förhållandena hade ändrats och 
behövde prövas på nytt, om det fanns en risk som inte var ringa för barnets 
kroppsliga eller själsliga hälsa eller om barnet var 15 år eller hade uppnått 
motsvarande mognad, och motsatte sig verkställighet. 

4.1.2 Granskningens genomförande 
Granskningen omfattar totalt fem ärenden. Då verkställighetsmål idag ligger 
hos de allmänna domstolarna, presenteras först granskningen av de tre 
ärenden som avgjorts i allmän domstol. Därefter behandlas de två ärenden 
som avgjorts i förvaltningsdomstol. I ärendena från de allmänna 
domstolarna granskas, förutom det tingsrättsavgörande som ligger till grund 
för verkställighetsärendet, alltså också verkställighetsbeslut från tingsrätt 
respektive hovrätt. I ärendena från förvaltningsdomstolarna granskas enligt 
samma princip såväl tingsrätts ”ursprungliga” avgörande som 
verkställighetsbeslut från länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt. Varje 
ärende behandlas för sig. 
 
Inledningsvis ges mycket kort omständigheterna i det aktuella ärendet.236  
Sedan redogörs för hur domstol förhållit sig till barnets bästa i det 
avgörande rörande vårdnad, boende eller umgänge som sedermera kommit 
att ligga till grund för en verkställighetsprövning. Därefter granskas de olika 
instansernas uttolkning av barnets bästa i beslut om verkställighet enligt 21 
kap. FB. Vad jag i granskningen kallar ”uttolkning av barnets bästa” är min 
egen tolkning av domstols resonemang (alternativt domstols icke-
resonemang).  
I granskningen redogörs bl.a. för om och hur de olika domstolarna i sina 
beslut adresserar237 barnets bästa och om en prövning av 
verkställighetsfrågan redovisas i varje instans. Genom att på detta sätt 
”följa” barnets bästa i de olika processerna, hoppas jag kunna bringa klarhet 
i vad som skett med barnets bästa i fall där domstol haft att pröva frågan om 
verkställighet. Varje ärende granskas för sig. Granskningen sker utifrån en 
konkret frågeställning: 
-          Hur förhåller sig domstol till barnets bästa i beslut om verkställighet 
enligt 21 kap. FB, i jämförelse med avgöranden om vårdnad, boende och 

                                                 
235Såväl bestämmelsen om att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid 
verkställighet enligt 21 kap. FB som bestämmelsen att barnets bästa skall komma i främsta 
rummet vid avgörande av alla frågor som rör vårdnad om barn, barns boende och umgänge 
infördes genom prop. 1997/98:7 och trädde i kraft i april 1998. Värt att observera i 
sammanhanget är också att dessa beslut fattats enligt tolkningar av barnets bästa där risk för 
att barnet utsätts för övergrepp liksom föräldrarnas bristande samarbetsförmåga tillmäts 
mindre betydelse än enligt nuvarande ordning. 
236Genomgående utelämnas uppgifter om rättegångskostnader, rättshjälp, vites storlek och 
dyl. Utifrån granskningens syfte har jag valt att inte närmre behandla eventuella beslut om 
tvångsmedel. 
237Med detta avser jag att begreppet barnets bästa skrivits ut i domen eller beslutet. 
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umgänge? 

4.1.3 Om barnen 
Granskningen berör totalt sju barn, tre flickor och fyra pojkar. Barnen i 
granskningen är mellan ett och 12 år gamla. Två ärenden berör två barn238 , 
övriga ärenden berör ett barn. I de flesta fall gjordes samma bedömning 
beträffande syskon. I de fall bedömningarna skiljde sig åt, berodde detta på 
att det äldre barnets vilja ansågs kunna utgöra hinder för verkställighet, 
medan det yngre barnet inte uppnått den ålder att dess vilja skulle kunna 
utgöra hinder för verkställighet.239 
Bland granskade ärenden från allmän domstol finns uppgifter om våld, 
missbruk, sexuella övergrepp eller psykisk ohälsa i samtliga fall. I 
granskade mål från förvaltningsdomstolarna fanns i ett ärende uppgifter om 
våld.240   
I två av tre granskade ärenden från allmän domstol och i båda granskade 
ärenden från förvaltningsdomstolarna var barnen samtidigt aktuella i mål 
om vårdnad, boende eller umgänge.241  I dessa ärenden har alltså någon 
förälder, parallellt med verkställighetsprocessen, på nytt väckt talan om 
vårdnad, boende eller umgänge. Flera av barnen i granskningen är därmed 
berörda av två rättsliga processer samtidigt. 
 
Av de föräldrar som i granskade ärenden motsätter sig verkställighet 
hänvisar vissa till samtliga hinder för verkställighet242, medan andra 
hänvisar till t.ex. hänsyn till barnets psykiska hälsa243 eller den andre 
förälderns eventuella olämplighet244. 

4.2 Umgänge till varje pris 
I mål nr ÖÄ 1879-07, rörde verkställighetsprövningen en faders umgänge 
med sin sjuåriga dotter. Tingsrätten hade genom dom förordnat att 
vårdnaden om flickan skulle anförtros modern ensam och att flickan hade 
rätt till umgänge på visst sätt med fadern. Fadern hade tidigare dömts till ett 
åtta månader långt fängelsestraff för bl.a. misshandel av modern och av 
flickans bror och för sexuellt ofredande av modern.  Modern yrkade vid 
tingsrätten att det inte skulle förekomma något umgänge mellan flickan och 
hennes far enligt domen. Fadern yrkade för egen del bl.a. att domstolen 
skulle besluta om ett mer utvidgat umgänge och att det mer utvidgade 
                                                 
238 Ab 326/78 och RÅ 1977 ref. 127. 
239 I länsrätts beslut i Ab 326/78 och i regeringsrättens beslut i RÅ 1977 ref. 127 kom 
domstol fram till olika beslut beträffande syskon. 
240I RÅ 1977 ref. 127 uppgav fadern att modern misshandlat ett av de berörda barnen.  
Dessa uppgifter berördes dock inte närmre i någon instans. 
241I ärende nr. 1855-08 hade parallellt med verkställighetsprocessen talan väckts på nytt  
beträffande bl.a. barnets boende. I ärende nr. ÖÄ 2216-09 hade på nytt talan väckts   
angående barnets  boende. I 1977 ref. 127 hade på nytt väckts talan om vårdnad. I Ab  
326/78 var båda berörda barn samtidigt aktuella i ett mål om överflyttande av vårdnad. 
242Se tingsrätt i ärende nr. ÖÄ 2216-09 och Ab 326/78. 
243Se tingsrätt i mål nr. ÖÄ 1879-07. 
244Se tingsrätt och i hovrätt i ärende nr. ÖÄ 1855-08. 
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umgänget inte skulle vara övervakat, vilket tidigare varit fallet. I ärendet 
fanns uppgifter om att fadern hade utsatt flickan för misshandel och sexuella 
övergrepp. Polisanmälan hade gjorts och en förundersökning inletts. 
Förundersökningen hade dock lagts ned. 

4.2.1 Barnets bästa i tingsrätts avgörande om 
vårdnad, boende eller umgänge 

Vid bedömningen av riskerna för flickan, säger sig tingsrätten inte kunna 
bortse från att fadern har dömts till ett längre fängelsestraff för bl.a. 
misshandel av flickans mor och flickans bror. Tingsrätten framhåller att det 
funnits misstankar om att fadern utsatt flickan för sexuella övergrepp och att 
flickan under en tid mått psykiskt dåligt. Tingsrätts diskussion kring 
riskerna för flickan mynnar ut i bedömningen att det är mest förenligt med 
flickans bästa att umgänge äger rum, under övervakning.  
I domen öppnas tydligt upp för att ett utökat umgänge, utan övervakning, 
kan komma att bli aktuellt i framtiden. Dock, framhåller tingsrätten, 
förutsätter ett sådant umgänge att faderns tidigare bristande omdöme hade 
förändrats över tid. 
För att flickans behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna 
skulle kunna uppnås, menade tingsrätten att modern på ett bättre sätt än hon 
tidigare visat måste förbereda flickan inför umgängestillfällena med fadern. 
Modern uppmanades att bättre verka för att flickan skulle känna sig trygg 
med fadern och själv uttrycka en önskan och längtan efter att träffa honom. 
Tydligt är att kontakten med bägge föräldrarna väger tungt i tingsrättens 
bedömning av barnets bästa.   

