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Summary 
Family law disputes concerning child custody, residence of the child and the 
child’s right of access with a parent have increased significantly over the 
last years. This means that more children get involved in these kinds of dis-
putes every year. In Sweden, children have no right to litigate and no proce-
dural capacity in these proceedings. Instead there are other rights that are 
supposed to ensure that the child's interests are met in the process; the 
child's best interests and the child's right to be heard. Children have a right 
to express their views and to have their views taken into account. The pur-
pose of this thesis is to investigate these rights in the Swedish Children and 
Parents Code and how it complies with The Convention on the Rights of the 
Child and the European Convention on the exercise on Children’s Rights. 
Furthermore, the Swedish legislation is compared with Norwegian legisla-
tion to identify advantages and disadvantages with the Swedish legislation.  
 
According to the Swedish Children and Parents Code there are different 
ways for the child to be heard. It is the obligation of the court to examine 
and consider the child’s views before making a decision. The most common 
way for the child to be heard is through a representative from social services 
in a custody enquiry. There is, however, not an obligation to talk to the child 
in a custody enquiry. In theory, the child may also be heard before the court, 
but this possibility is rarely utilized. Therefore there is no guarantee that the 
child gets to express his or her opinions, or to have them taken into account.  
 
Different government committees have examined the question of imple-
menting a legal representative for the child, but the legislator has not yet 
passed such a law. In Norway, it is possible to appoint a legal representative 
for the child, but only when the custody dispute is particularly difficult. 
There are both advantages and disadvantages with a legal representative for 
the child. One disadvantage is that there would be many participants in the 
court with similar tasks. Another notable disadvantage is that the costs of 
providing a representative for the child will be significant, and most likely 
be paid for by the government. However, an advantage of having a repre-
sentative for the child is that the child will be able to participate in the pro-
cess and be given the opportunity the express his or her views. Therefore, 
the author believes that a representative for the child would be a good solu-
tion to better comply with the right’s of the child set out by The Convention 
on the Rights of the Child, and the European Convention on the exercise on 
Children’s Rights.  
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Sammanfattning 
Vårdnadsrelaterade tvister har ökat markant de senaste åren. För varje tvist 
finns det minst ett barn som påverkas, men barn saknar i svensk rätt både 
talerätt och processbehörighet i dessa mål. Det finns emellertid vissa rättig-
heter som ska tillförsäkra att barnets intressen tillgodoses i processen; bar-
nets bästa och barnets rätt att komma till tals. Barn har rätt att uttrycka sina 
åsikter och att få dessa beaktade. Syftet med uppsatsen är att, genom den 
rättsdogmatiska metoden, undersöka hur dessa rättigheter tillgodoses dom-
stolsprocessen i vårdnadsrelaterade tvister i föräldrabalken, samt hur väl 
dessa bestämmelser överensstämmer med barnkonventionen och utövande-
konventionen. Genom en komparativ metod görs även delvis en jämförelse 
med den norska lagstiftningen, för att identifiera fördelar och nackdelar med 
vår nationella lagstiftning.  
  
Det finns i svensk rätt olika möjligheter för barn att komma till tals. Dom-
stolen har utredningsskyldighet i vårdnadsrelaterade tvister och ska se till att 
barnets åsikter kommer fram i målet. Barn kommer i första hand till tals 
genom socialnämndens vårdnadsutredning eller upplysningar. Det finns 
dock ingen skyldighet för socialnämnden att redogöra för barnets vilja. I 
teorin kan barnet även komma till tals inför rätten, men det är en möjlighet 
som sällan utnyttjas. Det finns således inte någon garanti för barnet att var-
ken få uttrycka sina åsikter, eller att få dem beaktade.  
 
Frågan om att införa ett ombud för barnet i vårdnadsrelaterade tvister har 
utretts i flera statliga utredningar, men avisats av lagstiftaren. I Norge finns 
en möjlighet att utse ett ombud för barnet i vårdnadsrelaterade tvister. Be-
stämmelsen ska dock användas undantagsvis. Det finns både fördelar och 
nackdelar med att införa ett ombud för barn i vårdnadsrelaterade tvister. En 
nackdel som har lyfts fram är att det skulle innebära att det finns många ak-
törer i processen med liknande uppgifter. En annan nackdel är att det skulle 
vara en kostsam reform att genomföra. Denna kostnad skulle antagligen 
falla på staten. Det finns emellertid även fördelar som väger tungt. En stor 
fördel är att ett ombud kan fungera som en bättre garanti för att barnet fak-
tiskt får komma till tals i processen, vilket skulle leda till bättre överens-
stämmelse med barnkonventionen och utövandekonventionen. Författaren 
anser därför att ett ombud för barnet skulle kunna vara en bra lösning för att 
bättre tillgodose barnets rättigheter i vårdnadsrelaterade tvister.  
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”Age is foolish and forgetful when it underestimates youth.” 
J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Antalet vårdnadsrelaterade tvister1 i domstol har ökat ständigt de senaste tio 
åren.2 Bara mellan 2010 och 2014 var ökningen omkring 40 %, och varje år 
hamnar numera långt över 5 000 vårdnadsrelaterade tvister i domstol.3 Detta 
innebär att allt fler barn blir inblandade i denna typ av mål, då minst lika 
många barn som det finns domstolsprocesser drabbas.  
 
Det är barnet som är föremål för en vårdnadsrelaterad tvist, och avgörande 
för utgången i en sådan tvist ska vara barnets bästa.4 Tvisterna handlar om 
viktiga frågor för barnet, som till exempel var barnet ska bo och hur ofta 
barnet ska få träffa den förälder och andra familjemedlemmar som barnet 
inte bor med. Ett domstolsavgörande i dessa frågor påverkar otvivelaktigt 
barnet, och det kan därför kännas självklart att barnet ska ha rätt till delta-
gande i domstolsprocessen. Barnet har dock varken talerätt5, processbehö-
righet eller rätt till ett ombud i vårdnadsrelaterade tvister, men ska ändå ges 
rätt att komma till tals i målet och möjlighet att få ge uttryck för sin vilja.6 
Idag sker detta främst genom socialnämndens vårdnadsutredning.7  
 
Det finns dock undersökningar som visar att barnet har svårt att komma till 
tals i vårdnadsutredningarna,8 och svårt att få inflytande i domstolsproces-
sen.9 Det kan ifrågasättas om de åtgärder som finns för att tillgodose barnets 
rättigheter i vårdnadsrelaterade tvister är tillräckliga. Ett förslag som vid 
flera tillfällen har diskuterats är möjligheten att införa ett ombud för barnet 
för att stärka barnets ställning i domstolsprocessen.10 En sådan lösning till-
lämpas redan i flera andra länder, till exempel i vårt grannland Norge.11  

                                                
1 I uppsatsen kommer vårdnadsrelaterade tvister att användas som ett samlingsnamn för 
2 Domstolsstatistik (2009) tabell 1.5; Domstolsstatistik (2014) tabell 1.4.  
3 Baserat på Domstolstatistik (2014) tabell 1.4.  
4 6 kap. 2 a § 1 st. föräldrabalken (1949:381). Härefter förkortat FB. 
5 Detta gäller för i barn den antalsmässigt största gruppen av vårdnadsrelaterade tvister, 
nämligen den där föräldrarna efter en skilsmässa eller i annat sammanhang gör upp om eller 
tvistar om vårdnad och umgänge. Barn har i praxis ansetts ha talerätt i mer sällan förekom-
mande mål om vårdnad, nämligen mål enligt 6 kap. 9 § FB. Se nedan kap. 4.3.   
6 6 kap. 2 a § 3 st. FB. 
7 6 kap. 19 § 3 och 4 st. FB.  
8 Se t.ex. Socialstyrelsen (2011). 
9 Se t.ex. Ryrstedt (2009).  
10 Se t.ex. SOU 1987:7; Ds 2002:13; prop. 2011/12:53; dir. 2014:84.   
11 61 § 5 st. barneloven.   
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1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att utreda vilka rättigheter barnet har i vård-
nadsrelaterade tvister, samt att diskutera huruvida dessa rättigheter uppfylls 
genom den ställning barnet ges i domstolsprocessen idag. Även tillgodose-
endet av barnets rättigheter i norsk rätt kommer till viss del undersökas. 
Detta för att belysa ett alternativt tillvägagångssätt för att tillgodose barnets 
rättigheter, framför allt barnets rätt att komma till tals.  För att se hur barnets 
rättsliga ställning skulle kunna ändras ska möjligheten att införa ett ombud 
för barnet utredas.  
 
