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Summary 
 
The right of all children to be heard and taken seriously constitutes 

one of the fundamental principles of the UN Convention on the 

Rights of the Child. The Convention emphasizes the child’s right to 

express its views freely in all matters affecting the child. The child 

shall in particular be provided the opportunity to be heard in any 

judicial proceedings affecting the child.  

 

 

The legal relationship between children and parents is regulated in 

the Children and Parents Code. A child is usually under the custody 

of either both parents or one of them. Custody consists until the 

child has reached the age of 18 or before entering into marriage. If 

the parents have joint custody but do not live together, the child 

may live with one parent or alternately with both. In all actions 

concerning the child’s residence the courts shall let the views of the 

child be given due weight in accordance with the age and maturity 

of the child. 

 

 

This essay examines how the Swedish district courts applies 

conditions in the Children and Parental Code and the Convention 

when ruling in matters concerning children's residence. A study of 

the last two years rulings has been carried out with the objective to 

find out if, when and how the child’s will is taken into account in 

cases of the child’s residence. The inventory consists of 109 

judgements, of which approximately 70% are judgements based on 

the parents' agreement. 
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The survey displays that for many children nothing is noted 

regarding the child’s will in the recitals. This is nearly always the 

case when the decision is based on the parents' agreement. In cases 

where the parents haven’t reached an agreement the decision lacks 

an annotation of the child’s will in almost 60% of the cases. 

 

For these reasons the essay concludes that it is questionable 

whether the application of law in the district courts can be 

considered to meet the requirements set in the Convention. 
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Sammanfattning 
Rätten för alla barn att bli hörda och att tas på allvar utgör en av de 

grundläggande principerna i FN:s barnkonvention. Konventionen 

lyfter fram barnets rätt att uttrycka sina åsikter och föreskriver 

särskilt att barnet ska beredas möjlighet att höras i alla 

domstolsförfaranden som angår barnet.  

 

 

Rättsförhållandet mellan barn och föräldrar regleras i 

föräldrabalken. Ett barn står som regel under vårdnad av båda 

föräldrarna eller en av dem. Vårdnaden består till dess att barnet 

har fyllt 18 år eller dessförinnan ingår äktenskap. Har föräldrarna 

gemensam vårdnad men inte bor tillsammans kan barnet bo 

tillsammans med en av föräldrarna eller växelvis hos båda. Vid 

avgörande av alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge 

skall hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder 

och mognad.  

 

 

I denna uppsats undersöks hur underrätterna i Sverige tillämpar och 

redovisar förutsättningarna i föräldrabalken och barnkonventionen 

när de dömer i frågor om barns boende. En genomgång har gjorts 

av de senaste två årens tingsrättsdomar i syfte att ta reda på om, när 

och hur barnets vilja beaktas i fråga om barnets eget boende. 

Undersökningen omfattar 109 domar varav cirka 70 % utgörs av 

domar som grundas på föräldrarnas överenskommelse.  
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Granskningen visar att det för många barn inte redovisas något om 

dess vilja i domskälen. Detta gäller i princip alltid när avgörandet 

grundas på föräldrarnas överenskommelse. I de mål där domstolen 

avgör en tvistig boendefråga saknas redovisning av barnets vilja i 

knappt 60 % av målen.   

 

Mot denna bakgrund blir uppsatsens slutsats att det är tveksamt om 

rättstillämpningen i tingsrätterna kan bedömas uppfylla de krav 

som barnkonventionen ställer.  
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Förord 
”Vi kan se att det fortfarande förekommer väsentliga skillnader 
mellan den svenska lagstiftningen och barnkonventionen bland 
annat när det gäller synsättet man har på barn som deltagare i 
beslutsprocesser som rör dem personligen. Barn får inte fullt ut 
komma till tals i tvister om vårdnad, boende och umgänge, i 
utredningar inom socialtjänsten och inte heller i asylprocessen. 
Barnkonventionen speglar en syn på barnet som en kompetent 
person och ställer krav på att alla barn ska ha rätt att komma till 
tals. De svenska förarbetena och lagstiftning präglas istället av en 
misstro till barnets kompetens att bilda egna åsikter och fatta egna 
beslut.”1 
  

Barnombudsmannens skrivelse till socialminister Göran Hägglund 
18 november 2009. 

 

                                                
1 Dnr 9.2:1001/09 
2 Dir. 2014:84.  
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Förkortningar 
Barnkonventionen FN:s konvention om 

barnets rättigheter 
FB   Föräldrabalken 
 
Prop   Proposition 
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1  Inledning  
 

1.1 Allmänt 
Av Sveriges drygt 1,9 miljoner barn har ungefär en fjärdedel föräldrar 

som har separerat eller aldrig bott tillsammans. Varje år blir ungefär 

50 000 barn berörda av sina föräldrars separation. 2  I en del av dessa 

separationer är föräldrarnas konflikt så svår att det är omöjligt att 

samarbeta kring frågor som rör barnets boende. Det är således en 

realitet för många barn till separerade föräldrar att domstolen avgör 

hos vilken förälder det ska bo. 

I juni 2014 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att utvärdera 

2006 års vårdnadsreform.3 Syftet med den reformen var att stärka 

barnrättsperspektivet och utredningen ges nu i uppdrag att följa upp 

hur reglerna har fungerat i praktiken samt om det eftersträvade syftet 

har uppnåtts. I uppdraget ingår bland annat att ta ställning till och 

föreslå åtgärder för hur barnets rätt att komma till tals kan stärkas i 

vårdnadsmål.  

 

Tillsättandet av utredningen visar att lagstiftaren är angelägen om att 

den införda förändringens fokus på barnperspektivet ska ge genomslag 

i praxis. Utredningens direktiv ger uttryck för en farhåga om att barn 

inte kommer till tals i tillräcklig utsträckning i vårdnadsmål och att 

barnets vilja inte beaktas tillräckligt i de fall då han eller hon har 

uttryckt sin åsikt.  

Mot denna bakgrund finns anledning att undersöka hur tillämpningen 

fungerar idag.  