4.2.2 Barnets bästa i beslut om verkställighet 
enligt 21 kap. FB 

Tingsrätten beslutade sedermera om verkställighet av det beslutade 
umgänget. I sitt beslut konstaterade tingsrätten att uppgifter fanns om att det 
förelåg en risk för att ett umgänge skulle motverka den behandling som 
flickan genomgick och att flickan vid umgänge med fadern riskerade att ”re-
traumatiseras”. Tingsrätten redogör inte närmre för hur man förhåller sig till 
dessa uppgifter. I stället konstaterar tingsrätten att flickans pågående 
behandling motverkar att ett umgänge kommer till stånd och att 
behandlingen, om den alltjämt anses befogad, måste ändra inriktning och 
anpassas efter flickans behov av att få träffa och lära känna sin pappa. 
Tingsrätten tar i sin uttolkning av barnets bästa avstamp i vad som anges i 
lag och förarbeten om barnets bästa vid verkställighet.  Tingsrätten 
konstaterar att grundtanken vid verkställighetsprövning är att vad domstol 
har bestämt skall följas och att undantag får göras endast under de särskilda 
förutsättningar som anges i 21 kap. FB. Tingsrätten framhåller att barnets 
bästa skall komma i främsta rummet vid verkställighet och redogör för att 
verkställighet skall vägras om det är uppenbart att verkställigheten är 
oförenlig med barnets bästa.   
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Modern anförde som skäl till varför hon motsatte sig verkställighet bl.a. att 
flickan mådde psykiskt dåligt. Tingsrätten konstaterar i sin bedömning att 
domstol redan vid prövning av umgängesfrågan beaktat detta. Det av 
tingsrätten beslutade umgänget kom därför att i olika avseenden begränsas. 
Enligt tingsrätten hade modern alltså inte anfört andra omständigheter än de 
som redan vägts in i domstolens bedömning. Då tingsrätten inte heller i 
övrigt fann några omständigheter som kunde utgöra hinder för 
verkställighet, ansåg tingsrätten det fortfarande ligga i barnets bästa att det 
beslutade umgänget ägde rum. 
Också i tingsrätts verkställighetsbeslut läggs ett tydligt ansvar på modern att 
verka för att umgänget mellan flickan och fadern skall fungera. Tingsrätten 
framhåller i sitt beslut att moderns inställning till umgänget hade en negativ 
inverkan på flickan. Modern var enligt tingsrätten tvungen att på ett bättre 
sätt än tidigare, förbereda flickan inför umgängestillfällena.  I tingsrätts 
beslut om verkställighet synes därmed barnets kontakt med bägge föräldrar 
vara central i tolkningen av vad som är till barnets bästa. Flickans kontakt 
med fadern är i tingsrättens ögon så pass viktig att flickans behandling, 
enligt tingsrätten, borde ändra inriktning och anpassas efter hennes behov av 
att träffa och lära känna sin far.  Det förefaller vara så att risken med att 
hindra flickan från umgänge (och därmed ”förlora” kontakten med fadern) i 
tingsrättens bedömning väger tyngre än risken för att flickan far illa. 

Hovrätten noterar i sin tur att flickan uppgavs ha visat klara symtom på att 
umgänget med fadern påverkade hennes psykiska hälsa på ett negativt sätt. 
Hovrätten noterar också att flickan enligt uppgifter i målet måste få 
tillräckligt med tid för att, om det över huvud taget är möjligt, kunna 
förberedas inför ett kommande umgänge med sin far. Efter dessa noteringar 
konstaterar hovrätten att verkställighet vore oförenlig med flickans bästa så 
som hennes situation såg ut vid tidpunkten för hovrättens prövning.  
 
Vad gäller såväl tingsrätts som hovrätts bedömning i verkställighetsfrågan 
är det svårt att utröna vilken vikt som faktiskt lagts vid de uppgifter som i 
målet fanns om verkställighets eventuella risker för flickans psykiska. 
Tingsrätten redogör för uppgifterna men går inte närmre in på hur man 
värderar dem. Vid läsning av hovrättens beslut förefaller det vara så att 
hovrätten i sin bedömning lagt avgörande vikt vid uppgifterna om riskerna 
för flickans psykiska hälsa. Men den enda uttryckliga motivering som 
faktiskt ges är att verkställighet vore oförenlig med flickans bästa så som 
hennes situation såg ut vid tidpunkten för hovrättens prövning. Det är 
således svårt att utläsa vilka grunderna är för hovrättens beslut att lämna 
yrkande om verkställighet utan bifall. Eftersom hovrätten kommer fram till 
att verkställighet vore oförenligt med barnets bästa, måste domstolen 
rimligtvis ha gjort en bedömning av det enskilda barnets situation. Den 
bedömningen redovisas dock inte i beslutet. 

4.2.3 Hur förhåller sig domstolarna till barnets 
bästa? 

I målet adresseras barnets bästa i samtliga instanser. Tingsrätten gjorde i sitt 
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avgörande om umgänge en individuell bedömning av det berörda barnets 
bästa. I tingsrättens verkställighetsprövning, redogjorde tingsrätten för vad 
som i lag stadgas om barnets bästa vid verkställighet. Tingsrätten redovisade 
dock inte någon individuell prövning av det berörda barnets bästa. I såväl 
tingsrätts avgörande om umgänge som i tingsrätts beslut om verkställighet 
synes barnets kontakt med bägge föräldrar vara central i tolkningen av vad 
som är till barnets bästa. I hovrättens beslut konstateras enbart att 
verkställighet vore oförenlig med flickans bästa så som hennes situation såg 
ut vid tidpunkten för hovrättens prövning. Hovrätten redovisar inte någon 
individuell prövning av barnets bästa.  

4.2.4 Genomfördes en prövning av 
verkställigheten? 

I ärendet gör varje instans en kontroll av verkställigheten. Tingsrätten 
kommer fram till att det inte visats föreligga någon omständighet som utgör 
hinder mot verkställighet eller att det föreligger sådana risker för flickans 
hälsa att verkställighet bör vägras. Hovrätten anser däremot att aktuell 
verkställighet är oförenlig med barnets bästa. Hovrätten redovisar inte, till 
skillnad från tingsrätten, hur domstolen har kommit fram till sitt beslut. Av 
hovrättens beslut kan endast utläsas att hovrätten förhåller sig till det 
enskilda barnets bästa, inte direkt hur. För att närmre visa på hur domstol i 
sin bedömning resonerat kring barnets bästa, hade såväl tingsrätt som 
hovrätt behövt motivera sina beslut tydligare. 

4.3 Kontakt med båda föräldrar - centralt 
för barnets bästa  

Verkställigheten i ärende nr ÖÄ 1855-08 rörde en ettårig pojkes boende. 
Föräldrarna hade gemensam vårdnad om pojken. Pojken bodde hos modern. 
I ärendet fanns uppgifter om missbruk och om psykisk ohälsa. 

4.3.1 Barnets bästa i tingsrätts avgörande om 
vårdnad, boende eller umgänge 

Tingsrätt konstaterar i sin bedömning att barnets bästa skall komma i 
främsta rummet vid avgörande av alla frågor som rör vårdnad, boende och 
umgänge. Tingsrätten konstaterar att pojkens behov av kontakt med båda 
sina föräldrar har en stor betydelse för tingsrättens ställningstagande. Vidare 
framhåller tingsrätten att det är tydligt att det finns en konflikt mellan 
föräldrarna och att deras osämja påverkar dem i frågor som rör sonen. 
Tingsrätten fann att fadern var den av föräldrarna som bäst kunde tillgodose 
pojkens behov av kontakt med båda sina föräldrar och att det därmed var 
bäst för pojken att bo hos fadern. Tingsrätten menade att de problem som 
kunde förmodas uppstå vid en överflyttning av boendet endast skulle vara 
övergående. Dessa eventuella problem fick enligt tingsrätten anses vara ett 
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pris värt att betala för att i ett längre perspektiv kunna skapa förutsättningar 
för pojken att ha en god och nära relation med båda sina föräldrar. 

4.3.2 Barnets bästa i beslut om verkställighet 
enligt 21 kap. FB. 

Såväl tingsrätt som hovrätt fann att verkställighet skulle ske. Tingsrätten 
betonar i sin bedömning att utgångspunkten vid verkställighetsprövning 
enligt 21 kap. FB är att barnets bästa har varit bestämmande vid den tidigare 
domen, och att någon omprövning i sak inte skall göras. Tingsrätten 
konstaterar att vad man har att ta ställning till är om något inträffat efter det 
att tingsrätten meddelat sitt beslut som skulle medföra att det vore oförenligt 
med pojkens bästa att verkställa beslutet. Tingsrätten finner att så icke är 
fallet. I tingsrättens beslut synes barnets bästa uttolkas som att, då inget nytt 
inträffat, skall det som domstol tidigare kommit fram till är till barnets 
bästa, verkställas.  Hovrätten fann, av samma skäl som tingsrätten anfört, att 
verkställighet skulle ske. Hovrätten hänvisade till tingsrättens skäl, utan att 
närmre utveckla sin bedömning. Hovrättens uttolkning av barnets bästa 
motsvarar därmed, som det förstås, tingsrättens. 

4.3.3 Hur förhåller sig domstolarna till barnets 
bästa? 

Tingsrätten redovisar i det avgörande som låg till grund för 
verkställighetsprövningen en individuell bedömning av det berörda barnets 
bästa. Tingsrättens argumentation vittnar om övertygelsen att barnets bästa 
innebär en kontakt med båda barnets föräldrar. Också i tingsrättens 
verkställighetsbeslut framgår inställningen att barnets bästa förutsätter en 
kontakt med båda föräldrarna. Tingsrätten hänvisar till och redogör för vad 
lag föreskriver om barnets bästa vid verkställighetsprövning. Tingsrätten 
adresserar eller diskuterar dock inte det berörda barnets bästa. Tingsrättens 
resonemang visar, anser jag, hur viktigt det är att tingsrättens prövning av 
pojkens boende verkligen ”går rätt till”. Det faktum att utgångspunkten vid 
verkställighetsprövning är att ingen omprövning skall göras, förutsätter att 
tingsrätten, i det avgörande som ligger till grund för 
verkställighetsprövningen, faktiskt har gjort en helhetsbedömning av det 
berörda barnets situation. Det torde också kräva att domstolen i domen 
tydligt redogjort för hur den resonerat och hur den förhåller sig till det 
berörda barnets bästa. 