Syftet ska uppnås genom att besvara följande frågeställningar; 
 

• Vilka rättigheter har barnet i vårdnadsrelaterade tvister, och vad 
krävs för att dessa rättigheter ska anses uppfyllda enligt barnkon-
ventionen12, utövandekonventionen13 och föräldrabalken?  
 

• Hur ser barnets rättsliga ställning ut i domstolsprocessen? Vilka 
eventuella brister kan identifieras som inskränker barnets rättigheter?  
 

• Hur skulle barnets rättsliga ställning påverkas av att ett ombud för 
barnet införs och hur skulle ett förslag till ombud kunna se ut?  
 

• Hur, och varför, har Norge utformat en möjlighet för ombud till bar-
net?   

1.3 Avgränsningar  
Barnets rättigheter kommer i denna uppsats begränsas till barnet bästa och 
barnets rätt att komma till tals.  
 
Frågor om barnets rättigheter uppkommer även i andra familjerättsliga mål, 
till exempel i mål om underhåll och faderskap. Att inom ramen för denna 
uppsats granska alla familjerättsliga mål skulle dock varken vara ändamåls-
enligt eller genomförbart sett till uppsatsens omfattning. I denna studie 
kommer därför endast de mål som rör vårdnad, boende och umgänge att 
behandlas. I mål om underhåll och faderskap är barnet part i processen,14 
och sådana mål skiljer sig därför från tvister om vårdnad, boende och um-
gänge.  

                                                
12 Convention on the Rights of the Child. 
13 European Convention on the Exercise of Children's Rights.  
14 Se 7 kap. 2 § 3 st. FB och 3 kap. 5 § FB.  
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På grund av utrymmesskäl kommer frågor om verkställighet av mål om 
vårdnad, boende och umgänge inte att ingå i uppsatsen; endast själva dom-
stolsprocessen ska behandlas. Interimistiska beslut kommer emellertid inte 
att beröras. Av utrymmesskäl kommer inte heller samförståndslösningar, 
som medling, avtal och samarbetssamtal behandlas. Således redogörs inte 
heller för barnets rättigheter i sådana konfliktlösningsmetoder. Olika sam-
förståndslösningar hade förvisso varit intressant att belysa i samband med 
en diskussion om huruvida ett ombud för barnet bör införas. Utifrån de upp-
ställda frågeställningarna, och uppsatsens omfattning, är det dock domstols-
processen som är mest relevant att beskriva.  

1.4 Metod och material 
För att besvara de uppställda frågeställningarna har huvudsakligen en rätts-
dogmatisk metod använts. Rättsdogmatiken söker lösningar på problem ge-
nom att utifrån traditionella rättskällor applicera en rättsregel på ett problem. 
De traditionella rättskällorna utgörs av lagar, förarbeten, rättspraxis och 
rättsdogmatisk orienterad litteratur.15 Målet är att redovisa gällande rätt, 
eller med andra ord att visa hur en rättsregel ska uppfattas i ett visst sam-
manhang.16 Om slutsatsen är att rättsläget är otillfredsställande kan rätts-
dogmatiken även innehålla kritiska delar och en argumentation kan föras för 
vilka rättsregler som borde finnas.17 Genom att använda en rättsdogmatisk 
metod går det således dels att fastställa vilka rättsregler som finns och hur 
bestämmelsernas innehåll ser ut (de lege lata), dels att påvisa vilka regler 
som bör införas och hur lagen borde vara (de lege ferenda).18  
 
Uppsatsens syfte är inte enbart att redovisa gällande rätt i Sverige, och till 
viss del även i Norge, utan dessutom att jämföra gällande rätt i dessa länder 
när det gäller hur lagstiftningen har utformats för att tillgodose barnets rätt 
att komma till tals. Därför används även till viss del en komparativ metod.  
Svensk och norsk rätt ska jämföras för att försöka förstå skillnader och lik-
heter inom området.19 Den komparativa delen av uppsatsen syftar framför 
allt till att bidra till en mer djupgående analys; att studera hur ett annat land 
har löst ett specifikt problem kan bidra till att se den nationella rätten ur ett 
nytt perspektiv. I Norge finns redan en möjlighet för barnet att få ett ombud 
i vårdnadsrelaterade tvister. Istället för att bara gissa sig fram till hur en 
möjlig utformning av ombud till barnet skulle kunna se ut i Sverige är det 

                                                
15 Sandgren (2015) s. 43; Kleineman (2013) s. 21.   
16 Kleineman (2013) s. 26.  
17 Kleineman (2013) s. 39.  
18 Lehrberg (2014) s. 203 f.  
19 Valguarnera (2013) s. 141. 
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istället lämpligt att undersöka Norges erfarenheter på området för att se hur 
vår nationella rätt skulle kunna utformas.20 
 
Sverige och Norge har liknande rättssystem och samhällen med överens-
stämmande värderingar. Detta underlättar jämförelsen av ländernas gällande 
rätt. Sverige och Norge brukar, tillsammans med de andra nordiska länder-
na, ofta delas in i samma rättsfamilj. Det föreligger därmed ett liknande för-
hållningssätt till rättskällorna och det är möjligt att studera både svenska och 
norska lagar, förarbeten och rättsvetenskaplig doktrin genom att tillämpa en 
rättsdogmatisk metod.21  
 
Förutom nationell lagstiftning i Sverige och Norge, har även internationella 
konventioner utgjort en viktig del av materialet. För att förstå grundtanken 
bakom de rättigheter som fastslås i barnkonventionen har ledning sökts 
bland annat i barnrättskommitténs kommentarer och rekommendationer. För 
att undersöka hur utövandekonventionen ska förstås har den tillhörande för-
klaranderapporten använts. Dessa kommenderar och rapporter är emellertid 
inte rättsligt bindande. 
 
Rättspraxis har använts i begränsad omfattning. Detta eftersom uppsatsen 
inte syftar till att undersöka hur rättsreglerna tillämpas i en specifik situat-
ion, utan istället hur de förhåller sig till barnets rättsliga ställning i vårdnads-
relaterade tvister.  

1.5 Perspektiv och terminologi  
Uppsatsen handlar om tillvaratagandet av barnets rättigheter, varför ett 
barnperspektiv har varit utgångpunkt i framställningen. Vid alla beslut och 
åtgärder som rör barn ska det finnas ett tydligt barnperspektiv. För att uppnå 
detta bör barnets behov, som kan fastställas med hjälp av vetenskap och 
beprövad erfarenhet, och barnets intresse, som barnet själv definierar det, 
vara vägledande vid beslut som rör barnet.22 I denna framställning ska un-
dersökas om gällande rätt möjliggör att de beslut som fattas i vårdnadsrela-
terade mål verkligen kan fattas med ett tydligt barnperspektiv.  
 
Ett barn ska i uppsatsen förstås som en person som är under 18 år.23  
 

                                                
20 Bogdan (2003) s. 28.  
21 Bogdan (2003) s. 81 f.  
22 Se t.ex. prop. 2005/06:99 s. 39. Barnperspektiv beskrivs mer utförligt i kap. 2.4.  
23 Jfr art. 1 barnkonventionen och 9 kap. 1 § FB.  
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Ombud kommer användas för att beskriva en vuxen person, normalt någon 
som är juridiskt utbildad, som företräder barnet i en domstolsprocess. Bi-
träde och företrädare kommer användas som en synonym till ombud.  
 
Vårdnadsrelaterade tvister eller vårdnadsrelaterade mål kommer användas 
som samlingsnamn för tvister om vårdnad, boende och umgänge.  