 
                                                
2 Dir. 2014:84.  
3 Dir. 2014:84.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka i vilken utsträckning tingsrätterna 

i sina domskäl har tagit hänsyn till barnets vilja när föräldrarna 

tvistar om boendet. Uppsatsens fokus ligger på vilken vikt 

domstolen gett barnets vilja vid sammanvägning av alla de faktorer 

som inverkat på beslutet om hos vilken förälder barnet ska bo. 

Resultatet av undersökningen jämförs med FN:s barnkonvention 

för att se om materialet kan ge någon slutsats beträffande huruvida 

senare utvecklad rättspraxis svarar mot våra åtaganden enligt 

barnkonventionen.  

 

De huvudsakliga frågeställningarna är: 

 

• Hur ser underrätternas rättstillämpning ut gällande barns 

vilja i boendefrågor samt uppfyller denna Sveriges 

åtaganden gentemot barnkonventionen? 

 
 

1.3 Avgränsning 
Uppsatsen är avgränsad till tingsrättsdomar som avhandlar frågan 

om barnets boende. Uppsatsen avhandlar inte de verktyg eller 

metoder som används/bör användas för att utröna barnets vilja, utan 

undersöker endast hur tingsrätterna redovisar och argumenterar vid 

sin prövning av barnets vilja i boendefrågor.  

 

Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka tingsrätternas 

tillämpning har inte överrättspraxis genomgåtts. 
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1.4 Metod, material och perspektiv  
Det material som använts är befintliga rättskällor i form av lagtext, 

lagförarbeten, rättspraxis och doktrin. För att belysa lagstiftarens 

överväganden angående barnets vilja har utgångspunkt tagits i 

lagförarbeten. Uppsatsens ämne förutsätter vidare att barns 

rättigheter enligt FN:s barnkonvention belyses.  

 

Genomgång av senare tingsrättspraxis är det verktyg som används 

för att undersöka frågeställningarna. Domar från samtliga 

tingsrätter avdömda under de senaste två åren utgör 

undersökningsmaterial. Granskningen sker av tingsrättsdomar med 

förhoppning om att detta ska leda till en mer relevant träffbild än 

om undersökningen gjorts på överrättspraxis som sållats genom 

kraven för prövningstillstånd.  Tidsperioden är vald för att få den 

senaste utvecklingen av underrättspraxis med beaktande av att 

materialet ska utgöra ett rimligt underlag för den tidsram som 

tilldelats uppsatsarbetet. 

 

För insamling av domar har den juridiska rättsdatabasen InfoTorg4 

använts. Sökningen avgränsades till tvistemål avgjorda i alla 

Sveriges tingsrätter under perioden 2013/04/25-2015/04/24.  

Sökorden som användes var ”barn boende vårdnad”.  

 

Av de 193 under perioden avgjorda målen innefattar 109 ett 

avgörande angående boendefrågan. Av dessa har 80 mål avdömts 

med föräldrarnas överenskommelse som grund. Domskälen i dessa 

lämpar sig ej för djupare analys. Således återstår 29 domar som 

utgjort underlag för närmare analys. Dessa har uppdelats i två 

huvudgrupper för att undersöka uppsatsens frågeställningar. Första 

gruppen utgör mål där barnets vilja inte redovisas alls, och den 

                                                
4 Databasen uppdateras dagligen med nya tingsrättsdomar vilka blir sökbara så 
fort de expedierats.  
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andra gruppen består av mål där barnets vilja på något sätt 

redovisats i domskälen. Av den senare gruppen har sedan delats 

upp i två undergruppen beroende på om domstolen följt barnets 

vilja eller inte. Uppdelningen följer delvis den indelning som 

använts i Socialstyrelsens undersökning av Barns rätt att komma 

till tals i vårdnadsdomar avdömda år 20025.  

 

Möjliga metodproblem skulle kunna vara att sökmotorerna missat 

relevanta domar och att rättsdatabasen InfoTorg inte innehåller allt 

relevant material.  För att minimera detta har kontakt tagits med 

rättsdatabasens kundservice som bekräftar att man kan utgå från att 

95% expedierade domar finns i basen,  dessvärre kan inte någon 

garanti för 100% lämnas.  

 

Då tingsrättsdomarna innehåller parternas namn och i många fall 

andra känsliga uppgifter av privat karaktär refereras av etisk 

hänsyn inte till något målnummer. Detta mot bakgrund av 

Etikprövningslagens6 syften samt att i möjligaste mån säkerställa 

att parternas anonymitet respekteras.  

Mot bakgrund av uppsatsens syfte och ämne ter sig ett 

barnperspektiv självklart. Vid presentation och jämförelse mellan 

den svenska rättstillämpningen och FN:s barnkonvention är 

utgångspunkten ett komparativt perspektiv.  

 
 

1.5 Forskningsläge 
Principen om barnets bästa och barns rätt att komma till tals är väl 

utforskade områden. Av senare arbeten kan särskilt nämnas en 

undersökning genomförd av Socialstyrelsen av samtliga 

tingsrättsdomar avseende vårdnad, boende och umgänge år 1999 

                                                
5 SOU 2005:43. 
6 Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 
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och år 2002. Docent Eva Ryrstedt publicerade en undersökning om 

Barnets bästa och vilja i domstol år 2009. 

 

Synen på barnets bästa och barnets rätt att komma till tals är ett 

ämne i utveckling där förhållandet till barnkonventionen ifrågasätts 

och analyseras. Uppsatsen analyserar nyare underrättspraxis, vilken 

kan anses särskilt aktuellt mot bakgrund av regeringens nyligen 

tillsatta utredning för utvärdering av 2006 års vårdnadsreform. 