4.3.4 Genomfördes en prövning av 
verkställigheten? 

I ärendet redovisar tingsrätt en prövning av om eventuella hinder finns för 
verkställighet. Prövningen saknar dock argumentation kring det enskilda 
barnets bästa. Hovrätt hänvisar i sitt beslut enbart till tingsrättens skäl och 
utvecklar inte närmre sin bedömning. Hovrätt visar därmed inte att 
domstolen faktiskt har gjort en kontroll av att verkställighet, under vid 
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prövningen rådande omständigheter, är förenlig med barnets bästa. I sitt 
beslut resonerar hovrätten varken kring barnets bästa, eller om eventuella 
hinder för verkställighet. Konekvensen av detta är att verkställighet 
förefaller ha beslutats förbehållslöst. Även beträffande detta ärende skulle 
en ökad transparens, om inte annat, medföra att en eventuell uttolkning av 
det berörda barnets bästa blev tydligare.   

4.4 Barnet skall ej riskera att fara illa 
I ärende nr. ÖÄ 2216-09 rörde verkställigheten en åttaårig pojkes boende. 
Föräldrarna hade gemensam vårdnad om pojken. Sedan föräldrarnas 
separation, sex år tidigare, hade pojken bott hos sin mor. 

4.4.1 Barnets bästa i tingsrätts avgörande om 
vårdnad, boende eller umgänge 

I sitt avgörande redogör tingsrätten för uppgifter i utredningen i målet enligt 
vilka den berörda pojken i vissa avseende tagit på sig ett ”föräldraansvar” 
för modern. Tingsrätten noterar att pojken hade kommit till tals i 
utredningen och att pojken hade förklarat att han ville bo hos modern. Enligt 
tingsrätten kunde dock inte ett alltför stort ansvar läggas på en åttaåring. 
Pojken kunde enligt tingsrätten inte förutse de långsiktiga konsekvenserna 
av sitt ställningstagande. Vidare kunde pojkens vilja att bo hos sin mor, 
menade tingsrätten, delvis grundas i en oro och omsorg om henne. 
Sammantaget ansåg tingsrätten att pojkens ålder och mognad ännu inte var 
sådan att hans vilja kunde ha en avgörande betydelse. 
 
Vid en samlad bedömning av pojkens behov, föräldrarnas förmåga och 
sociala förhållanden kom tingsrätten fram till att pojken skulle vara 
stadigvarande bosatt hos sin far. Enligt tingsrätten var fadern också den som 
bäst kunde bemöta pojkens behov av umgänge med båda sina föräldrar. 
Beträffande pojkens relation till sin mor framhöll tingsrätten att även om ett 
barn står nära en förälder är det inte alltid bäst för barnet att bo hos denne. 
Domstolen tycks här definiera barnets bästa som att barnet inte skall behöva 
utsättas för de risker ett boende hos modern skulle kunna innebära. Barnets 
bästa synes enligt domstolen i det här fallet också innebära att barnet har en 
kontakt med båda sina föräldrar. 

4.4.2 Barnets bästa i beslut om verkställighet 
enligt 21 kap. FB. 

I verkställighetsärendet redogör tingsrätten för en individuell prövning av 
det berörda barnets bästa. Tingsrätten lämnar faderns yrkande om 
verkställighet av tingsrättens dom utan bifall, med hänvisning till att 
verkställighet är oförenlig med barnets bästa. Tingsrätten fastslår i sin 
bedömning att ärendet präglas av parternas djupgående konflikt och att det 
är uppenbart att pojken påverkades negativt av föräldrarnas konflikt. 
Parternas starka motsättningar försvårar enligt tingsrätten också 
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möjligheterna att hitta lösningar som blir bra för pojken. 
Tingsrätten lade i sin bedömning mycket vikt vid uppgifter som fanns i 
målet om att pojken sedan tingsrättens dom farit illa. Utifrån dessa uppgifter 
fann tingsrätten det uppenbart att verkställighet, under då rådande 
omständigheter, var oförenlig med pojkens bästa. Tingsrättens uttolkning av 
barnets bästa tycks således i det här fallet innebära att barnet skall skyddas 
mot risker att fara illa. 
Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning att ärendet präglades av 
parternas djupgående konflikt, att det var uppenbart att pojken påverkades 
negativt av konflikten och att parternas starka motsättningar försvårade 
möjligheten att hitta lösningar som blev bra för pojken. Till detta kunde 
enligt hovrätten läggas att det var uppenbart att modern försökte rycka 
undan förutsättningarna för verkställighet då hon på nytt väckt talan 
angående pojkens boende.   
Vidare sade sig hovrätten finna det naturligt att pojken kände oro inför att 
flytta till sin far, inte minst eftersom en flytt starkt motarbetats av modern. 
Pojkens oro utgjorde enligt hovrätten dock inte något hinder för 
verkställighet.  Hovrätten fann således inget skäl att vägra verkställighet. 
Hovrättens bedömning av barnets bästa tycks här innebära att då 
förhållandena inte hade ändrats på något avgörande sätt, skall det som 
tingsrätten i sin prövning bedömt vara till barnets bästa, verkställas. 

4.4.3 Hur förhåller sig domstolarna till barnets 
bästa? 

Tingsrätten gör i det avgörande som kom att ligga till grund för 
verkställighetsprocessen en individuell prövning av barnets bästa, enligt 
vilken det bästa för pojken vore att bo hos fadern. Det centrala i tingsrätts 
bedömning av barnets bästa var att pojken inte skulle behöva riskera att fara 
illa. Enligt tingsrätts bedömning i verkställighetsfrågan var det uppenbart att 
verkställighet av beslutet om boende, under då rådande omständigheter, var 
oförenligt med pojkens bästa. Hovrätten förde i sitt beslut inte något närmre 
resonemang om vad verkställigheten kunde få för konsekvens för barnet. 
Hovrätten konstaterar enbart att den oro som pojken kände inför en flytt var 
”naturlig” och inte att anse som ett hinder för verkställighet. Hovrätten tycks 
göra bedömningen att det är nödvändigt att bortse från barnets vilja för att 
tillgodose barnets bästa.245 

4.4.4 Genomfördes en prövning av 
verkställigheten? 

I ärendet motsätter sig den berörda åttaåriga pojken verkställighet. Pojkens 
vilja framkommer i samtliga beslut i ärendet. Vilken betydelse som pojkens 
ställningstagande tillmäts skiljer sig mellan de olika instansernas 
avgöranden. Tingsrätten fann i den dom som kom att ligga till grund för 
verkställighetsprövning att pojkens mognad inte var sådan att hans vilja 
kunde ha en avgörande betydelse i prövningen. Vidare ifrågasatte tingsrätten 
                                                 
245Se 21 kap. 5 § FB. 
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grunderna för pojkens uttryckta vilja. Tingsrätten menade att pojkens vilja 
att bo hos sin mor delvis kunde grundas i en oro och omsorg om henne, 
något som i så fall skulle ha mer att göra med moderns behov än med 
pojkens. Barnets vilja utgjorde hur som helst inte enligt tingsrätten hinder 
för verkställighet. 
I ärendet provar de olika instanserna verkställigheten mot hänsynen till 
barnet. Prövningen sker dock utan att domstolen i något av 
verkställighetsbesluten faktiskt för uttryckliga resonemang kring det berörda 
barnets bästa. Tingsrätten adresserar förvisso det berörda barnets bästa, 
men utan att visa på en individuell prövning eller diskussion. I hovrättens 
beslut adresseras överhuvudtaget inte barnets bästa. 

4.5 Strikt tillämpning av tidigare 
åldersgräns 

I Ab 326/78, ett av de granskade ärendena från förvaltningsdomstolarna, 
kom verkställighetsärendet att handla om vårdnaden om en elvaårig pojke 
och en nioårig flicka. 

4.5.1 Barnets bästa i tingsrätts avgörande om 
vårdnad, boende eller umgänge 

Modern yrkande vid tingsrätt att hon skulle tillerkännas vårdnaden om 
barnen. Fadern medgav yrkandet. Tingsrätten fann inte skäl till annat än att 
förordna i enlighet med parternas överenskommelse. I avgörandet adresserar 
tingsrätten inte något av de berörda barnens bästa. Tingsrättens uttolkning 
av barnets bästa i det avgörande om vårdnad som kom att ligga till grund för 
verkställighetsprövningen, synes vara att föräldrarnas överenskommelse 
skall respekteras. 