1.6 Forskningsläge  
Barn och barns rättigheter har fått alltmer fokus i rättsliga sammanhang, 
både nationellt och internationellt. I Sverige finns avhandlingar och annan 
rättsvetenskaplig doktrin som behandlar både barnets rättigheter och roll i 
vårdnadsrelaterade mål.24 Det har även genomförts ett större forskningspro-
gram, Barn som aktörer, där en viktig del har varit att studera om barn har 
fått mer inflytande över sin egen situation efter barnkonventionens anta-
gande.25 Barnets rättsliga ställning är likaså något som berörs i flera statliga 
utredningar.26 Också internationellt publiceras ständigt nytt material om 
barnets rättigheter och hur dessa ska tillgodoses, till exempel från barnrätts-
kommittén.27  
 
Det har i flera nationella utredningar föreslagits att det ska införas ett ombud 
för barnet i vårdnadsrelaterade tvister i svensk rätt.28 Denna möjlighet har 
även diskuterats i doktrin.29 För tillfället pågår en statlig utredning med 
uppgift att utvärdera 2006 års vårdnadsreform30.31 En av de frågor som utre-
daren ska undersöka är hur barnets rätt att komma till tals kan stärkas i 
vårdnadsrelaterade mål, och till exempel om detta kan uppnås genom att 
införa någon form av biträde för barnet.32 Uppdraget ska redovisas senast 
den 28 oktober 2016. 
 
Att barnet ska ses som ett självständigt subjekt med egna legala relationer är 
något som på allvar slog igenom i slutet 1900-talet. Hur rätten som berör 
barnet och barnets angelägenheter ska vara utformad är något som fortfa-
rande är under utveckling, och i takt med att ny forskning om barn presente-
ras förväntas även rätten som berör barnet att förändras.33  

                                                
24 Se t.ex. Dahlstrand (2004); Rejmer (2003); Ryrstedt (2009). 
25 Se Olsen (2004); Hollander, Nygren & Olsen (2004); Olsen & Saldeen (2008). 
26 Se t.ex. SOU 1979:63; SOU 1987:7; SOU 1997:116; SOU 2005:43.  
27 General comments by the Committee on the Rights of the Child.  
28 Se SOU 1979:63; SOU 1987:7; Ds 2002:13. 
29 Se t.ex. Kaldal (2014).  
30 Med 2006 års vårdnadsreform avses de ändringar i FB rörande vårdnad, boende och 
umgänge som trädde i kraft den 1 juli 2006. 
31 Dir. 2014:84.  
32 Dir. 2014:84 s. 8 ff.; jfr prop. 2011/12:53 s. 21 ff.  
33 Singer (2012) s. 17 f. 
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1.7 Disposition 
Uppsatsen inleds med en beskrivning av förhållandet mellan barn och rät-
tigheter. Först ska en översiktlig beskrivning av barnrättens framväxt och 
barnet som rättssubjekt och rättighetsbärare presenteras. Även hur man ser 
på barnets möjlighet att delta i processer som rör barnet ska redogöras för. 
Kapitel två avslutas med en beskrivning av innebörden av principen om 
barnets bästa, samt barnperspektivet. I tredje kapitlet beskrivs sedan fram-
växten av barnets rättsliga ställning specifikt i vårdnadsrelaterade tvister.  
 
I fjärde kapitlet kommer domstolsprocessen i vårdnadsrelaterade tvister be-
skrivas och de processuella bestämmelser som är tillämpliga i sådana tvister. 
Fokus ska vara barnets roll i processen, eftersom uppsatsen syftar till att 
lyfta fram ett barnperspektiv. I femte kapitlet ska redogöras för barnets möj-
lighet att komma till tals enligt barnkonventionen, utövandekonventionen 
och föräldrabalken. Kapitlet ska avslutas med en kortare beskrivning av hur 
barnets möjlighet att komma till tals ser ut i praktiken.  
 
Efter att gällande rätt har beskrivits utvecklas funktionen med ett ombud för 
barn i vårdnadsrelaterade tvister i kapitel sex. För att få en bättre förståelse 
för hur ett sådant ombud kan fungera i praktiken ska norsk rätt beskrivas, 
där en sådan möjlighet finns. Uppsatsen avslutas med en analys där barnets 
rättsliga ställning i vårdnadsrelaterade tvister granskas och eventuella brister 
i att tillgodose barnets rättigheter i domstolsprocessen identifieras. Fokus i 
diskussionen är på vilket sätt att införa ett ombud för barn i vårdnadsrelate-
rade tvister skulle stärka barnets rättsliga ställning och tillgodoseendet av 
barns rättigheter.  
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2 Barnets rättsliga ställning   

2.1 Från föräldrarätt till barnrätt  
Idén om att barn ska delta i beslut och ha inflytande över avgöranden som 
rör barnet själv är relativt ny.34 I början av 1900-talet var tanken att ta hän-
syn till barns åsikter något som var närmast orimligt.35 Eftersom barnets sak 
uppfattades som föräldrarnas sak var det även otänkbart att barn själva 
skulle kunna delta i en rättslig process.36 Förhållandet mellan föräldrar och 
barn har under lång tid präglats av en stark bestämmanderätt för föräldrarna, 
och då framför allt fäderna.37 Barn uppfattades länge som onda och oberäk-
neliga och skulle disciplineras för sitt eget bästa. Det var först från mitten 
och slutet av 1700-talet som barn började ses som formbara och förbätter-
liga, och som individer med ett eget värde.38 Fram till slutet av 1800-talet 
var det dock en självklarhet att barn (i likhet med kvinnor) inte omfattades 
av rättigheter i samma bemärkelse som vuxna män. Under 1800-talets se-
nare del började emellertid diskussionen om barn och rättigheter att ta fart.39  
 
I början av 1900-talet vidareutvecklades synen på barn med en ökad medve-
tenhet om att barn är individer med egna behov, och med förmåga att 
komma fram till egna omdömen och fatta egna beslut. Det var även då som 
barnets egna rättigheter faktiskt började aktualiseras i svensk lagstiftning.40 
Barnrätten uppstod emellertid som ett rättsområde först under 1900-talets 
slut. Utmärkande för barnrätten är att barnet, och dess egna rättsliga relat-
ioner till det omkringliggande samhället och dess medlemmar, står i cent-
rum för den legala bedömningen. Detta skiljer sig således avsevärt från den 
äldre rättens sätt att hantera rättsfrågor om barn, eftersom barnet då var be-
roende av vuxnas legala relationer.41  
 
En viktig fråga som barnrätten för med sig är den om hur rätten ska inkorpo-
rera kunskap om barn från andra discipliner, till exempel psykologi, socio-
logi och medicin.42 Enligt barnrätten är barndomen är en period som känne-
tecknas av att barnets psykiska och fysiska förmågor är under utveckling. 
Under barndomen utvecklas en människas grundläggande förmåga i relation 

                                                
34 Dahlstrand (2004) s. 30 f.  
35 SOU 1998:97 s. 7. 
36 SOU 1987:7 s. 74; Dahlstrand (2004) s. 30 f.  
37 Dahlstrand (2004) s. 30.  
38 Singer (2000) s. 58 f.  
39 Schiratzki (2014) s. 15.  
40 Singer (2000) s. 71 f.  
41 Schiratzki (2014) s. 11.  
42 Schiratzki (2014) s. 11. Se även Parkinson & Cashmore (2008).  
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till såväl den egna personen som till sin omvärld, vilket förhoppningsvis 
resulterar i att barnet formas till en fungerande samhällsmedborgare. Ef-
tersom barnets förmåga är under utveckling blir barnet i stor utsträckning 
beroende av sina föräldrar, eller någon annan vuxens omsorg och tillsyn. 
Barn befinner såg således av sin natur i en beroendeställning, vilket väcker 
frågan hur de ska kunna agera som autonoma individer i ett rättsligt sy-
stem.43  

2.2 Rättigheter och skyldigheter  

2.2.1 Allmänt  
Juridiken är uppbyggd kring ett rättighets- och skyldighetstänkande.44 En 
rättighet handlar alltid om den juridiska relationen mellan personer, både 
fysiska och/eller juridiska. En rättighet är inte, såsom det ibland kan fram-
ställas, en egenskap hos en person.45 Förenklat innebär en rättighet att ett 
intresse hos en individ har erkänts som skyddsvärt och andra därmed har en 
plikt att skydda det intresset.46 För att ett giltigt anspråk ska föreligga måste 
en rättighet ha en korrelerande skyldighet. En rättighet som saknar en korre-
lerande skyldighet saknar därför ett giltigt rättsligt anspråk. Om en person 
har en juridisk rättighet har således en annan person en juridisk skyldighet.47 
För att fastställa huruvida en rättighet föreligger bör man därför undersöka 
vem rättigheten är mot. Saknar rättigheten motpart finns det inget giltigt 
rättslig anspråk.  
 