 
 

1.6 Disposition 
Uppsatsen inleds med en deskriptiv del där gällande rätt 

presenteras.  I avhandlingsdelen utförs en empirisk studie av 

rättstillämpningen i 29 domar från Sveriges tingsrätter.  I 

uppsatsens avslutande del utvärderas resultaten i en evaluerande del 

med mina reflektioner och slutsatser. I den delen reflekteras över 

undersökningens resultat i förhållande till barnkonventionen.  
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2 Gällande rätt  
 

2.1 FN:s barnkonvention 
Regeringen beslutade den 21 juni 1990 att ratificera FNs 

konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen).7  Genom 

ratifikationen har Sverige åtagit sig att följa konventionen utan 

några reservationer. Barnkonventionen är juridiskt bindande för 

Sverige men gäller inte som svensk lag.8 I stället ska lagstiftningen 

anpassas så att den överensstämmer med barnkonventionens 

bestämmelser genom en transformeringsmetod.9 Metoden innebär 

att barnkonventionen inte har samma status som de nationella 

lagarna och inte heller åberopas av domstolar och myndigheter. 

Istället är det regering och riksdag som har det yttersta ansvaret för 

konventionens genomslag i tillämpningen.  

 

De stater som ratificerat barnkonventionen är skyldiga att vart 

femte år lämna in en rapport över hur de lever upp till 

konventionens principer. Rapporten skickas till och granskas av 

FN:s kommitté för barnets rättigheter, barnrättskommittén.  

 

 

Konventionen omfattar en lång rad bestämmelser vilka avser att 

tillförsäkra barn grundläggande rättigheter och att bereda barn 

skydd mot övergrepp och utnyttjande.10 Konventionen innehåller 

fyra vägledande principer: barns lika värde och rättigheter, barnets 

bästa, barnets rätt till liv och utveckling samt barnets rätt att 

uttrycka sin åsikt och få den respekterad. Dessa ska alltid beaktas 

när det handlar om frågor som rör barn. Relevant artikel för denna 
                                                
7 SÖ 1990:20. Konventionen trädde i kraft den 2 september 1990.  
8 Prop. 1989/90:107. 
9 Dir. 2015:17, s 1. 
10 Prop. 1990/89: 107 s 3.  
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uppsats är främst artikel 12 om barnets rätt att uttrycka sin åsikt, 

vilken presenteras nedan.  

 

I sammanhanget kan noteras närmare att regeringen uttryckt en 

vilja att inkorporera barnkonventionen i svensk lag. År 201311 gav 

regeringen en särskild utredare i uppdrag att göra en kartläggning 

inom särskilt angelägna områden av hur tillmätningen av lagar och 

andra föreskrifter överensstämmer med barnets rättigheter enligt 

barnkonventionen. Då regeringen nu påbörjar arbetet med att göra 

barnkonventionen till svensk lag gavs utredaren tilläggsdirektiv. 
Utredningen ska redovisas i sin helhet senast 28 februari 2016.12  
 

2.2 Artikel 12 
Rätten för alla barn att bli hörda och att tas på allvar utgör en av 

konventionens grundläggande värderingar. Artikel 12 lyfter fram 

barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i 

alla frågor som berör honom eller henne. Barnets åsikter ska 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. I 

artikelns andra del stadgas särskilt att barnet ska beredas möjlighet 

att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt 

organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella 

lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa 

förfaranden som rör barnet.  

Att barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets 

ålder och mognad hänvisar till barnets förmågor, vilka måste 

bedömas för att man ska kunna beakta barnets åsikter. Det räcker 

inte att enbart lyssna på barnet, utan är barnet i stånd att bilda sig 

en egen uppfattning måste hans eller hennes åsikter noga beaktas.13 

                                                
11 Dir. 2013:35. 
12 Dir. 2015:17. 
13 Barnrättskommittén: Barnets rätt att bli hörd s 10, p 28.  
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Enligt barnrättskommittén kompletterar de två grundläggande 

principerna angående barnets bästa respektive barnets rätt att bli 

hörd varandra. I artikel 3 fastställs målet att uppnå̊ det bästa för 

barnet, medan artikel 12 innehåller metoden för att nå̊ målet att 

barnet eller barnen ska bli hörda.  Kommittén framhåller att artikel 

3 endast kan tillämpas korrekt om innehållet i artikel 12 

respekteras. Samtidigt förstärker principen om barnets bästa 

funktionaliteten i artikel 12 genom att den betonar barns 

grundläggande roll vid alla beslut som rör deras liv. 14 

 

2.3 Föräldrabalken 
Rättsförhållandet mellan barn och föräldrar regleras i 

föräldrabalken, vilken under de senaste decennierna genomgått ett 

flertal betydande förändringar.15 Förändringarna har främst 

vidtagits i syfte att tillgodose barnets intressen i relation till 

föräldrarnas samt att stärka barnperspektivet.16  

 

Föräldrabalkens sjätte kapitel om vårdnad, boende och umgänge 

ger de övergripande bestämmelserna om föräldrars inbördes 

samarbete samt deras rättigheter och skyldigheter gentemot sina 

barn. I kapitlet återfinns också de rättsregler som reglerar 

avgörandet av tvister om vårdnad, boende och umgänge.  

 

Reglerna om talerätt i mål om vårdnad och umgänge bygger på 

uppfattningen att vårdnaden är en rättighet och en skyldighet för 

föräldrarna. Därför är det normalt bara föräldrarna som är parter 

och har talerätt i dessa mål. Även om barn själva saknar talerätt i 

                                                
14 Barnrättskommittén: Barnets rätt att bli hörd s 16, p 74.  
15 Saldeen, Å: Barn och föräldrarätt , s 136.  
16 Prop. 2005/06:99, s 34.  
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mål om vårdnad och boende är reglerna uppbyggda så att barnet 

ska komma till tals i sådana mål.17  

 

I indispositiva mål, såsom mål om vårdnad och boende vilar 

ansvaret för att målet blir tillbörligt utrett på rätten.18 Innan rätten 

avgör ett mål om vårdnad eller boende ska socialnämnden ges 

tillfälle att lämna upplysningar. Anser rätten att det behövs får den 

uppdra åt socialnämnd att göra en vårdnadsutredning. Den som 

utför utredningen ska, om det inte är olämpligt, försöka klargöra 

barnets inställning och redovisa den för rätten samt lämna förslag 

till beslut.  