4.5.2 Barnets bästa i beslut om verkställighet 
enligt 21 kap. FB.  

Parallellt med att modern hos länsrätt begärde verkställighet av tingsrättens 
dom, ansökte fadern om överflyttande av vårdnaden avseende båda barnen. 
Länsrätten redogör i sitt beslut utförligt för de psykologutredningar som 
fanns i målet, av vilka det bl.a. framgick att barnen ville stanna hos sin far. 
Barnen uppgavs i utredningarna vara harmoniska och balanserade. Den 
elvaårige pojken uppgavs ge ett moget intryck. Psykologen bakom 
utredningen ansåg att pojkens motiveringar var så djupt förankrade i honom 
att det kunde vara till skada för honom i hans fortsatta liv om hänsyn inte 
togs till vad han uttryckte. Länsrätten fann, med hänsyn till vad som 
upplysts om pojkens utvecklingsgrad och den konsekvens varmed han hållit 
fast vid sin inställning, att pojken nått en sådan mognad att hans vilja skulle 
beaktas. Då en verkställighet dessutom ansågs innebära fara, som inte var 
ringa, för skada på hans psykiska hälsa, fann länsrätten att verkställighet av 
vårdnadsdomen inte skulle ske beträffande pojken. Utifrån den individuella 
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prövning av pojkens situation som länsrätten redovisar i 
verkställighetsbeslutet, synes uttolkningen av barnets bästa beträffande 
pojken vara att hänsyn skall tas till hans vilja.    
 
Beträffande den nioåriga flickan konstaterar länsrätten att hennes vilja att 
stanna hos fadern, med hänsyn till hennes ålder, inte kunde tillmätas någon 
avgörande betydelse. Enligt länsrätten fanns ej heller något annat skäl till att 
vägra verkställighet av vårdnadsdomen beträffande flickan. I beslutet förs 
ingen diskussion om flickans bästa.  Såväl kammarrätt som regeringsrätt 
delade länsrätts bedömning angående flickan. Beträffande flickan tycks alla 
instansers bedömning av barnet bästa således innebära att domstols dom 
skall efterlevas.  
 
Kammarrätten fann att utredningen i målet gav starkt stöd för antagandet att 
fadern påverkat barnens negativa inställning till modern och beslutade om 
verkställighet beträffande båda barnen. Kammarrätten adresserar eller 
diskuterar i sitt beslut inte barnets bästa beträffande något av barnen. 
Kammarrättens tolkning av barnets bästa tycks innebära att domstols dom 
skall efterlevas. Regeringsrätten konstaterar i sin bedömning att 
utgångspunkten för verkställighetsprövningen är att tingsrätts dom 
beträffande vårdnaden om barnen skall lända till efterrättelse, såvida inte 
hinder enligt lag föreligger. Regeringsrätten framhåller att vid prövning av 
om hinder finns mot verkställighet, skall barnens egen viljeinriktning 
beaktas och även risken för deras hälsa. Barnens uttalade önskan att stanna 
hos fadern kunde enligt regeringsrätten inte frånkännas betydelse. 
Regeringsrätten framhöll att man vid bedömningen av barns viljeyttringar, 
dock måste ha i åtanke att barn är lättpåverkade och att deras inställning kan 
växla snabbt. Regeringsrätten fann, precis som kammarrätten, att barnens 
inställning med stor sannolikhet hade påverkats av fadern. Också 
regeringsrättens uttolkning av barnets bästa synes innebära att vad domstol 
har beslutat skall efterlevas. Regeringsrätten diskuterar inte något av de 
enskilda barnens bästa.  

4.5.3 Hur förhåller sig domstol till barnets 
bästa? 

Länsrätten gör i ärendet en individuell prövning av det äldre barnets 
(pojkens) bästa. Genom att inte bygga sin bedömning på pojkens ålder, utan 
istället se till hans mognad, blir länsrättens prövning en mer individuell 
genomgång av det enskilda barnets situation. Länsrättens uttolkning av 
barnets bästa tycks beträffande pojken vara att hänsyn skall tas till hans 
vilja. I övriga avgöranden utreds inte barnens mognadsnivå närmre. 
Kammarrätt och regeringsrätt tillämpar istället strikt den då rådande 15-
årsregeln. Barnets bästa synes i dessa avgöranden innebära att domstols dom 
skall efterlevas. I det avgörande som kom att ligga till grund för 
verkställighetsärendet förhåller sig inte tingsrätten till barnets bästa 
överhuvudtaget. Inte heller kammarrätt eller regeringsrätt diskuterar något 
av de enskilda barnens bästa. 
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4.5.4 Genomfördes en prövning av 
verkställigheten? 

I samtliga verkställighetsbeslut i ärendet kan barnens vilja att stanna hos 
fadern utläsas. Enligt samtliga instanser kunde flickans vilja att stanna hos 
fadern, med hänsyn till hennes ålder, inte tillmätas någon avgörande 
betydelse och alltså inte utgöra hinder för verkställighet. Flickans mognad 
prövas överhuvudtaget inte, hennes vilja avfärdas endast p.g.a. hennes ålder. 
Beträffande pojken skiljde sig domstolarnas bedömningar åt beträffande hur 
stor vikt som skulle läggas vid pojkens inställning. Länsrätten fann att 
pojken nått en sådan mognad att hans vilja skulle beaktas och låtas utgöra 
hinder för verkställighet. Kammarrätt och regeringsrätt delade inte den 
bedömningen. Både kammarrätt och regeringsrätt tvivlade på huruvida den 
vilja barnen uttryckte verkligen var deras egna. Regeringsrätten framhöll att 
barnens vilja inte skulle frånkännas betydelse, men eftersom barnen ansågs 
vara påverkade av fadern, skulle deras vilja inte kunna utgöra hinder för 
verkställighet. 

Samtliga instanser provar i ärendet om något hinder för verkställighet är för 
handen.  Med undantag för länsrättens prövning beträffande pojken, rymmer 
dock inte domstolarnas verkställighetsprövningar diskussioner kring de 
enskilda barnens bästa. 

4.6 Barns vilja tillmäts betydelse och utgör 
hinder för verkställighet 

Regeringsrättens ärende RÅ 1977 ref 127 rörde en elvaårig pojke och en 
sjuårig flicka. I målet uppgav fadern att modern misshandlat ett av de 
berörda barnen. Dessa uppgifter berördes dock inte närmre i någon instans. 

4.6.1 Barnets bästa i tingsrätts avgörande om 
vårdnad, boende eller umgänge 

Modern yrkande vid tingsrätt att hon skulle tillerkännas vårdnaden om 
barnen. Fadern medgav moderns yrkade. Tingsrätten konstaterar i domen att 
vad föräldrarna kommit överens om inte var ”uppenbart stridande mot 
barnens bästa”, och förordnade i enlighet med parternas överenskommelse.  
Tingsrätten adresserar på detta sätt de berörda barnens bästa. Fadern 
medgavs i domen visst umgänge med barnen. Tingsrättens uttolkning av 
barnets bästa i det avgörande som kom att ligga till grund för 
verkställighetsprövningen, synes vara att föräldrarnas överenskommelse, så 
länge den inte är uppenbart stridande mot barnens bästa, skall respekteras. 
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4.6.2 Barnets bästa i beslut om verkställighet 
enligt 21 kap. FB. 

När tiden för ett umgängestillfälle löpt ut, meddelade fadern att barnen inte 
ville återvända till modern, varpå han hos tingsrätten ansökte om vårdnaden 
om dem. Modern ansökte i sin tur om verkställighet av tingsrättens 
vårdnadsdom. Länsrätten redogör i sitt avgörande bl.a. för att det i 
utredningen i ärendet fanns uppgifter om att barnen ville stanna hos sin far. 
Länsrätten tog, med hänvisning till barnens ringa ålder, inte hänsyn till deras 
vilja, utan beslutade om verkställighet beträffande dem båda. Kammarrätten 
gjorde samma bedömning.  I sitt avgörande redogör kammarrätten inte för 
hur man kommit fram till sitt beslut, utan konstaterar enbart att man inte 
finner skäl att ändra länsrättens beslut. Varken länsrätt eller kammarrätt 
diskuterar något av de berörda barnens bästa. Utifrån länsrätts och 
kammarrätts avgöranden kan deras uttolkningar av barnets bästa förstås som 
att vad domstol beslutat, skall efterlevas. 
Regeringsrätten konstaterar att den elvaåriga pojken under omkring ett 
halvårs tid, ”enständigt” hållit fast vid sin inställning att han inte ville 
återvända till modern. Regeringsrätten framhåller sedan att pojken och hans 
ett år äldre bror (som inte berördes av verkställighetsärendet) i utredningen i 
ärendet beskrivits som lugna och mogna barn, men att den av 
verkställighetsärendet berörda pojken hade en mera bestämd uppfattning 
och föreföll vara psykiskt starkare än sin äldre bror. Med hänsyn till vad 
som upplysts om pojkens utvecklingsgrad och den konsekvens varmed han 
hållit fast vid sin inställning ansåg regeringsrätten det klarlagt att pojken nått 
en sådan mognad att hans vilja skulle beaktas.  
 