Det finns i svensk rätt exempel på bestämmelser när en rättighet saknas, 
men där en olycklig formulering ger sken av att en rättighet finns. Till ex-
empel i 1 kap. 2 § 2 st. regeringsformen (1974:152) stadgas att det åligger 
det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning. Denna 
formulering ger intrycket av att det i svensk rätt finns en ”rätt till arbete”, 
men någon sådan rättighet finns inte. Detta blir tydligt eftersom det inte går 
att hitta en motpart till denna rättighet. Det finns ingen som är skyldig att 
anställa en person som är arbetslös och således har den arbetslöse inget 
rättsligt anspråk på att bli anställd.48  

                                                
43 Schiratzki (2014) s. 11.  
44 Zanderin & Staaf (2010) s. 14.  
45 Dahlman (2010) s. 35 f.  
46 Singer (2012) s. 39.  
47 Dahlman (2010) s. 36. För vidare utveckling av rättigheter och dess korrelerande skyl-
digheter, se Hohfeld (1923) s. 35-64.   
48 Dahlman (2010) s. 35 ff.  
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2.2.2 Barn som rättighetsbärare  
Rättighetsbegreppet har länge varit föremål för diskussion, och inte minst i 
fråga om barns rättigheter. Det som gör barns rättigheter särskilt problema-
tiska är huruvida barn kan ha rättigheter på samma sätt som vuxna. Det 
finns åtminstone två sätt att se på rättighetsbegreppet när man talar om barn; 
ett intresseteoretiskt respektive ett viljeteoretiskt perspektiv.49  
 
Enligt det intressebaserade synsättet innebär en rättighet att ett intresse som 
en individ har erkänts som skyddsvärt och att andra därmed har en plikt att 
skydda det intresset. Innehavaren av en rättighet är således mottagare av den 
förmån som plikten för andra kan sägas utgöra. I enlighet med detta synsätt 
kan barnet således ha rättigheter, även utan att ha förmåga att själv utkräva 
eller avstå från rättigheter. Detta eftersom barnet har behov och intressen 
som behöver skyddas, tillvaratas och tillgodoses av andra. Barn ska, sett till 
ålder och mognad, ges möjlighet att föra fram sina åsikter men det är vuxna 
som avgör om barnets åsikter ska tillmätas betydelse eller inte. Det viktig-
aste är således barnets intressen och behov, och inte att barnet skulle vara en 
autonom individ.50  
 
Enligt en viljeteoretisk rättighetsteori utgör individens kompetens att avstå 
från någon annans pliktuppfyllelse det grundläggande momentet hos en rät-
tighet. Detta förutsätter en autonom eller självbestämmande individ. Det 
problem som då uppstår när det gäller barns rättigheter är att barn, åt-
minstone när de är yngre, inte anses ha den förmåga eller den kompetens 
som krävs för att själva kunna utöva sina rättigheter. En modifierad version 
av rättighetsbegreppet enligt detta synsätt innebär att barn har rättigheter, 
under den förutsättningen att någon annan utövar barnets rätt så länge barnet 
inte själv kan utöva sina rättigheter. Det kan till exempel vara barnets för-
äldrar som utövar barnets rätt. Ett sådant synsätt liknar en intresseteoretisk 
rättighetsteori, men med den skillnaden att barnet i grunden ses som en 
kompetent och självbestämmande individ. I och med att barnets mognad 
ökar får det också en ökad självbestämmanderätt.51  
 
Diskussionen om ifall barnets rättigheter i första hand rör barnets behov av 
skydd eller barnets rätt till respekt för den egna viljan kan kopplas till den 
historiska utvecklingen av barnets rättigheter. Utgångpunkten för barns rät-
tigheter var att barn for illa och det ansågs därför vara viktigare att betona 

                                                
49 Singer II (2012) s. 77.  
50 Singer II (2012) s. 77 med vidare hänvisningar.  
51 Singer II (2012) s. 79 med vidare hänvisningar.  
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omgivningen och samhällets ansvar för barnet snarare än barnets rätt att 
självständigt kräva skydd.52  
 
Den brittiske familjerättsforskaren John Eekelaar har kritiserat det intresse-
baserade synsättet när det gäller barns rättigheter. Eekelaar menar att det 
inte kan vara ifråga om en rättighet i meningsfull betydelse när det är andra 
som bestämmer vad det är som är bra för barnet. Det blir i en sådan situation 
istället fråga om vad som engelska brukar beskrivas om ”welfarism”.53 Det 
är således någon annan som avgör vad som är bäst för rättighetsinnehavaren, 
vilket i detta fall är barnet. Det är emellertid ofrånkomligt att små barn inte 
har förmåga att fatta beslut för egen del. Anna Singer, professor i civilrätt 
vid Uppsala universitet, förespråkar därför den modifierade versionen av 
den viljeteoretiska teorin. Enligt denna modifierade version ser man barnet 
som i behov av särskilt skydd samtidigt som det är en kompetent individ 
med en växande förmåga att själv förfoga över sina rättigheter. Utgångs-
punkten är att barn omfattas av rättigheter på samma sätt som vuxna men 
eftersom barn har en, med ålder, ökande förmåga till självbestämmande 
måste särskild hänsyn tas.54  

2.3 Barnets deltagande  
Det finns olika synsätt på barn i samhället och i lagstiftningen. Dessa synsätt 
påverkar vilka rättigheter barn har och vilken möjlighet barn har till delta-
gande i rättsliga processer. Idén om att barn bör vara delaktiga i processer 
som rör dem har, i takt med att barnets rättigheter fått större genomslag, 
uppmärksammats allt mer. Deltagande kan beskrivas som den process i vil-
ken en person deltar i beslut som påverkar hans heller hennes liv och det 
samhälle i vilken personen ifråga lever.55 Det finns framför allt två synsätt 
på barn och barns deltagande som har fått stort genomslag i svensk rätt; ett 
skyddsperspektiv och ett aktörsperspektiv.56  
 
Enligt båda synsätten uppfattas barnet som en självständig individ, men med 
olika innebörd. Det första synsättet utgår från att barn har behov och önsk-
ningar som behöver skyddas av vuxna, och brukar kallas för ett skyddsper-
spektiv. Det är vuxna som ska tillgodose barnets intressen och fatta beslut i 

                                                
52 Schiratzki (2014) s. 40 f.  
53 Eekelaar (1992) s. 221-223.  
54 Singer II (2012) s. 79; Singer (2012) s. 41.  
55 Hart (1992) s. 5.  
56 Hollander använder begreppen skyddsperspektiv respektive aktörsperspektiv i Hollander 
(2004) s. 58. Mattsson och Ryrstedt använder samma begrepp i Ryrstedt & Mattsson (2007) 
s. 389. Singer gör istället en distinktion mellan vad hon kallar ett behovsorienterat respek-
tive ett kompetensorienterat synsätt i Singer (2000) s. 83 med vidare hänvisningar till eng-
elsk rätt.  
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enlighet med barnets bästa. Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina önsk-
ningar och åsikter men det är vuxna som avgör barnets möjlighet att ut-
trycka sina tankar och åsikter. Det är även vuxna som sedan tolkar och be-
dömer de uppgifter som barnet lämnar, och avgör om det barnet säger är 
relevant för det beslut som den vuxne fattar. Barn varken kan eller ska fatta 
beslut i frågor som rör viktiga personliga angelägenheter.  
  