 

I propositionen ”Nya Vårdnadsregler” framhålls vikten av att 

domstolar och socialnämnder redovisar hur barnets egen inställning 

beaktats. Det ska tydligt redovisas hur man har resonerat i det 

enskilda fallet. Samtidigt framhålls att frågan om vad domar och 

beslut av detta slag ska innehålla i form av motiveringar inte 

lämpar sig för lagstiftning.19 

 
 
 

2.3.1 Vårdnad 
Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem om 

inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt 

förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om barnet består normalt 

till dess barnet fyller 18 år. I svensk rätt förekommer två 

vårdnadsformer; gemensam respektive ensam vårdnad. Av dessa är 

gemensam vårdnad huvudregel och den absolut vanligaste 

                                                
17 Prop. 1994/95:224, s 15. 
18 6 kap 19 § 1 st FB. 
19 Prop. 2005/06:99, s 40.  
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vårdnadsformen. 20 

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna har ett gemensamt 

rättsligt ansvar för barnet och ska i princip fatta alla beslut rörande 

barnet tillsammans.21 Däremot innebär inte gemensam vårdnad att 

föräldrarna måste dela lika på den faktiska vårdnaden. Vid 

gemensam vårdnad kan barnet bo stadigvarande hos en av 

vårdnadshavarna och ha umgänge med den andra föräldern.22 

Beslut om gemensam vårdnad kan fattas av domstolen mot den ena 

förälderns vilja men inte mot bägges.  

2.3.2 Boende 

Domstolens möjlighet att vägra upplösa den gemensamma 

vårdnaden och förordna om gemensam vårdnad mot en förälders 

vilja leder till behovet av möjlighet till tvistlösning för vissa frågor 

som inryms  i vårdnaden. Däri faller frågan om hos vilken av 

föräldrarna barnet ska bo. Kan föräldrarna inte nå en 

överenskommelse om barnets boende kan en förälder väcka talan 

vid domstol och yrka att domstolen ska avgöra tvisten. Rätten får 

då besluta vem barnet ska bo tillsammans med och hur umgänget 

med den andra föräldern ska utformas. Avgörande skall vara vad 

som är bäst för barnet.23 Har särlevande föräldrar gemensam 

vårdnad betecknas ofta den av dem som barnet varaktigt bor hos 

som boendeförälder eller faktisk vårdnadshavare. 24 

År 2002 var boendet huvudfråga i 20 % av mål om vårdnad, 

boende och umgänge avgjorda efter huvudförhandling. 25 Istället 

för att tvista om vårdnaden, vilken i möjligaste mån ska vara 

gemensam, så tvistar föräldrarna om vem barnet ska bo hos. Den 

                                                
20 Schiratski, J: Barnrättens grunder, s 99.  
21 6 kap. 13 § FB. 
22Schiratski, J: Barnrättens grunder, s 135. 
23 6 kap 2 a § 1 st FB. 
24 Schiratski, J: Barnrättens grunder, s 99.  
25 Socialstyrelsen: Glimtar av barn fån vårdnads-boende-och umgängesdomar 
1999 respektive 2002, s 20.  
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rättsliga bedömningen av barnets bästa görs efter samma riktlinjer, 

oberoende om tvisten rör ensam vårdnad eller barnets boende.26  

2.3.3 Barnets bästa  
Genom 1998 års vårdnadsreform infördes i föräldrabalken en 

portalparagraf om barnets bästa i 6 kap 2 a §. Denna grundläggande 

bestämmelse föreskriver att barnets bästa skall komma i främsta 

rummet när frågor om vårdnad, boende och umgänge avgörs. 

Stadgandet markerar att barnets bästa alltid skall finnas med som 

en utgångspunkt för bedömningen och att de mer preciserade 

bestämmelserna i kapitlet ska ta sitt avstamp i denna allmänna 

regel. 27   

 

Barnets bästa ska i varje enskilt fall avgöras utifrån en bedömning 

av de individuella förhållandena. Bedömningen ska bygga på 

kunskap och beprövad erfarenhet i kombination med att barnet 

självt får komma till tals. Hänsyn ska tas till allt som rör barnets 

fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Såväl 

långsiktiga som kortsiktiga effekter för barnet bör beaktas.28 

2.3.4 Barnets vilja  
Barnets rätt att komma till tals i är en följd av barnkonventionens 

artikel 12. De krav som ställs i konventionen om barnets rättigheter 

ledde till utarbetandet av propositionen Barns rätt att komma till 

tals. 29 Förslaget syftade till att garantera barns rätt att komma till 

tals i mål och ärenden i domstolar. I propositionen framhålls att för 

att utröna vad som är det bästa för barnet är det viktigt att barn ges 

möjlighet att komma till tals i mål och ärenden som berör barnet.30  

 

                                                
26 Schiratski, J: Barnrättens grunder, s 115. 
27 Prop. 1997/98:7 s 46. 
28 Prop. 2005/06:99, s 40.  
29 Prop. 1994/95:224 
30 Prop. 1994/95:224, s 11.  
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Propositionen ledde till en reform av lagstiftningen gällande barns 

rätt att komma till tals vid vårdnadsmål. En bestämmelse infördes 

om att domstolen vid bedömningen om barnets bästa skall ta 

hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och 

mognad.31 Bestämmelserna om barns rätt att komma till tals är 

även tillämpliga på mål gällande barns boende. 32 Således ska vid 

avgörande av tvister om barnets boende hänsyn tas till barnets vilja 

med beaktande av dess ålder och mognad.33  

Lagstiftarens utgångspunkt är att vid alla frågor som rör vårdnad, 

boende och umgänge är barnet huvudperson. Därför ska stor vikt 

läggas vid barnets egen inställning om hur det vill ha det. Samtidigt 

är det viktigt att barnet inte pressas att ta ställning. Barnet skall ha 

möjlighet att få komma till tals och uttrycka sin vilja om det vill, 

men detta är frivilligt. Det är således en rättighet men inte en 

skyldighet. Barnets inställning skall klargöras utan att barnet 

försätts i svåra valsituationer. I förarbetena framhålls att reglerna 

inte får leda till att barnet utsätts för obehörig påverkan eller så att 

det pressas att ta ställning. 34  

Under lagstiftningsarbetet35 påpekade några remissinstanser att  

ordet ”vilja” var mindre bra och föreslog istället ”åsikter”  

eller ”inställning”. Regeringen anförde dock i propositionen att 

uttrycket ”barnets vilja” var väl valt och att de flesta 

remissinstanserna antingen hade tillstyrkt eller inte haft någon 

invändning beträffande ordvalet. Regeringen poängterade att det 

viktiga var att barnet får möjlighet att i rätt sammanhang och på rätt 

sätt framföra det som barnet verkligen känner och vill ha sagt36.  