Beträffande flickans viljeyttring, kunde den enligt regeringsrätten, med 
hänsyn till hennes ålder (sju år) inte tillmätas avgörande betydelse i 
verkställighetsfrågan. Enligt regeringsrätten fanns inte heller något annat 
skäl att vägra verkställighet av vårdnadsdomen såvitt angick flickan.    
Två regeringsråd var av skiljaktig mening i målet, och framhöll bl.a. att vid 
bedömning av barns viljeyttringar, måste domstolen ha i åtanke att barn är 
mottagliga för yttre påverkan och att deras inställning därför snabbt kan 
växla. Sannolikt var, enligt regeringsråden, att faderns önskan att få 
vårdnaden om barnen och att behålla dem hos sig haft stor betydelse för 
barnens vilja att stanna hos honom. Beträffande pojken ansågs han ha en 
mognad som motsvarade hans ålder. Eftersom han vid tillfället endast var 
elva år kunde han inte anses ha uppnått den grad av mognad som krävdes 
för att hans vilja skulle utgöra hinder mot verkställighet. 

4.6.3 Hur förhåller sig domstol till barnets 
bästa?  

I det avgörande som kom att ligga till grund för verkställighetsprövningen 
konstaterar tingsrätten att vad föräldrarna kommit överens om inte var 
uppenbart stridande mot barnens bästa. Barnets bästa förefaller enligt 
tingsrätten således vara att föräldrars överenskommelse, så länge den inte 
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uppenbart strider mot barnets bästa, skall respekteras. Varken länsrätt eller 
kammarrätt diskuterar något av de berörda barnens bästa. I dessa beslut 
tycks uttolkningen av barnets bästa innebära att domstols avgörande skall 
efterlevas.  

Regeringsrätten gör emellertid en individuell prövning av pojkens bästa. I 
regeringsrättens beslut att lämna yrkande om verkställighet beträffande 
pojken utan bifall, kan barnets bästa uttolkas som att hänsyn skall tas till 
barnets vilja. I regeringsrättens beslut adresseras flickans bästa enbart i 
samband med val av tvångsmedel.246 

4.6.4 Genomfördes en prövning av 
verkställigheten? 

Länsrätt och regeringsrätt redogör i ärendet för prövningar av om 
vägransgrunder för verkställighet är uppfyllda. Kammarrätten konstaterar i 
sitt beslut enbart att man inte finner skäl att ändra länsrättens beslut. 
Kammarrätt visar alltså inte att man faktiskt har prövat de olika 
vägransgrunderna. Även här blir resultatet av att domstol inte redovisar hur 
man resonerat kring eventuella hinder för verkställighet eller barnets bästa, 
att verkställighet förefaller ha beslutats förbehållslöst. Med en ökad 
transparens skulle det bli tydligt hur kammarrättens bedömning i 
verkställighetsfrågan såg ut. En ökad transparens skulle också innebära att 
en eventuell uttolkning av de berörda barnens bästa blev tydligare. 

Med hänvisning till deras ålder, bortser länsrätt från barnens vilja. Länsrätt 
diskuterar inte barnens mognad i förhållande till deras ålder, utan tillämpar 
strikt 15-årsgränsen, och konstaterar att barnens vilja inte utgör hinder för 
verkställighet. Vad gäller pojken prövar regeringsrätten hans inställning inte 
bara mot hans ålder utan också mot hans mognad. Regeringsrättens 
bedömning innebar att även barn som ännu inte uppnått åldersgränsen, 
kunde anses ha uppnått en sådan mognad att dess vilja skulle tillmätas 
betydelse, och utgöra hinder för verkställighet. 

                                                 
246 Med hänsyn till barnets bästa skall enligt regeringsrätten såsom tvångsmedel i första 
hand användas vitesföreläggande.  
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5 Analys 

5.1 Inledning 

Detta kapitel innehåller uppsatsens analys. I kapitlet förs en diskussion kring 
resultatet av granskningen i det föregående kapitlet i förhållande till 
uppsatsens övriga material. Kapitlet avslutas med uppsatsens slutsats. 

5.2 Om granskningen 
Avsikten med diskussionen kring granskningen är inte att bedöma om 
domstols beslut är juridiskt korrekta eller inte. Det väsentliga för 
diskussionen är huruvida de olika instanserna faktiskt provar 
verkställigheten mot hänsynen till barnet, och inte i första hand vad 
respektive domstol kommer fram till. 
Då granskningen endast omfattar fem ärenden247 är den begränsad. Jag 
hävdar inte heller att mitt resultat är representativt i en statistisk mening. 
Granskningen är istället genomförd utifrån målsättningen att 
uppmärksamma barns utsatta situation i verkställighetsärenden. Dessa barn 
lever sitt dagliga liv mitt i föräldrarnas långt gångna, och inte sällan 
infekterade, konflikt, och skyddet av dem kräver att domstols prövning 
enligt 21 kap. FB verkligen utgör en kontroll av att verkställighet av 
domstols avgörande är förenligt med det enskilda barnets bästa.  

Granskningens resultat rör endast huruvida domstol redovisat en prövning 
av verkställigheten, och huruvida domstol redovisat hur man förhåller sig 
till barnets bästa. Domstolar kan ju ha gjort en grundlig bedömning av såväl 
vägransgrunder som det enskilda barnets situation, utan att tydligt redogöra 
för detta. 

5.3 Barnets bästa i avgöranden från allmän 
domstol 

I samtliga granskade tingsrättsavgöranden som ligger till grund för 
verkställighetsprövning i allmän domstol redovisas en individuell och 
detaljerad bedömning av barnets bästa. Tingsrätt förhåller sig med andra ord 
i de ”ursprungliga avgörandena” genomgående till det berörda barnet. 
I granskade verkställighetsbeslut från allmän domstol redovisas inte 
individuella prövningar av det berörda barnets bästa i lika stor utsträckning. 
I endast ett av de tre granskade ärendena förhåller sig samtliga instanser till 

                                                 
247Av dessa rörde ett verkställighet av umgänge (mål nr. ÖÄ 1879-07),  två verkställighet av  
boende (ärende nr. ÖÄ 1855-08, ärende nr. ÖÄ 2216-09) och två verkställighet av vårdnad  
(RÅ 1977 ref. 127 och Ab 326-78). 
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det berörda barnets bästa248. I övriga ärenden framgår inte att varje beslut 
fattats med hänsyn till de speciella omständigheterna i det aktuella fallet. 
 
Sättet på vilket allmän domstol förhåller sig till barnets bästa skiljer sig åt i 
de granskade verkställighetsbesluten. I flera beslut tar domstol ett tydligt 
avstamp i vad som anges i lag och förarbeten om barnets bästa vid 
verkställighet. I flera avgöranden konstateras att eftersom inga nya 
omständigheter påvisats, skall domstols avgörande efterlevas. Vad domstol 
tidigare kommit fram till vara till barnets bästa, anses i dessa beslut 
fortfarande vara aktuellt.249 
I vissa beslut har barnets behov av kontakt med bägge sina föräldrar en 
avgörande betydelse för vad som beslutas vara till barnets bästa.250  
Barnets bästa synes i ett beslut uttolkas som att barnet skall skyddas mot 
risker att fara illa.251 I ytterligare ett beslut, som i övrigt saknade diskussion 
kring barnets bästa, konstaterades enbart att verkställighet var oförenlig med 
barnets bästa såsom dess situation såg ut vid tidpunkten för domstolens 
prövning.252 I detta avgörande använde tingsrätten barnets bästa som en 
otydlig och svepande formulering utan att närmre gå in på vad som 
åsyftades med det enskilda barnets bästa. I vissa beslut adresseras inte 
barnets bästa överhuvudtaget.253 

5.4 Barnets bästa i avgöranden 
frånförvaltningsdomstol 

Det gjordes inte någon individuell bedömning av barnets bästa i de 
tingsrättsavgöranden som kom att ligga till grund för 
verkställighetsprocesser i förvaltningsdomstol. I ett avgörande adresserade 
tingsrätten barnets bästa, dock utan att göra någon individuell bedömning av 
de två berörda barnens situation. 254 I det avgörande som kom att ligga till 
grund för verkställighetsprövning i det andra granskade ärendet från 
förvaltningsdomstol förhöll sig inte tingsrätten till barnets bästa 
överhuvudtaget. 
I två av verkställighetsbesluten från förvaltningsdomstol adresseras och 
diskuteras de enskilda barnens bästa.255 I båda besluten kretsar 
diskussionerna mycket kring huruvida hänsyn skall tas till de berörda 
barnens vilja och i båda besluten uttolkas barnets bästa som att även ett barn 
som ännu inte uppnått åldersgränsen (båda barnen var elva år gamla), kunde 

                                                 
248Ärende nr. ÖÄ 2216-09. 
249Se tingsrätts beslut i mål nr. ÖÄ 1879-07, tingsrätts beslut i ärende nr. ÖÄ 1855-08 samt  
hovrätts beslut ärende nr. ÖÄ 2216-09. 
250Se tingsrätts beslut i mål nr. ÖÄ 1879-07 och tingsrätts beslut i ärende nr. ÖÄ 1855-08. 
251Se tingsrätts avgörande i ärende nr. ÖÄ 2216-09. 
252Se hovrätts beslut i mål nr. ÖÄ 1879-07. 
253Se hovrätts beslut i ärende nr. ÖÄ 1855-08 och hovrätts beslut i ärende nr. ÖÄ 2216-09. 
254 RÅ 1977 ref. 127. 
255I Ab 326/78 adresserar länsrätt i sitt verkställighetsbeslut barnets bästa beträffande ett  
av två berörda syskon. I RÅ 1977 ref. 127 adresseras båda de berörda barnens bästa i  
regeringsrätts beslut. Det ena barnets bästa adresseras dock enbart i val av  
tvångsmedel, och inte i verkställighetsprövningen. 
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anses ha uppnått en sådan mognad att dess vilja skulle tillmätas betydelse i 
avgörandet och låtas utgöra hinder för verkställighet. I övriga 
verkställighetsbeslut från förvaltningsdomstolarna adresseras inte barnens 
bästa.  