Det andra synsättet brukar benämnas som ett aktörsperspektiv. Enligt detta 
synsätt är utgångspunkten att barn har förmåga att på samma sätt som vuxna 
uttrycka sin vilja och bestämma i frågor som rör dem själva. Ett sådant syn-
sätt kan nyanseras på olika sätt och behöver inte innebära att barnet ges full-
ständig frihet att bestämma över sina personliga angelägenheter. I enlighet 
med detta perspektiv ska barnet ges en aktiv och deltagande roll med eget 
självbestämmande.  
 
Problemet som uppstår när det gäller barns deltagande i vårdnadsrelaterade 
tvister är framför allt hur barnet ska skyddas från konflikten mellan föräld-
rarna, samtidigt som barnet ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och 
sin vilja.57 Å ena sidan finns det de som hävdar att det är positivt för barn att 
delta, eftersom det visar respekt för barnets egenvärde. Det visar också att 
barnet har en plats i samhället och att det behövs. För barn kan ett delta-
gande även vara positivt för dess utvecklig genom att stärka barnets själv-
känsla samt att barnet känner en kompetens att kunna ta beslut med stigande 
ålder och mognad.58 Kritiker å andra sidan menar att det skulle kunna vara 
skadligt för barnet att delta i rättsprocesser. Ett deltagande skulle sätta för 
mycket press på barnet genom att ge barnet för stort självbestämmande i 
processen. Det kan skapa en lojalitetskonflikt mellan barnet och föräldrarna, 
eftersom barnet känner att det måste ta ställning.59 Det finns även de som 
helt enkelt menar att barn inte har den mognad och kapacitet som krävs för 
att fatta beslut i vårdnadsrelaterade tvister, och av den anledningen inte ska 
ges möjlighet till deltagande.60   
 
Vad delaktighet i rättsprocesser egentligen ska innebära i praktiken har i 
Sverige diskuterats i både lagförarbeten och i doktrin. En av de mest åbero-
pade personerna i diskussionen är psykologen Roger A. Hart, som utvecklat 
en modell med minimikrav för reellt deltagande.61 Modellen är utformad för 
att mäta barns reella deltagande i samhället i stort, men teorin kan även ap-
pliceras i snävare sammanhang, till exempel deltagande i vårdnadsrelaterade 
                                                
57 Parkinson & Cashmore (2008) s. 1.  
58 SOU 1979:63 s. 55 ff.  
59 Parkinson & Cashmore (2008) s. 2.  
60 Parkinson & Cashmore (2008) s. 3.   
61 Hart åberopas i centrala förarbeten till diskussioner om barns delaktighet, se t.ex. SOU 
1997:116 s. 196 ff.  Hart omnämns i doktrin i t.ex. Stern (2006) och Dahlstrand (2004).  
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tvister. Vårdnadsrelaterade tvister påverkar i hög grad barnet personligen 
och bör därmed förutsätta deltagande för barnet.62 Modellen består av fyra 
kriterier som ska vara uppfyllda för att reellt deltagande ska föreligga. För 
det första ska barnet få uttrycka sin mening under processen. Barnet ska 
således ges en möjlighet att berätta om sina åsikter kring situationen som 
föreligger. För det andra ska barnet få information om processen och barnets 
roll i denna. För det tredje ska barnet ha en meningsfull roll i processen, det 
vill säga en aktiv roll. Det fjärde och sista kriteriet är att en förutsättning är 
att barnet deltar i processen frivilligt, vilket också innebär att barnet ska ges 
information om processen innan barnet bestämmer om han eller hon vill 
delta.63 I denna uppsats är utgångspunkten för att deltagande föreligger att 
dessa kriterier är uppfyllda.  

2.4 Barnets bästa och barnperspektivet  
Enligt barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet (eng. 
shall be a primary consideration) i alla åtgärder som rör barn. Detta gäller 
oavsett om åtgärden vidtas av offentliga eller privata välfärdsintuitioner, 
domstolar eller administrativa myndigheter. Konventionsstaterna åtar sig att 
tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för bar-
nets välfärd, samt att vidta tillämpliga lagstiftningsåtgärder.64 Att barnets 
bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn innebär att 
bestämmelsen inte bara är tillämplig i familjerättsliga frågor, utan när det 
gäller alla områden.  
 
Det finns inte någon generell definition av barnets bästa, utan det är ett dy-
namiskt begrepp som ska avgöras utefter förutsättningarna i varje enskilt 
fall.65 FN:s barnrättskommitté har dock arbetat med att ge viss vägledning i 
hur barnets bästa ska tolkas. Barnrättskommitté har lagt vikt vid att konvent-
ionen ska ses som en helhet, och särskilt framhållit relationen mellan de fyra 
grundläggande principerna, vilka är förbud mot diskriminering (artikel 2), 
principen om barnets bästa (artikel 3), rätten till liv och utveckling (artikel 
6) och barnets rätt att komma till tals (artikel 12).66 Barnrättskommittén har 
även fastslagit att de faktorer som måste beaktas vid bedömningen av bar-
nets bästa är: barnets inställning och identitet, bevarandet av familjemiljön 
och upprätthållande av relationer, omsorg, skydd och säkerhet, utsatthet, rätt 
till hälsa och utbildning.67 Barnrättskommittén understryker att tolkningen 
av barnets bästa måste stå i överrensstämmelse med barnkonventionens 
                                                
62 Hart (1992) s. 5.  
63 Hart (1992) s. 11 ff.  
64 Art. 3 barnkonventionen.  
65 CRC/C/GC/14 p. 11 och 32.  
66 Hodgkin & Newell (2007) s. 35.  
67 CRC/C/GC/14, p. 52-79.  
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anda, i synnerhet ska det beaktas att barnet är en individ med egna känslor 
och åsikter.68  
 
Mänskliga rättigheter som är internationellt etablerade innebär en skyldighet 
för ansvariga myndigheter att verka för dess genomförande. Rättigheterna i 
barnkonventionen är sådana mänskliga rättigheter. Gällande principen om 
barnets bästa finns det således ett krav på att vad som är bäst för barnet ska, 
vid en sammanvägning av olika intressen, väga tungt vid domstolens beslut. 
Den engelska formuleringen av barnets bästa som ”a primary consideration” 
markerar att när det handlar om en sammanvägning av olika intressen så ska 
vad som är barnets intresse ges stor betydelse.69  
 
Principen om barnets bästa har länge funnits i svensk rätt. Hänvisningar till 
principen har förekommit i vårdnadsrelaterad lagstiftning sedan början av 
1900-talet.70 Enligt bestämmelsens nuvarande lydelse ska barnets bästa vara 
avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.71 Den långa 
traditionen av att i lagstiftning hänvisa till barnets bästa gör emellertid inte 
begreppets innebörd lättare att fastställa, eftersom innebörden av principen 
varierar mellan olika historiska och sociala sammanhang. Principen om bar-
nets bästa hör samman med den rådande uppfattningen om barnet i sam-
hället. Barnets bästa är således inget statiskt begrepp. Förutom att det varie-
rar över tid och från ett samhälle till ett annat, varierar det också från ett 
barn till ett annat utifrån varje barns individuella situation. Barnets bästa 
som rättslig målsättning innebär att ett beslut på bästa sätt ska tillgodose det 
enskilda barnets behov och intressen, och målsättningen kan därför inte ges 
någon närmare definition.72  
 
Även i svensk rätt saknar vad som anses vara ett enskilt barns bästa således 
ett bestämt svar, och både lagtext och förarbeten ger endast ett fåtal riktlin-
jer för hur barnets bästa ska bestämmas. I själva lagparagrafen anges endast 
att avseende ska fästas särskilt vid risken för att barnet självt eller någon 
annan i familjen utsätts för övergrepp, att barnet olovligen förs bort eller 
hålls kvar eller annars far illa och vid barnets behov av en nära och god kon-
takt med båda föräldrarna. Dessutom stadgas det att hänsyn ska tas till bar-
nets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.73 I förarbeten anges 
att det inte är möjligt att i lagtext mer utförligt och precist ange vad som ska 
anses vara bäst för barnet utan att risk för att nödvändig flexibilitet i en-