                                                
31 Prop. 2005/06:99, s 34.  
32 Prop. 2005/06:99, s 35.  
33 6 kap 2 a § 3 st  FB. 
34 Prop. 1994/95:224 s 34 och även prop 1981/82:168 s 66. 
35 Prop. 1994/95:224 
36 Prop. 1994/95:224 s 34 f.  
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I SOU:n Barnets bästa, föräldrars ansvar37 betonas att barnets 

uppfattning om hur det vill att dess tillvaro ska vara utformad 

måste tillmätas allt större betydelse med stigande ålder och 

mognad. Efterhand ska barnets uppfattning tillskrivas avgörande 

betydelse. Utredningen skriver också att frågan om boendet är 

något som barnet många gånger kan ha klara och bestämda 

uppfattningar om.38 

Barnets verkliga vilja kan ibland vara svår att avgöra. Barnet kan 

på olika sätt ha påverkats till att ha en viss inställning och barnets 

inställning kan förändras från dag till dag. I förarbetena framhålls 

att barnets uttryckta vilja skall bedömas med sakkunskap och med 

beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet 39  Ibland kan 

det uppfattas som att barnet är påverkat av en förälder till en viss 

inställning. För barnet behöver det dock inte ha någon egentlig 

betydelse om dess inställning grundar sig på förhållanden som har 

inträffat eller om det beror på att det har blivit påverkat av en 

förälder. För barnet är inställningen i båda fallen lika verklig.40 

 

 

Det finns ingen bestämd åldersgräns angiven i lagtexten. Frågan 

om när ett barn skall anses ha nått en sådan ålder och mognad att 

dess vilja bör beaktas har debatterats vid ett flertal tillfällen. 

Lagstiftaren har dock inte ansett det lämpligt att ange en 

åldersgräns eftersom barns mognadsgrad varierar från fall till fall.41  

 

2.4 Sammanfattning 
Sverige har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Konventionen lyfter fram barnets rätt att uttrycka sina åsikter och 

                                                
37 SOU 2005:43 
38 SOU 2005:43 s 159. 
39 Prop. 1994/95:224 s 27. 
40 SOU 2005:43, s 213. 
41 Prop. 1997/98:7 s. 48. 
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få dem beaktade. En av konventionens fyra vägledande principer är 

att barnet särskilt ska beredas möjlighet att uttrycka sin åsikt i 

domstolsförfaranden som rör barnet.  

 

Regler rörande vårdnad, boende och umgänge regleras i 

föräldrabalken. I alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge 

ska barnets bästa vara avgörande. Att barnets egen vilja ska 

tillskrivas betydelse regleras särskilt. Härvid gäller att barnets vilja 

ska beaktas i förhållande till dess ålder och mognad.  

 

Mål gällande barns boende är indispositiva vilket innebär att 

domstolen har en skyldighet att se till att frågan blir tillbörligt 

utredd. I förarbetena betonas vikten av att domstolarna tydligt 

redovisar hur man resonerat kring barnets egen inställning i det 

enskilda fallet.  
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3 Tingsrättsdomar 

3.1 Allmänt 
I denna del av undersökningen redovisas en granskning av 

tingsrättsdomar angående barns boende vilka avdömts under de två 

senaste åren. För en utförligare beskrivning beträffande metoden 

hänvisas till metodavsnittet i uppsatsens inledande del.  

 

Genomgång har gjorts av tingsrättsdomar som meddelats efter 

huvudförhandling. Endast mål där parterna varit oense i 

boendefrågan redovisas i statistiken. De mål där domen enligt 

domskälen grundats på föräldrarnas överenskommelse behandlas 

under p.3.2.1. 

 

Av alla under perioden avkunnade tingsrättsdomar har samtliga mål 

vilka avgjort en tvistig boendefråga granskats.  

 

Domarna berörde 41 barn. Det yngsta barnet var två och det äldsta 

15 år. 
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3.2 Resultat 

3.2.1 Dom grundat på avtal 
Under den undersökta perioden meddelades sammanlagt 80 

avgöranden med föräldrarnas överenskommelse som grund. I 

samtliga dessa mål har domstolen i domskälen endast anfört att 

överenskommelsen inte strider mot barnens bästa alternativt får 

anses vara förenlig med barnets bästa. Endast i två av målen har 

domstolen uttryckligen angivit att överenskommelsen var förenlig 

med det berörda barnets vilja. Dessa två mål rörde barn som var 14 

och 12 respektive 17 år gamla.  

 

Mot bakgrund av att domskälen i dessa mål inte innehåller fler 

omständigheter ingår de ej i den detaljerade redovisningen nedan.   

 
 

3.2.2 Barnets vilja  
 

42 
 
 
 
 
 
 
                                                
42 Diagrammet finns i gråskala i Bilaga A.  
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Hur ofta redovisades barnets vilja? 
 

I samtliga undersökta mål refererades till barnets bästa i 

domskälen. Däremot kom inte ett resonemang kring barnets 

inställning eller vilja till uttryck i alla mål.  

 

Barnets inställning redovisades för 20 barn i tolv domar. För 21 av 

de berörda barnen redovisades således ingen inställning. I dessa 

mål fördes inget resonemang över huvud taget i domskälen 

avseende barnets eventuella vilja eller åsikt.  Det gick inte 

någonstans att utläsa huruvida barnets inställnings invägts eller haft 

någon betydelse för domslutet.  