I granskningen av avgöranden från förvaltningsdomstolarna är det tydligt att 
den tidigare 15-årsgränsen utgjorde ett hinder för att yngre barns vilja skulle 
tillmätas betydelse. I flera beslut fick barn inte gehör för sina åsikter, enbart 
med hänvisning till att de inte uppnått rätt ålder.256 Domstol lade här 
avgörande betydelse vid barnets ålder och gjorde inte en bedömning av 
barnets vilja gentemot dess mognad. Utifrån tanken att underlätta även för 
yngre barn att komma till tals och få sin vilja beaktad, togs i samband med 
2006 års reform åldersgränsen bort i 21 kap. FB. Besluten i de granskade 
ärendena från allmän domstol är fattade efter det att åldersgränsen togs bort. 
I ett av tre granskade ärenden från allmän domstol framgår barnets vilja. I 
det ärendet, ärende nr. ÖÄ 2216-09, gjordes också en bedömning av det 
åttaåriga barnets mognad. Utifrån mognadsbedömningen motiverade 
tingsrätten sedan sitt beslut att gå emot barnets vilja.257 Utifrån 
granskningen kan inte några slutsatser dras angående om yngre barn i större 
utsträckning har fått komma till tals eller fått sin vilja beaktad sedan 
åldersgränsen togs bort år 2006. Vad jag däremot anser mig kunna 
konstatera är att beslut som rymmer uppgifter om det enskilda barnets vilja, 
och som visar på att barnets vilja prövats, inte bara mot barnets ålder utan 
också mot dess mognad, i större utsträckning torde motsvara syftet med 
prövningen enligt 21 kap. FB. Dels förefaller nämligen dessa beslut ha 
fattats utifrån det enskilda barnets situation och förutsättningar, dels visar 
dessa beslut att domstol har försökt tillämpa ett barnperspektiv. I 
sammanhanget bör framhållas att granskningen visar att ett skäl till att 
barnets vilja inte får avgörande betydelse i domstols bedömning i 
verkställighetsfrågan, såväl före258 som efter259  reformen 2006, var 
domstols tvivel huruvida den vilja barnen uttryckte verkligen var deras egna 
eller om barnens uttalanden var en följd av en förälders påverkan. Som 
redan anförts har dock FN:s barnkommitté uttalat att man inte skall tillmäta 
påverkansgraden någon betydelse i bedömningen av barnets viljeyttring. 

                                                 
256Se länsrätts och regeringsrätts beslut beträffande nioårigt barn i Ab 326/78 och  
regeringsrätts beslut beträffande sjuårigt barn i RÅ 1977 ref. 127.  I RÅ 1977 ref. 127  
hänvisar inte länsrätt till de båda barnens ålder utan konstaterar enbart att domstolen inte  
finner att barnen kan anses ha nått sådan mognad att dess vilja bör beaktas.   
Dock lämnades ansökan om verkställighet utan bifall med hänvisning till barnets vilja i  
länsrätts beslut i Ab 326/78 och i regeringsrätts beslut i RÅ 1977 ref. 127.   
257 Att det berörda barnet i ärende nr. ÖÄ 1855-08 bara är ett år gammalt tar jag som 
förklaring till att pojkens mognad inte behandlas närmre.  I mål nr. ÖÄ 1879-07 är det 
berörda barnet sju år gammalt. I ärendet finns uppgifter från BUP angående flickans 
psykiska hälsa och vilka konsekvenser verkställighet skulle få på flickans psykiska hälsa 
men inga direkta uppgifter om hennes vilja. I tingsrätts avgörande beträffande umgänge 
konstateras endast att flickan inte har ”uttryckt någon direkt önskan att få träffa sin pappa”. 
258Se kammarrätt och regeringsrätt i Ab 326/78. Se också de skiljaktiga regeringsrådens  
resonemang i RÅ 1977 ref. 127. 
259Se tingsrätts avgörande om barnets boende och hovrätts verkställighetsbeslut i mål nr.  
ÖÄ 2216-09. 
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5.5 Fungerar verkställighetsprövning i 
granskade ärenden som åsyftat? 

Utifrån granskningen kan konstateras att de flesta domstolar inte beslutade 
om verkställighet förbehållslöst. I de flesta av de granskade besluten 
redovisas, om än i olika utsträckning, en prövning av om hinder för 
verkställighet föreligger. Dock återfinns i granskningen beslut, från såväl 
förvaltningsdomstol som allmän domstol, uti vilka domstolar förefaller 
besluta om verkställighet av avgöranden på ett slentrianmässigt sätt. I två av 
de granskade besluten redovisas inte någon prövning av aktuell 
verkställighet. I kammarrätts beslut i RÅ 1977 ref. 127 konstateras enbart att 
kammarrätten inte anser att det finns skäl att ändra länsrättens beslut om 
verkställighet.  I ärende nr. ÖÄ 1855-08 hänvisar hovrätten i sitt beslut 
enbart till tingsrättens skäl, utan att närmre utveckla sin bedömning. 
Hovrätten visar därmed inte att man har kontrollerat att verkställighet, under 
vid prövningen rådande omständigheter, är förenlig med barnets bästa. I 
båda dessa fall blir följden av att domstol inte redovisar hur man resonerat 
kring eventuella hinder för verkställighet, eller kring de berörda barnens 
bästa, att verkställighet förefaller ha beslutats förbehållslöst.  Beträffande 
båda dessa ärenden skulle en ökad transparens medföra att domstols 
bedömning i verkställighetsfrågan eller en eventuell uttolkning av det 
berörda barnets bästa blev tydligare.  
 
I flera av de granskade besluten konstaterar domstol att grundtanken med 
verkställighetsprövningen är att vad domstol har bestämt skall efterlevas och 
att undantag får göras endast under de särskilda förutsättningar som anges i 
21 kap. FB.260 I ärende nr. ÖÄ 1855-08 betonar tingsrätten att 
verkställighetsprövningen inte innebär att någon omprövning i sak skall 
göras och att endast händelser som inträffat nyligen eller nya 
omständigheter kan göra att verkställighet inte skall ske. Det faktum att 
ingen omprövning skall göras i verkställighetsärendet ställer höga krav på 
att tingsrätten i det ursprungliga avgörandet om vårdnad, boende eller 
umgänge verkligen går till botten med barnets situation. I granskningen 
redovisar tingsrätten en individuell och detaljerad bedömning av barnets 
bästa i samtliga tingsrättsavgöranden som ligger till grund för 
verkställighetsprövning i allmän domstol.  Detta är, enligt mig, helt 
avgörande för att beslut i enlighet med barnets bästa skall kunna fattas i ett 
senare verkställighetsskede. Genom att tingsrätt i det första skedet gör en 
grundlig bedömning av barnets situation och fyller begreppet barnets bästa 
med innehåll, läggs grunden för barnets skydd och värnandet om barnets 
bästa i ett eventuellt verkställighetsärende. 
I mål nr. ÖÄ 1879-07 konstaterar tingsrätten att en förälder som motsatte sig 
verkställighet inte anfört andra omständigheter än de som redan vägts in i 
domstolens bedömning i det grundläggande avgörandet om umgänge. 
Tingsrättens utlåtande belyser, anser jag, vikten av att en riskbedömning 
                                                 
260Tingsrätts verkställighetsbeslut i mål nr. 1879-07, tingsrätts verkställighetsbeslut i ärende 
Nr. 1855-08, tingsrätts verkställighetsbeslut i ärende nr. 2216-09, regeringsrätts beslut i Ab 
326/78. 
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görs och att förekomsten av exempelvis missbruk, psykisk sjukdom, hot och 
våld i familjen och även konsekvenserna av eventuella problem verkligen 
utreds och redovisas i det ursprungliga avgörandet. Om exempelvis en 
förälders missbruk eller våldsamhet beskrivs, men inte framställs som ett 
problem i domen som ligger till grund för verkställighetsprövningen, kan 
domstol finna att det inte heller utgör ett hinder för verkställighet eftersom 
det redan beaktats inför tingsrättens beslut. När beslutet väl är fattat om 
exempelvis umgänge kan en förälder i ett senare skede kanske inte skydda 
barnet genom att vägra umgänge, om skälen föräldern anför inte anses 
utgöra nya omständigheter. 
Inför 2006 års reform framhölls att det i princip endast var nyligen 
inträffade händelser eller helt ny och avgörande utredning som kan göra att 
verkställighet inte får ske. Enligt propositionen kan domstol dock inte bortse 
från t.ex. risken för att barnet utsätts för övergrepp eller på annat sätt 
riskerar att lida skada, bara för att en sådan fråga har varit uppe i målet om 
vårdnad, boende eller umgänge. 
Hänsynen till barnets bästa torde kunna innebära att hinder mot 
verkställighet i vissa fall kan föreligga, oavsett vad det ursprungliga 
avgörandet innehåller. 
 