                                                
68 Hodgkin & Newell (2007) s. 38.  
69 SOU 2016:19 s. 575 f.  
70 Prop. 1997/98:182 s. 13 f.  
71 6 kap. 2 a § FB; prop. 2005/06:99 s. 1 och 85.  
72 Singer (2012) s. 18 f. och 34; Singer (2000) s. 51. För en klarläggande och vägledande 
redogörelse för barnets bästa i svensk rätt se SOU 1997:116, särskilt s. 125 ff.  
73 6 kap. 2 a § FB.  
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skilda fall går förlorad.74 I praxis har det emellertid etablerats en del princi-
per och presumtioner som domstolen tillämpar för att fastställa vad som är 
ett barns bästa.75 I rättspraxis har det således blivit så att barnets bästa inte 
alltid används som det öppna koncept det borde vara, utan rätten arbetar 
med vissa låsta bedömningar.76  
 
Det har i svenska förarbeten, genom hänvisningar till Eekelaar, föreslagits 
att barnets bästa ska tolkas ur ett objektivt och ett subjektivt perspektiv.77 
Enligt Eekelaar innebär ett objektivt perspektiv att beslutsfattare på olika 
nivåer bör göra bedömningar som grundas på vetenskap och beprövad erfa-
renhet. Det subjektiva perspektivet innebär att det berörda barnet tillåts ge 
uttryck för sin uppfattning av vad som är dess bästa. Det engelska begreppet 
för detta är dynamic self-determinism, vilket på svenska skulle kunna be-
nämnas dynamiskt självbestämmande. En förutsättning för att inhämta in-
formation från barnet är att det vistas i en trygg miljö där det inte påverkas 
allt för mycket av någon vuxen. Eekelaar menar att det bästa underlaget för 
att bedöma vad som är barnets bästa är att kombinera kunskap om barn ba-
serad på vetenskap och beprövad erfarenhet med barnets egen uppfattning 
om vad som är hans eller hennes bästa.78 Detta är också det råd som den 
svenska barnkommittén har lyft fram som riktlinje för den svenska rättstill-
lämpningen.79 
 
Ett annat sätt att uttrycka att barnets behov, som kan fastställas med hjälp av 
vetenskap och beprövad erfarenhet, och barnets intresse, som barnet själv 
definierar, ska vara vägledande, är att säga att det vid alla beslut och åtgär-
der som rör barn ska det finnas ett tydligt barnperspektiv. Utgångspunkten i 
barnperspektivet är respekten för barnets fulla människovärde och integritet. 
Bland annat i förarbetena till 2006 års vårdnadsreform har barnperspektivet 
definierats som att man vid beslutsfattande försöker förstå barnet och ta reda 
på hur barnet uppfattar sin situation och eventuella förändringar och att se 
detta med barnets ögon. Man måste således lyssna på barnet och respektera 
det som en individ som kan ha egna uppfattningar. Det framhålls vidare att 
det också handlar om att analysera följderna av olika beslutsalternativ.80 Så 
långt som möjligt ska såväl de långsiktiga som de kortsiktiga effekterna för 

                                                
74 Prop. 2005/06:99 s. 40. Se även prop. 1997/98:7 s. 47.  
75 T.ex. kontinuitetsprincipen och presumtionen att föräldrars oförmåga att samarbeta tyder 
på att gemensam vårdnad inte är till barnets bästa. Singer (2012) s. 125. 
76 Schiratzki (2014) s. 38 f. 
77 SOU 1997:116 s. 134.  
78 Eekelaar (1994) s. 42-61.  
79 SOU 1997:116 s. 134 f.   
80 Prop. 2005/06:99 s. 39 f. 
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barnet beaktas.81  En sådan definition av barnperspektivet synes sätta barnet 
i fokus i processen.  
 
Barnperspektivet har också definierats av barnmisshandelskommittén. 82 
Barnmisshandelskommittén problematiserar begreppet genom att framhålla 
respekten för barnets fulla människovärde och integritet som grundläg-
gande, samtidigt som man konstaterar att barn är beroende av vuxna som tar 
ansvar för att skydda deras integritet.83 Vad begreppet innebär är inte givet. 
Begreppets innebörd varierar över tid i takt med att ny kunskap kring barn 
och barns livsvillkor växer fram och värderingarna i samhället förändras. 
Begreppet betyder även olika saker för olika människor. Uttrycket kan där-
för definieras på olika sätt beroende på vilken aktör man utgår ifrån.84  
 
I förarbetena till 2006 års vårdnadsreform poängteras att vikten av att lyssna 
på barnet inte betyder att barnets åsikter alltid måste följas. Det betonas 
nämligen att det är den vuxne som måste fatta beslutet och ta ansvar för att 
det och att han eller hon gör detta utifrån sina egna kunskaper och erfaren-
heter.85 I 1998 års proposition ges också uttryck för en acceptens av svårig-
heten att objektivt fastslå vad som är bäst för ett barn och att det således blir 
domstolens respektive socialnämndens uppfattningar, antaganden och be-
dömningar som blir avgörande.86  
 
 
 

                                                
81 Prop. 2005/06:99 s. 40; prop. 1997/98:7 s. 104 f. 
82 Se SOU 2001:72.  
83 SOU 2001:72 s. 22 f.  
84 SOU 2001:72 s. 92. 
85 Prop. 2005/06:99 s. 39.  
86 Prop. 1997/98:7, s. 104 f. Se dock SOU 2005:43, s. 250 och 372 där betänkandet till 2006 
års vårdnadsreform i olika sammanhang framhåller samhällets skyldighet att se till barnets 
bästa ur en objektiv synvinkel. 
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3 Framväxten av barnets 
rättsliga ställning i 
vårdnadsrelaterade tvister   

3.1 Utredningen om barnets rätt m.m.  
Under 1970-talet påbörjades en genomgripande reform av den familjerätts-
liga lagstiftningen. 1977 tillsattes Utredningen om barnens rätt med upp-
draget att överväga olika åtgärder för att stärka barns rättsliga ställning. I 
utredningens direktiv pekades särskilt reglerna om vårdnad och umgänge 
som ett område som behövde ägnas uppmärksamhet, men det stod utred-
ningen fritt att kartlägga problemområdet och presentera vilka lagändringar 
som borde vidtas.87 I utredningens delbetänkande Barnens rätt 2. Om för-
äldraansvar m.m. presenterade utredningen sedermera förslag till omfat-
tande förändringarna i de dåvarande vårdnadsreglerna.88 Utredningen ansåg 
av det var av stort vikt att lagen klart gav uttryck för den kunskap och den 
nya syn som samhället hade gällande förhållandet mellan föräldrar och barn, 
barns behov och barns rätt att utveckla sin egen personlighet.89  
 
Utredningen började med att identifiera några av barns grundläggande be-
hov, som barnet har rätt att få tillgodosedda. Det var enligt utredningen i 
första hand föräldrarna som skulle tillgodose barnets behov men också före-
trädare för samhället skulle ta hänsyn till dessa vid sina överväganden och 
beslut som rör barns framtid. Ett behov som utredningen presenterade var 
att barn bör ha rätt att påverka sin situation. Barnet måste således ges möj-
lighet att uttrycka sin åsikt, och föräldrar ska sedan ta största möjliga hänsyn 
till vad barnet anser. Utredningen poängterade emellertid att föräldrarna inte 
alltid kan låta barnet fatta alla beslut som rör barnet, eftersom det finns situ-
ationer där föräldrarna har bättre förmåga än barnet att inse konsekvenserna 
av ett visst handlande.90  
 