 
 

Hur gamla var de barn för vilken viljan redovisades? 

Redovisningen av barnets vilja skiljde sig beroende på ålder. Ju 

äldre barnet var desto oftare redovisades dess vilja i domen. Viljan 

redovisades alltid för barn över tolv år. Ingen av domarna 

redogjorde för barnets vilja eller inställning beträffande barn som 

inte fyllt fyra år.  För de barn där ingen vilja redovisades var det 

yngsta barnet två år och det äldsta barnet elva år. 

 

Hur redovisades barnets vilja i domen? 

Barnets vilja framställdes på skilda sätt i domskälen. I några domar 

redogjordes utförligt för barnets vilja samt hur den kommit till 

uttryck. I en av domarna fanns i domskälen ett tydligt stycke 

rubricerat med ”Barnets43 uttryckta vilja”. I andra domar berördes 

barnets vilja kort.  

 

                                                
43 Barnets namn.  
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Hur gammalt var barnet när dess vilja följdes? 

I de fall där tingsrätten tog upp barnets inställning som ett kriterium 

vid sin bedömning dömde rätten – med undantag för en 

fjortonåring – i enlighet med barnets vilja i de mål där barnet var 

över tio år. Det yngsta barnet som fick en dom i enlighet med sin 

vilja var sex år. 

 

3.3 Barnets vilja redovisas 

3.3.1 Barnets vilja följs 
Domstolarna dömde i enlighet med barnets redovisade vilja för 17 

barn. I inget av de undersökta fallen utgjorde barnets egen vilja den 

enda avgörande faktorn. I samtliga fall viktade domstolen för och 

nackdelar med olika boendealternativ och gjorde därefter en samlad 

bedömning. Nedan redovisas några återkommande kriterier som 

använts av domstolarna vid bedömningen av barnets vilja.   

 
 
Tydlighet 
Ett mål rörde tre syskon som alla hade uttalat sin vilja i 

boendefrågan. I domskälen framhölls att barnen hade uttryckt sin 

vilja tydligt, till flera personer, vid flera tillfällen och i olika 

sammanhang. Mot den bakgrunden tillmättes barnens uttryckta 

vilja stor vikt och tingsrätten dömde i enlighet därmed.  

 

I domskälen till ett annat mål som också rörde tre barn, anförde 

domstolen att barnen gett uttryck för sin vilja på ett tydligt sätt. 

Domstolen bedömde att redogörelsen avgivits utan rädsla och 

därför kunde anses vara ett uttryck för barnens faktiska vilja. 

Därefter konstaterade domstolen att det inte fanns anledning att 

ifrågasätta barnens inställning.  
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I ett mål konstaterade domstolen kort att inget av barnen motsatt 

sig den av domstolen förespråkade lösningen.  

 
 
 
Ålder och mognad 
Beträffande ålder anförde domstolen i ett mål att en nioårings vilja 

inte utan vidare bör beaktas eftersom barn i den åldern fortfarande 

är väldigt påverkade av sina föräldrar och av en lojalitet gentemot 

dem. Tingsrätten fortsatte med att konstatera att barn i den åldern 

också har svårt att överblicka konsekvenserna av sina val. 

Samtidigt påpekade domstolen att barns vilja i fråga om boende är 

lättare för barnet att överblicka och därför måste beaktas i högre 

grad än i fråga gällande vårdnad.  

 

Angående en nioåring som enligt domen snart skulle fylla tio år 

uttalades att barnet närmade sig åldern när ett barns vilja direkt 

borde tillmätas avgörande betydelse. Å andra sidan anförde 

domstolen att barnet ännu inte kunde anses ha uppnått en sådan 

mognad att det kunde förstå sitt ställningstagande med alla dess 

aspekter och fullständiga konsekvenser. Vid domstolens 

bedömning lades avgörande betydelse vid barnets inställning.  

 

Beträffande en annan tioåring konstaterades i ett mål att barnet gett 

uttryck för sin vilja men att barnet var för ungt för att någon 

avgörande vikt skulle läggas vid dess vilja. Tingsrätten 

konstaterade dock att barnet inte motsatt sig den boendeform som 

tingsrätten ansåg vara bäst.  

 

Beträffande en elvaåring och en tolvåring uttalade domstolen att 

barnen hade sådan ålder att deras vilja borde respekteras om det 

inte förelåg särskilda skäl som talade emot den boendeform som de 

önskat. Det faktum att lösningen innebar ett skolbyte för barnen 
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ansågs inte utgöra ett tillräckligt starkt skäl för att döma i strid med 

barnens vilja.   

 

I ett mål angående en 15-åring yttrades att dess vilja med beaktande 

av ålder och mognad vägde mycket tungt. Domstolen ifrågasatte 

huruvida ett beslut i strid med barnets egen vilja överhuvudtaget 

skulle få något genomslag i praktiken. Tingsrätten fann ändock 

anledning att besluta i frågan. Som skäl härför anfördes bland annat 

att det i en konflikt mellan föräldrarna kunde vara ett stöd även för 

ett äldre barn att boendet är reglerat i enlighet med barnets 

uttryckliga vilja.  

 

 

Utförligt resonemang kring barnets mognad förekom endast i två 

fall. En domstol kommenterade särskilt att ett tioårigt barn 

mognadsmässigt befann sig på en åldersadekvat nivå och att 

barnets vilja därför skulle beaktas i bedömningen. I en dom 

konstaterade tingsrätten att barnen var tolv och elva år gamla och 

att de hade enligt utredarna sådan mognad att deras vilja skulle 

beaktas.  

 
 
Påverkan 
I en dom gällande boendet för en elvaåring och en tolvåring hade 

barnen sedan länge uttalat sin vilja i boendefrågan. Tingsrätten fann 

ingen anledning att ifrågasätta att barnen givit uttryck för sin 

verkliga vilja, och avfärdade möjligheten att barnen blivit 

påverkade i sin åsikt.  