Verkställighetsprövningen skall ta sikte enbart på den verkställighet som 
begärs och på förhållanden vid den tidpunkt verkställigheten är aktuell. I 
mål nr. ÖÄ 1879-07 beslutar tingsrätt om verkställighet beträffande beslutat 
umgänge, medan hovrätt kommer fram till att verkställighet vore oförenlig 
med flickans bästa så som barnets situation såg ut vid tidpunkten för 
hovrätts prövning. Att hovrätt har mer fokus på hur situationen ser ut för 
barnet under vid prövningen rådande omständigheter, synes innebära att 
risken för barnets utsatthet vid det specifika umgänget blir tydligare, utan att 
beslutet för den sakens skull nödvändigtvis strider mot det långsiktiga målet 
att barnet ska ha kontakt med båda sina föräldrar. 
Samma tendens finns i ärende nr. 2216-09. Tingsrätten fann, främst utifrån 
uppgifter från olika personer i den berörda pojkens närhet, att det var 
uppenbart att verkställighet, under då rådande omständigheter, var oförenlig 
med pojkens bästa. Beslutet innebär inte nödvändigtvis att tingsrätten inte 
delade de andra domstolarnas bedömning att det vore bäst för pojken att bo 
hos den av föräldrarna som förväntades tillgodose hans behov av kontakt 
med båda sina föräldrar. Dessa två avgöranden visar, anser jag, hur det 
faktum att olika domstolar i dessa ärenden kom fram till olika beslut, inte 
behöver innebära att deras syn på barnets bästa skiljer sig åt. Enligt mig 
visar dessa ärenden också hur domstol kan pröva om hinder föreligger mot 
verkställighet, samtidigt som domstolen förhåller sig till det enskilda barnets 
bästa, utan att för den sakens skull göra en omprövning i sak. Att som i 
dessa avgöranden fokusera på hur situationen ser ut för barnet under vid 
prövningen rådande omständigheter och att rikta in sig på barnets faktiska 
situation, motsvarar, i mina ögon, helt det syfte med 
verkställighetsbestämmelserna som presenteras i 2006 års proposition. 
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5.5.1 Hur förhöll sig domstolar till barnets 
bästa? 

I de flesta av de granskade besluten redovisas således en prövning av om 
hinder för verkställighet föreligger. Många av dessa prövningar saknar dock 
individuella resonemang om barnets bästa eller om konsekvenserna för det 
barn som påverkas av aktuellt beslut.261  
 
I förarbeten framhålls att domstol inte skall göra en omprövning i sak, utan 
koncentrera prövningen till en kontroll av att verkställigheten är förenlig 
med barnets bästa. Vidare fastslås att utgångspunkten vid 
verkställighetsprövning är att barnets bästa har varit bestämmande vid det 
avgörande som ligger till grund för verkställighetsärendet. Samtidigt stadgas 
i 21 kap. FB att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid 
verkställighetsprövningen. I förarbeten framhålls också att barnets bästa 
alltid skall finnas med som en utgångspunkt för bedömningen i 
verkställighetsärenden och att barnets bästa är det bestämmande intresset 
vid en verkställighetsprövning. 
För att barnets bästa skall anses ha kommit i främsta rummet vid en 
prövning enligt 21 kap. FB, menar jag att domstol i verkställighetsbeslut 
uttryckligen måste förhålla sig till det berörda barnets bästa. För att en 
kontroll av att verkställighet är förenlig med barnets bästa skall anses ha 
genomförts, torde det också vara naturligt för domstolen att i vart fall 
adressera barnets bästa. 
 
I förarbeten framhålls att bedömningen av vad som i ett enskilt fall är bäst 
för ett barn inte kan göras schablonmässigt utan måste bli beroende av 
omständigheterna i det särskilda fallet. Också barnkonventionen och FN:s 
kommitté för barnets rättigheter framhåller att det berörda barnets unika 
situation i varje enskilt ärende, skall vara avgörande för tolkningen av 
barnets bästa. 
För att barnets bästa ska kunna tillgodoses har därför domstolen tillåtits det 
utrymme som behövs för att den skall kunna beakta de individuella 
förhållandena och välja den lösning som bäst svarar mot behovet i det 
enskilda fallet. För att nå den lösning som bäst svarar mot det enskilda 
barnets behov i det särskilda fallet måste rimligtvis rättstillämparen också 
utnyttja det utrymmet. Det är de professionella aktörerna som i sin 
tillämpning tillskriver begreppet barnets bästa ett innehåll. Det är en oerhört 
viktig uppgift. Om domstol brister i utförandet av 
verkställighetsprövningen, riskeras ett beslut till barnets bästa att inte nås. 
Om domstol ”stannar vid” det som sägs om barnets bästa i lag, eller om 
domstol blint förlitar sig på presumtioner om vad som är till barns bästa, 
finns en risk att vissa barn inte får det skydd som 21 kap. FB är tänkt att ge.  
 

                                                 
261Även om domstolar faktiskt har gjort individualiserade bedömningar av det enskilda 
barnets situation, innebär en brist på transparens i besluten att dessa bedömningar inte når 
ut.  
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5.5.1.1 Vad hände då med barnets bästa? 
Genom att ”följa” barnets bästa i de olika processerna ville jag bringa 
klarhet i vad som skett med barnets bästa i dessa ärenden där domstol haft 
att pröva frågan om verkställighet. Bara i ett ärende förhöll sig alla instanser 
till barnets bästa. I övriga ärenden kunde jag alltså inte följa barnets bästa så 
som jag föresatt mig. Bristen av resonemang kring det enskilda barnets 
bästa, anser jag dock vara ett resultat i sig. Resultatet belyser nämligen 
domstols svårighet att nå det individuella barnets bästa i det enskilda fallet 
under dess särskilda omständigheter. Ty själva förutsättningen för att 
domstol skall kunna se till det enskilda barnets situation, är att domstolen 
förhåller sig till det enskilda barnets bästa. I uppsatsens granskning av 
verkställighetsmål tas, enligt mig, således inte barnets bästa alltid tillvara på 
ett tillräckligt tydligt och flexibelt sätt.  
 
Vid prövning enligt 21 kap. FB skall domstol pröva om hinder föreligger 
mot verkställighet, samtidigt som domstolen skall förhålla sig till det 
enskilda barnets bästa, utan att för den sakens skull göra en omprövning i 
sak. Det svåra tycks för domstolen vara att hitta en balans, ett sätt att utan att 
göra en omprövning i sak, förhålla sig till barnets bästa. Som jag konstaterat 
ovan, motsvarar det enligt mig syftet med verkställighetsbestämmelserna att 
i prövningen fokusera på hur situationen ser ut för barnet under vid 
prövningen rådande omständigheter och att rikta in sig på barnets faktiska 
situation. 

5.5.2 Presumtioner 
Domstols tolkning av barnets bästa tar ofta sikte på det ”normala” barnet. 
Därmed kan barn som berörs av verkställighetsprocesser och som 
regelmässigt är att se som barn i ovanliga situationer, få sitt bästa tolkade 
utifrån det ”normala” barnets förutsättningar. Presumtionen att kontakt med 
båda föräldrar är det bästa för barn märks i granskningen.262 Naturligtvis är 
det i de allra flesta fall så att det bästa för ett barn är att ha kontakt med båda 
sina föräldrar. När normativa utsagor om barnets bästa möter den verklighet 
som vissa barn faktiskt lever i, kan dock komplikationer uppstå.  
I mål nr. ÖÄ 1879-07 står presumtionen att kontakt med båda föräldrarna är 
det bästa för barn sig stark i såväl tingsrätts avgörande om umgänge som i 
tingsrätts verkställighetsbeslut. Domstolens sätt att formulera sig i besluten 
vittnar om att domstolen i sin bedömning har en väl fungerande familj för 
ögonen. Domstolen uttycker bl.a. att modern skulle verka för att den berörda 
flickan skulle känna sig ”trygg” med fadern och själv uttrycka en ”önskan” 
och ”längtan” efter att träffa honom. Till bilden hör att flickan på nära håll 
bevittnat faderns tidigare missbruk, att fadern dömts till ett åtta månader 
långt fängelsestraff för att ha misshandlat modern och flickans bror, och för 
att ha sexuellt ofredat modern. Dessutom fanns, om än svaga, misstankar 
om att fadern hade utsatt flickan för sexuella övergrepp. I mina öron klingar 
det något falskt när domstol mot den bakgrunden talar om ”trygghet” och 

                                                 
262 Se tingsrätts avgörande om boende i ärende nr. ÖÄ 1855-08 och tingsrätts avgörande om 
vårdnad i ärende nr. ÖÄ 2216-09. 
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”längtan”.  Jag finner det vara förklarligt om flickan under aktuella 
omständigheter inte känner sig trygg med fadern, eller om flickan inte 
känner en längtan efter honom.  
 