Betydelsen av barnets egen vilja framhölls också som en viktig faktor att 
beakta vid avgörande av vårdnadsfrågor, och utredningen föreslog därför 
vissa nya regler om domstolsprövning. Förslaget innefattade bland annat 
talerätt för barn och ombud för barn i vårdnadsrelaterade tvister.91 Förslagen 

                                                
87 Dir. 1977:25 s. 45 ff. 
88 SOU 1979:63.  
89 SOU 1979:63 s. 55 f.  
90 SOU 1979:63 s. 55 ff.  
91 SOU 1979:63 s. 135-144.   
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ledde emellertid inte till någon lagändring, utan istället fick utredningen 
genom tilläggsdirektiv i uppdrag att bland annat precisera talerättsfrågan.92  
 
Utredningen om talerättsfrågan presenterades 1987.93 Utredningen utgick i 
sina förslag från att barnet är en självständig individ, vars intressen ska 
skyddas av rättsordningen på samma sätt som andra medborgares. Även i 
denna utredning föreslogs därför som ett sätt att öka barnets rättigheter och 
autonomi, att barn skulle få talerätt i vårdnadsrelaterade tvister. Denna rätt 
skulle begränsas till en argumentationsrätt (framföra synpunkter under pro-
cessen) och en överklaganderätt, och skulle således inte innefatta någon 
initiativrätt. Talerätten skulle bland annat fungera som en garanti för barnet 
att få komma till tals i processen.94 Det föreslogs att barn skulle vara pro-
cessbehöriga från tolv års ålder, och skulle även ha rätt till ett offentligt bi-
träde. Barn ansågs vid denna ålder ha nått den mognad och erfarenhet som 
krävs för att kunna ta ställning och fatta beslut.95 Barn under tolv år skulle i 
de svårare vårdnadstvisterna företrädas av ett offentligt biträde, som då 
också skulle fungera som barnets ställföreträdare.96 Inte heller detta förslag 
ledde till någon lagändring. Lagutskottet menade emellertid att frågan borde 
övervägas ytterligare i lämpligt sammanhang.97  

3.2 Barnkonventionen 
Barnkonventionen är kanske det viktigaste av de internationella instrument 
som skapats för att uppmärksamma och tillgodose barns rättigheter. Det har 
flera gånger uttalats att barnkonventionen ger uttryck för vår tids samhälle-
liga barnperspektiv.98 Genom barnkonventionen har det på ett tydligt sätt 
visats att barn är rättssubjekt och självständiga individer som kan vara bä-
rare av rättigheter. Konventionen har internationellt stärkt barnets rättsliga 
ställning, från att tidigare ha setts som ett objekt till ett självständigt sub-
jekt.99  
 
Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 
1989, och Sverige signerade konventionen utan några förbehåll. Sverige 
ratificerade konventionen 1990, och är således folkrättsligt bunden att re-
spektera och främja barns rättigheter i enlighet med vad som stadgas i kon-

                                                
92 Prop. 1981/82:168 s. 20; Dahlstrand (2004) s. 33.  
93 SOU 1987:7 s. 83 – 124.  
94 SOU 1987:7 s 85 och 92 f.  
95 SOU 1987:7 s. 88 ff.  
96 SOU 1987:7 s. 118 f.   
97 Bet. 1990/91:LU13 s. 43.  
98 SOU 1997:116 s. 137.  
99 Stern (2004) s. 181.  
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ventionen.100 Vid ratificeringen ansågs normharmoni föreligga mellan barn-
konventionen och svensk rätt.101 Barnkonventionen har emellertid inte ställ-
ning såsom svensk lag, utan som svensk rättskälla.102 Det innebär att nation-
ell svensk lag har en högre hierarkisk ställning än barnkonventionen och har 
således även företräde om bestämmelser i svensk lag och barnkonventionen 
skulle stå i strid med varandra. Lagstiftaren är dock skyldig att se till att 
svensk lag är konventionsenlig, och att det yttersta görs för att barnets rät-
tigheter ska respekteras.103  
 
Det finns ingen domstol som övervakar konventionens efterlevnad, och de 
enda sanktioner som en stat riskerar är kritik och påtryckningar från framför 
allt barnrättskommittén. Det har vid flera tillfällen diskuterats huruvida Sve-
rige istället borde inkorporera barnkonventionen, för att stärka konvention-
ens ställning i svensk rätt.104 Den senaste statliga utredningen angående 
detta presenterades i februari 2016. Barnrättighetsutredningen lämnar i sitt 
betänkande ett förslag på en lag om inkorporering av barnkonventionen, 
samt en rad åtgärder som behöver vidtas vid en inkorporering.105  
 
 
 
 
 

                                                
100 Dir. 2013:35 s. 3 ff.   
101 Prop. 1989/90:107 s. 27 f. 
102 HD konstaterade i NJA 2007 s. 168 att barnkonventionen inte gäller som svensk lag. Det 
har emellertid i senare års lagstiftningsarbete på familjerättens område åberopats att lag-
stiftning som rör barn ska utformas i överrensstämmelse med normerna i barnkonventionen, 
jfr prop. 2009/10:232 s. 11 f. 
103 Dir. 2013:35 s. 3 ff.  
104 Se t.ex. SOU 1997:116. Slutsatsen var då att övervägande skäl talade emot att inkorpo-
rera barnkonventionen. Inte heller regeringen föreslog någon inkorporering, se prop. 
1997/98:182. 
105 SOU 2016:19.  
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4 Domstolsprocessen i 
vårdnadsrelaterade tvister  

4.1 Innebörden av vårdnad, boende och 
umgänge  

Vårdnadsrelaterade tvister handlar om vem som ska ha vårdnad om ett barn, 
var barnet ska bo och hur och när barnet ska umgås med föräldrar och andra 
som barnet inte bor med. Vad som närmare menas med detta kommer kort-
fattat att beskrivas här.  
 
Att ha den rättsliga vårdnaden om ett barn ankommer vanligtvis på barnets 
föräldrar, men det är även möjligt att utse särskilt förordnade vårdnadsha-
vare. Den rättsliga vårdnaden kan även anförtros endast en av föräldrarna.106 
Barnets vårdnadshavare har en rätt och en skyldighet sörja för barnets om-
vårdnad och trygghet och ge det en god uppfostran.107  Normalt innebär att 
ha den rättsliga vårdnaden även att ha den faktiska vårdnaden för barnet, det 
vill säga den dagliga omsorgen om barnet. Den faktiska vårdnaden omfattar 
en principiell rätt att bestämma över barnets angelägenheter och att ha bar-
net hos sig och bestämma var barnet ska bo.108 Vid vårdnadens utövande ska 
barnet behandlas med aktning för dess person och egenart, och vårdnadsha-
varen ska således ta hänsyn och visa respekt för de individuella egenskaper 
och de särdrag som ett barn har. Barn har med stigande ålder rätt till ett allt 
starkare integritetsskydd.109 Vårdnadshavaren företräder normalt barnet i 
rättsliga angelägenheter.110  
 
Bor barnet endast med en av sina föräldrar har barnet rätt till umgänge med 
den föräldern som det inte bor tillsammans med. Barnets har även rätt till 
umgänge med någon annan än en förälder, som barnet har starka band 
med.111 
 
Vårdnaden har ansetts utgöra både en rättighet och en skyldighet för föräld-
rarna.112 Emellertid har utformningen av vårdnaden kritiserats på grund av 
                                                