 

I ett mål där domstolen konstaterade att en förälder överfört sin 

negativa inställning gentemot den andra föräldern till barnet 

hänvisade domstolen till uttalanden i förarbetena där det framhålls 
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att barnets åsikt bör respekteras oberoende av orsak.44 Tingsrätten 

konstaterade att även om barnet i sin uppfattning blivit påverkad av 

föräldern så hade barnet själv tillägnat sig ståndpunkten som sin 

egen.  

 
En domstol konstaterade dock att frågan om och i vilken 

utsträckning en förälder påverkat barnet var för svår för domstolen 

att avgöra.  

 
 

3.3.2 Barnets vilja följs inte 
Av de domar som studerats dömde tingsrätten i strid med barnets 

egen uttryckta vilja i två fall och i ett tredje fall anförde domstolen 

uttryckligen att barnet var för litet för att ge uttryck åt en egen vilja. 

 
Ålder 
En tingsrätt konstaterade först att en sexåring var alltför liten för att 

kunna överblicka konsekvenserna av de olika alternativen som var 

för handen. Därefter underströk domstolen att det var naturligt att 

mer avseende skulle fästas vid ett större barns vilja än vid ett 

mindre barns. Således fördes ett resonemang kring barnets vilja 

vilket resulterade i att viljan inte beaktades vid tingsrättens 

avgörande.  

 
 
Påverkan 
I ett av målen argumenterade tingsrätten för att barnets vilja skulle 

beaktas men att det samtidigt inte kunde läggas på barnet att själv 

göra en bedömning av vad dess val skulle få för konsekvenser. 

Tingsrätten anförde att det var domstolens uppgift att göra en 

bedömning av vad som var barnets bästa och i detta ta hänsyn till 

barnets vilja. Enligt domskälen hade även barnets ålder – nio år – 

stor inverkan på att dess vilja inte tilläts vara avgörande för 
                                                
44 SOU 2005:43 s 213, se avsnitt 2.2.4 ovan.  
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bedömningen om var det skulle vara bosatt. Domstolen förde 

vidare ett resonemang angående möjligheten att barnet var påverkat 

av den ena föräldern. Tingsrätten menade att det inte kunde 

uteslutas att så var fallet samt att barnets uttryckta vilja på så sätt 

inte med säkerhet utgjorde ett uttryck för barnets egentliga vilja. 

 
 
I strid med barnets bästa 
I en annan dom fann tingsrätten att barnets vilja stod i strid med 

vad som var barnets bästa. Tingsrätten påpekade att det uppstod en 

nästan omöjlig situation, där barnets bästa å ena sidan kunde 

bedömas vara att lyssna på dess vilja medan det å andra sidan 

kunde vara vad som enligt tingsrätten var bäst för barnet. 

Domstolen framhöll att det vid avgörande av barnets bästa förelåg 

även andra aspekter än barnets vilja. I förevarande fall fann man att 

barnets önskade boendeform hade negativ inverkan på dess 

skolgång. Därför dömde domstolen mot barnets vilja till ett boende 

som ansågs innebära det bästa för barnet.  
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4  Slutsatser 

4.1 Undersökningens resultat 
Först och främst ska undersökningens resultat beträffande domar 

grundade på föräldrarnas överenskommelse kommenteras.45 

Dessa utgör ungefär 70 % av de undersökta domarna. Domskälen 

innehåller i samtliga fall ett uttalande om att överenskommelsen 

bedöms vara förenlig med barnets bästa. Endast i två av de 

undersökta målen har domstolen uttryckligen redovisat att 

överenskommelsen inte bedöms stå i strid med barnets vilja. I 

övriga mål redovisar inte domskälen vilka överväganden som 

gjorts. Det är i dessa fall alltså inte möjligt att bedöma huruvida 

domarna lever upp till barnkonventionens krav på att barn alltid ska 

ges en möjlighet att uttrycka sin vilja. Eftersom dessa utgör en så 

övervägande del av de mål som avgörs angående barns boende är 

detta högst anmärkningsvärt. 

 

Vidare skall nämnas något om domstolarnas barnperspektiv vid 

dömandet. Ett barnperspektiv vid beslutsfattandet innebär att 

domstolen försöker förstå barnet och ta reda på hur barnet uppfattar 

sin situation. Utifrån analysen som gjorts visar flera domar på att 

domstolen antagit ett barnperspektiv. Som exempel kan nämnas det 

fall då domstolen, trots misstanke om att det inte egentligen får 

någon reell verkan, väljer att besluta om boende för en 15-åring 

eftersom domstolen anser att det kan vara stärkande för barnet att 

få sin vilja fastställd i en dom.  

 

 

                                                
45 Se avsnitt 3.2.1 ovan 
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Beträffande de tvistiga målen får först noteras att det finns 21 barn 

för vilka det inte redovisats någon vilja överhuvudtaget. Det kan 

självklart finnas förklaringar härför men av domskälen framgår det 

i vart fall inte några klargöranden kring detta. Det går inte att utläsa 

huruvida barnen på något sätt fått uttrycka en vilja, ej heller om 

någon hänsyn i så fall tagits till denna. Även om barnen är yngre 

bör domstolen behandla frågan i domskälen, om än bara för att 

uttala att barnet är för ungt för att viljan ska tillmätas någon 

betydelse. Avsaknaden av ett sådant resonemang innebär att man 

inte kan konstatera om barnet har getts möjlighet att komma till 

tals. Beträffande dessa barn kan ifrågasättas om rättstillämpningen 

motsvarar de krav som barnkonventionen ställer. 

 

 

Undersökningen visar att äldre barns vilja i högre utsträckning 

redovisas i domskälen än yngre barns. Av materialet framgår vidare 

att äldre barns åsikter som regel tillmäts mer vikt än yngres.  I de 

mål där domstolen redovisat barnets vilja har domstolen så gott 

som alltid resonerat kring barnets ålder men i få fall redogjort för 

om barnet bedömts ha en mognadsgrad i paritet med dess ålder. 

Samtliga domstolar har i samband med redovisningen av barnets 

vilja också redogjort för vilken vikt som dess vilja bör tillmätas.   