Vidare menar tingsrätten i målet att moderns inställning till aktuellt 
umgänge, hade en negativ inverkan på flickan. I såväl avgörandet om 
umgänge som i verkställighetsbeslut läggs ett tydligt ansvar på modern att, 
för att tillgodose flickans behov av en nära och god kontakt med båda 
föräldrarna, på ett bättre sätt än tidigare förbereda flickan inför 
umgängestillfällena. Jag finner det anmärkningsvärt att domstolen i sin 
övertygelse om att kontakten med båda föräldrar är viktig går så långt som 
att kräva av en mor som blivit misshandlad och sexuellt ofredad av barnets 
far, att ta ansvar för att barnet känner sig trygg med sin far. Faderns tidigare 
uppförande kan, enligt mig, anses utgöra en högst förståelig orsak till varför 
föräldrarna inte kan ”komma överens”.  
Lika anmärkningsvärt är att då tingsrätten fann att flickans pågående 
behandling för sina psykiska besvär motverkade umgänget med fadern, 
ansåg tingsrätten att behandlingen skulle ändra inriktning och anpassas efter 
flickans behov av att få träffa och lära känna sin far. Presumtionen är alltså 
här så stark att den går före flickans behandling och bearbetning av sina 
problem, problem som fadern dessutom inte har en obetydlig roll i.  
Tingsrätten tycks utgå från en förenklad bild av situationen som inte 
motsvarar den verklighet som aktuellt beslut om umgänge skall fungera i. 
Enligt mig visar avgörandet hur fel det kan slå när domstol tillämpar 
presumtioner eller gör schablonmässiga bedömningar av barnets bästa. 
 
En förälder som är övertygad om att barnet far illa när det vistas hos den 
andra föräldern kan befinna sig i en mycket svår situation. Å ena sidan vill 
föräldern kanske skydda barnet från att fara illa. Å andra sidan riskerar en 
förälder att försätta barnet i en ännu värre situation om han eller hon 
motsätter sig att barnet träffar den andra föräldern. Om inte domstol beaktar 
förälderns övertygelse om att barnet far illa hos den andra föräldern, kan 
följden bli att domstol beslutar om en vårdnads- eller boendeöverflyttning 
på grund av att föräldern har motarbetat barnets kontakt med den andra 
föräldern. I sammanhanget väcks frågan om vad som sker med förtroendet 
mellan barn och förälder i de fall barnet motsätter sig verkställighet, men 
föräldern rättar sig efter domstols avgörande. I bedömningen av barnets 
bästa bör således kanske också beaktas vad som händer med barnets 
förhållande till den förälder som, av vilket skäl det än må vara, tvingar 
barnet till något barnet har uttryckt att han eller hon inte vill. 

5.6 Tillgodoser gällande rätt kravet på att 
barnets bästa skall komma i främsta 
rummet vid verkställighet? 

Om barnets bästa tillämpas enligt grundtanken torde, enligt mig, 
förutsättningarna vara förhållandevis goda för att domstol skall kunna se det 
enskilda barnet i den snårskog av beskyllningar och motstridiga uppgifter 
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som ofta finns i verkställighetsärenden. Det räcker dock inte med att 
domstol utgår från vad som anges i lag och förarbeten eller att domstol 
tillämpar schablonmässiga tolkningar av barnets bästa. Domstolen måste se 
till omständigheterna i det enskilda fallet. Bara då finns förutsättningarna för 
att skyddet av barnet fungerar som tänkt. 
 
Förutom att de i granskningen berörda barnen befinner sig i en 
verkställighetsprocess, är flera av dem samtidigt aktuella i mål om vårdnad, 
boende eller umgänge. I dessa fall är barnets föräldrar således inne i 
långdragna och parallella processer. Risken för att föräldrarnas konflikt 
överskuggar barnets bästa förefaller i dessa fall vara stor. I ärende nr. ÖÄ 
2216-09 uttrycker såväl tingsrätt som hovrätt att föräldrarnas konflikt 
försvårar arbetet med att hitta den bästa lösningen för barnet.  Att 
föräldrarna inte lyckas ”höja sig” över den egna konflikten försvårar med 
andra ord domstolens arbete. 
I de flesta ärendena i granskningen finns uppgifter om våld, missbruk, 
sexuella övergrepp eller psykisk ohälsa. Mot den bakgrunden drar jag 
slutsatsen att de barn som berörs i granskningen kan ses som utsatta och 
sårbara. Att dessa barns bästa inte i särskilt stor utsträckning behandlas 
närmre i de granskade verkställighetsbesluten får, anser jag, olika följder. 
Dels förefaller barnets bästa inte vara det primära syftet för domstolen. Dels 
blir avsaknaden av ett barnperspektiv tydligt. Barnperspektivet kräver 
nämligen att domstolen skall försöka förstå barnet och ta reda på hur barnet 
uppfattar sin situation och eventuella förändringar. För att barnperspektivet 
skall anses uppfyllt torde därmed krävas att domstol faktiskt förhåller sig till 
det av verkställigheten berörda barnet. 

5.6.1 Barnet som egendom 
Som konstaterats i uppsatsen, kom 21 kap. FB till som en reaktion mot att 
mål som berörde barn prövades enligt samma regler som egendomsobjekt.  
Idag kan en förälder enligt 21 kap. FB föra talan om verkställighet av ett 
avgörande som berör barnet, varpå sedan domstol kan besluta om 
verkställighet. Verkställighet kan förenas med såväl vitesföreläggande som 
föreläggande om att barnet hämtas via polismyndighetens försorg. Eftersom 
barnet saknar rätt till juridiska instrument, finns inte samma rätt för barnet 
att föra talan om verkställighet. Detta trots att barnet intar en central roll i 
dessa ärenden. Jag menar därmed att synen på barn som egendom i viss mån 
lever kvar i regleringen av verkställighet enligt 21 kap. FB. Förklaringar till 
att det fortfarande finns spår av detta föråldrade förhållningssätt torde vara 
att bestämmelserna i 21 kap. FB bygger på äldre praxis och att kapitlet 
genomgått förhållandevis få översyner och förändringar sedan det infördes 
år 1968.  
Enligt BO bygger verkställighetsförfarandet på ett synsätt som är förlegat 
och som inte stämmer överens med barnkonventionens syn på barn som 
självständiga subjekt. Vid en jämförelse med barnkonventionen framstår 
också en brist på överensstämmelse i synen på barnet. Barnkonventionen 
framhåller att barn har lika och fullt människovärde och alltså inte är mindre 
värda än vuxna. I svensk rätt är barnet i stor utsträckning snarare beroende 
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av vuxna för att bli sedda eller hörda. Det är vuxna som avgör barnets 
möjligheter att uttrycka sina tankar och åsikter. Det är också vuxna som 
bedömer och tolkar den information som barnet förmedlar.  

5.7 Slutsats 
I arbetet med uppsatsen har jag velat utreda om prövningen av verkställighet 
enligt 21 kap. FB i granskade ärenden fungerar som åsyftat eller om domar 
och beslut verkställts förbehållslöst. Fokus för uppsatsen har genomgående 
varit hur domstol i sina beslut har förhållit sig till barnets bästa. 
Granskningen visar att de flesta domstolar inte beslutade om verkställighet 
förbehållslöst. I de flesta av de granskade besluten redovisas en prövning av 
om hinder för verkställighet föreligger. Många prövningar saknar dock 
individuella resonemang om barnets bästa eller diskussioner kring 
konsekvenserna för det barn som påverkas av aktuellt beslut. Jag drar därför 
slutsatsen att trycket på domstolar att föra och redovisa individualiserade 
resonemang om barnets bästa i beslut om verkställighet enligt 21 kap. FB, 
måste bli tydligare. Bl.a. med tanke på att barnen som berörs av 
verkställighetsärenden, ofta är dubbelt utsatta, är det viktigt att domstol 
redovisar hur tankarna gått kring barnets bästa. Det är oacceptabelt att det i 
vissa av dessa beslut kan anas en slentrianmässig tillämpning av barnets 
bästa. Jag anser att det finns ett stort värde i att domstolar tydligt redovisar 
hur de resonerat kring barnets bästa. Genom att domstolar redogör för sina 
tankegångar och förhållningssätt, skulle en diskussion väckas kring hur man 
idag förhåller sig till barnets bästa. Dessutom inleds en läroprocess där inte 
bara domstolar, utan alla inblandade parter, kan lära av varandra. I längden 
kan kanske nås en fördjupad förståelse för hur begreppet barnets bästa kan 
tillämpas. Att öka trycket på domstolar att föra och redovisa 
individualiserade resonemang om barnets bästa i beslut om verkställighet 
enligt 21 kap. FB, skulle även markera att det är barnets bästa som är det 
centrala. Om domstol i varje enskilt fall fyller begreppet barnets bästa med 
innebörd, skulle detta också kunna ge bäring åt den goda vilja som 
lagstiftaren ändå måste sägas visa.  

För att barnets bästa överhuvudtaget skall kunna sägas komma i främsta 
rummet i prövning enligt 21 kap. FB, anser jag dock, likt BO, att hela 
förfarandet med verkställighet av domar och beslut som rör barn behöver 
utredas ur ett barnperspektiv. Men det är en helt annan uppsats. 
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