 

 

Angående vid vilken ålder ett barns vilja bör respekteras skiljer sig 

domstolarnas slutsatser åt. Det kan både ur ett barn-och ett 

förutsebarhetsperspektiv ifrågasättas att en domstol bedömer att en 

nioåring är nära den ålder då dess vilja direkt bör tillmätas 

avgörande betydelse medan en annan domstol konstaterar att en 

tioåring är för ung för att avgörande vikt ska läggas vid dess vilja. 

En möjlig förklaring till skillnaderna i synsätt kring ålder skulle 

kunna vara att de aktuella barnen har bedömts ha olika 

åldersadekvat mognadsgrad. Huruvida sådana faktorer har spelat in 
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går emellertid inte att avgöra eftersom de undersökta domskälen 

inte redovisar detta. Om domstolen inte anger något om graden av 

mognad i domskälen är det inte möjligt att avgöra om det har 

påverkat eller beaktats vid domstolens bedömning. Granskningen 

visar hur viktigt det är att domstolen tydligt redovisar samtliga 

parametrar som har legat till grund för avgörandet. Det är dessutom 

ett uttalat önskemål från lagstiftaren att det av domskälen ska 

framgå hur domstolen resonerat i det enskilda fallet.  

 

 

Ett särskilt skäl till varför det är viktigt att domslutet motiveras 

tydligt är att domarna rör privatlivet och privatpersoner. Domen bör 

vara författad så att den kan fungera som en hjälp för familjen att 

förstå varför domstolen valt en viss boendelösning. Ofta involverar 

processen andra aktörer som deltagit exempelvis utredare och 

socialsekreterare och det behöver vara tydligt för alla i vilken mån 

barnets vilja beaktats.  

 

 

Domskälen i några av de undersökta målen innehåller ett 

resonemang kring möjligheten att den ena föräldern påverkat barnet 

och om hänsyn i så fall bör tas till denna påverkan. Detta är en 

komplex fråga som inte heller är av rent juridisk karaktär. I 

förarbetena framhålls att det är viktigt att reglerna inte verkar så att 

barnet utsätts för otillbörlig påverkan. När barnets åsikt tillmäts 

avgörande styrka finns en risk för att det kan leda till en ordning 

där föräldrarna använder sig av påtryckningar gentemot barnet. 

Detta utgör ännu ett skäl till varför domstolen tydligt måste 

redovisa barnets vilja och hur denna kommit till uttryck respektive 

beaktats.  
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Tydliga domskäl skulle kanske också kunna leda till färre 

överprövningar vilket skulle vara i linje med lagstiftarens mål att 

minska antalet vårdnadstvister. En tydlig praxis torde också på sikt 

kunna leda till minskad processbenägenhet Samtidigt måste man ha 

i åtanke att måltypen är av väldigt individuell karaktär och som 

regel innehåller speciella omständigheter i det enskilda fallet vilket 

gör det svårare att kunna få ledning av tidigare rättspraxis.  

 

Detta kan vidare ifrågasättas mot bakgrund av lagstiftarens uttalade 

ståndpunkt att domstolarna tydligt ska redovisa sitt resonemang 

kring barnets inställning i det enskilda fallet. Det är viktigt att 

reglerna tillämpas på ett sätt som säkerställer lagstiftarens intention 

att barnets åsikt ska beaktas i tillräcklig utsträckning.  Barnet 

saknar en faktisk möjlighet att själv råda över sin rättighet att 

komma till tals. Istället är denna rätt avhängig olika aktörer såsom 

domstolar, föräldrar och föräldrars ombud.  Barnet bör anses vara 

expert på sin situation och borde ges en reell möjlighet att påverka 

hur dess framtida liv skall se ut. Domskälen blir därför en viktig 

kanal för att visa att domstolarna har tagit detta i beaktande. 

 

Bristen på transparens i domarna kan särskilt ifrågasättas i 

förhållande till barnkonventionen. Möjliga anledningar, såsom att 

domstolen vill skydda barnet från deltagande, är svåra att utläsa. I 

vissa fall kan barnets ålder vara förklaringen till att domstolarna 

inte för ett resonemang kring barnets eventuella vilja. Dock var det 

äldsta barnet, för vilken viljan inte redovisades, hela elva år. Med 

beaktande av domstolens skyldighet att se till att frågorna blir 

tillbörligt utredda, är domstolen ansvarig för att barnet inte getts en 

möjlighet att uttala sig. Att en elvaårings vilja inte överhuvudtaget 

berörs torde inte kunna anses förenligt med barnkonventionen.   
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Vid en samlad bedömning blir min slutsats att den svenska 

rättstillämpningen inte alltid uppfyller Sveriges åtaganden enligt 

barnkonventionen.  

 

4.2 Avslutande kommentar 
Huruvida det lagstiftningsarbete som påbörjats för att inkorporera 

barnkonventionen kommer att leda till någon skillnad i 

rättstillämpningen återstår att se. En viktig faktor torde dock vara 

att det blir ännu tydligare för domstolarna att de är bundna att följa 

den. En möjlig lösning för att befästa det barnrättsperspektiv som 

barnkonventionen kräver skulle kunna vara att lagen stipulerar att 

domstolen ska avgöra frågor om vårdnad, boende och umgänge 

utifrån barnets vilja om det inte uppenbart strider mot barnets bästa. 

Detta torde kunna leda till en rättstillämpning vilken skulle vara 

mer förenlig med barnkonventionen.  

 

Att stärka barnets rätt i familjeprocesser kan i ett längre perspektiv 

främja förtroendet för rättsväsendet. Föräldrarnas vårdnads-och 

boendetvister utgör antagligen barnens första kontakt med justisen. 

Det är viktigt att barnen då tillägnas en upplevelse av att 

rättsväsendet lyssnar på dem. Det måste vara eftersträvansvärt och 

betydelsefullt att barnen i det sammanhanget känner en tilltro till 

systemet. Det vore olyckligt om det växer upp en generation 

skilsmässobarn med stark misstro till rättsväsendet. Vi behöver 

vårda förtroendet för rättsväsendet som utgör grundbulten i ett 

rättssamhälle.  
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