106 6 kap. 2 § 1 st. FB; Saldeen (2009) s. 186.  
107 6 kap. 2 § 2 st. FB med hänvisning till 6 kap. 1 § FB.   
108 Sjösten (2014) s. 150.  
109 6 kap 11 § FB; Walin & Vängby (2010) kap. 6:52.   
110 Det finns dock undantag, t.ex. när det anses föreligga en intressekonflikt mellan barn 
och föräldrar, jfr 36 § lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Härefter 
förkortat LVU. 
111 6 kap. 15 § FB.  
112 Se t.ex. SOU 1987:7 s. 61 och prop. 1994/95:224 s. 15.  
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att föräldrarnas rättigheter gynnas på bekostnad av barnets rättigheter. Även 
om det förvisso skulle vara legalt möjligt, är det svårt att tänka sig att en 
förälder som inte vill få del i vårdnaden får det. Detta leder till att vårdnaden 
i praktiken blir en rättighet för en förälder, istället för en skyldighet. Även 
när det gäller umgänge, vilket ska vara en rättighet endast för barnet, blir i 
praktiken resultat ofta det motsatta. Det är föräldrar som har talerätt i um-
gängesfrågor (se nedan), och barn kan således inte tvinga fram ett umgänge 
med en förälder som inte vill ha det. Tvärtom kan istället barnet, i alla fall 
när det är yngre, tvingas till ett umgänge som han eller hon inte vill ha.113 
Barnet kan till exempel hämtas genom tvång för umgänge.114    

4.2 Domstolsprocessen 
Alla fysiska personer, även barn, har rättskapacitet och är därmed partsbehö-
riga.115 Detta innebär att barn kan vara parter i en domstolsprocess. Däremot 
krävs det även processbehörighet och talerätt för att kunna agera i en pro-
cess i en viss rättslig fråga. Processbehörighet är behörigheten för part att 
själv eller genom ombud vara verksam i processen.116 För att kunna agera 
som part i en domstolsprocess i en viss rättslig fråga krävs dessutom talerätt. 
Talerätt är snävare än partsbehörighet och innebär att man kan vara part i en 
viss bestämd rättegång. För att erkännas talerätt krävs att en person har en 
viss anknytning det till det som processen handlar om. Det innebär bland 
annat en rätt att initiera en process, åberopa bevisning (till exempel vittnen 
och sakkunniga), ställa frågor och överklaga rättens beslut.117 Talerätten kan 
dock vara begränsad och behöver inte innehålla samtliga dessa moment.118  
 
Även om en person har talerätt kan det dock vara så att personen saknar 
processbehörighet, och således inte själv är behörig att föra sin talan.  När 
en person saknar processbehörighet, till exempel eftersom personen är un-
derårig, förs partens talan av en ställföreträdare.119 Talerätt är däremot en 
nödvändig processförutsättning, och brist på talerätt kan inte avhjälpas ge-
nom att en ställföreträdare för partens talan.120 
 
Eftersom vårdnad om barn anses vara en rättighet och en skyldighet för för-
äldrar har lagstiftaren funnit att det är dessa som ska ha talerätt i vårdnadsre-

                                                
113 Ryrstedt & Mattsson (2007) s. 389 ff. 
114 21 kap FB.  
115 11 kap. 1 § 1 st. rättegångsbalken (1942:740), härefter förkortat RB; Ekelöf (2015) s. 47.   
116 Ekelöf (2015) s. 50 f.  
117 SOU 1987:7 s. 58; prop. 1994/95:224 s. 14.  
118 Den talerätt som diskuterats för barn i vårdnadsrelaterade tvister har främst rört talerätt 
utan initiativrätt. Se t.ex. prop. 1994/95:224 s. 29.  
119 11 kap. 1 § 2 st. RB.  
120 Ekelöf (2015) s. 56 f. 
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laterade tvister.121 Talan kan också i vissa fall väckas av socialnämnd, till 
exempel talan om vårdnadsändring vid brist i omsorgen om barnet eller ta-
lan om umgänge med förälder eller någon annan.122 Barnet har emellertid i 
praxis tillerkänts talerätt, men inte processbehörighet, om vårdnadshavare 
ska utses på grund av att en ensam vårdnadshavare har avlidit (6 kap. 9 § 2 
st. FB). Anledningen till detta är att det annars inte skulle finnas någon mot-
part som skulle kunna överklaga avgörandet.123 I vårdnadsrelaterade tvister 
mellan föräldrar har barn emellertid inte talerätt, men förslag i den riktning-
en har då och då lagts fram.124  
 
Kan föräldrarna inte nå en överenskommelse om barnets vårdnad, boende 
och umgänge, kan en förälder således väcka talan vid domstol och yrka att 
domstol avgör tvisten.125 Föräldrarna kan föra talan själva eller genom be-
fullmäktigat ombud.126 Vid tvist i vårdnadsrelaterade mål är det upp till 
domstolen att besluta om enskild eller gemensam vårdnad.127 Om barnet står 
under vårdnad av båda föräldrarna är det upp till rätten att besluta hos vilken 
av vårdnadshavarna barnet ska ha sitt stadigvarande boende.128 Domstolen 
ska dessutom besluta om umgänge.129 Rättsliga ändringar av vårdnad, bo-
ende och umgänge kan göras när som helst, och flera gånger, under ett barns 
uppväxt. Vad som är bäst för barnet kan ändras och ska således även kunna 
omprövas.130  
 
Innan domstolen fattar några beslut har domstolen en skyldighet att se till att 
målet blir tillräckligt utrett.131 För att domstolen ska kunna fatta ett materi-
ellt riktigt domslut måste domstolen ha ett tillräckligt beslutsunderlag. Be-
slutsunderlaget ska ge domstolen en möjlighet att fatta beslut som är i över-
enstämmelse med barnets bästa. Det är även i beslutsunderlaget som dom-
stolens kan få information om barnets vilja. Domstolens utredningsskyldig-
het gäller både när föräldrarna tvistar om vårdnaden, boendet eller umgänget 
och när de är överens om dessa frågor.132 För att få ett tillräckligt beslutsun-
derlag har domstolen olika möjligheter till sitt förfogande för att få fram 

                                                
121 Se t.ex. prop. 1994/95:224 s. 15.  
122 6 kap. 7 och 15 a §§ FB. 
123 Se NJA 1968 s. 292 och NJA 1975 s. 543. HD har även godtagit att en god man som 
ställföreträdare för barnets talan vid vårdnadsfrågan gentemot den av föräldrarna som för 
tillfället hade vårdnaden om barnet, se NJA 1983 s. 170.  
124 Ekelund (2008) s. 76 ff.; Kaldal (2014) s. 17 ff.; SOU 1987:7 s. 83 ff; prop. 1994/95:224 
avsnitt 7.2.1 och Ds 2002:13.  
125 6 kap. 5 § FB.  
126 6 kap. 5, 14 a och 15 a §§ FB, 12 kap. 1 och 8 §§ RB.   
127 6 kap. 5 § 1 st. FB.   
128 6 kap. 14 a § FB.  
129 6 kap. 15 a § FB.  
130 Schiratzki (2008) s. 70.  
131 6 kap. 19 § 1 st. FB.   
132 Sjösten (2014) s. 221.  
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information. Till exempel att låta socialnämnden yttra sig i frågan,133 att 
genomföra en djupare utredning i vårdnads-, umgänges-, eller boendefrå-
gan,134 eller att höra barnet inför rätten.135  

4.3 Barnets processuella ställning  
Som framgått ovan ger FB inte barnet några processuella rättigheter i vård-
nadsrelaterade mål. Barnet har varken talerätt eller processbehörighet i 
vårdnadsrelaterade tvister. Barnet har i dagsläget inte heller någon rätt till 
information eller rätt till ett eget ombud i sådana mål. Barnet saknar således 
helt processuella rättigheter, men berörs i stor utsträckning av processen. 
Lagstiftaren har därför gett barn utrymme att komma till tals i vårdnadsrela-
terade tvister.  
 
Barnets möjlighet att komma till tals i vårdnadsrelaterade tvister lagstadga-
des 1996, efter att en översyn av reglerna av barns möjligheter till inflytande 
i mål som rör dem personligen hade genomförts. Rätten att komma till tals 
innebar enligt förarbetena att även en person som själv inte är part i ett mål 
eller ärende ändå kan ha ett intresse av utgången i målet eller ärendet. Där-
för kan det ibland finnas ett behov av regler som syftar till att en sådan per-
sons uppfattning skall bli beaktad.136 Även innan barnets rätt att komma till 
tals uttryckligen lagfästes i svensk rätt beaktade domstolarna dock till viss 
del barnets vilja genom att barnets vilja skulle vägas in i en helhetsbedöm-
ning i målet.137 
 
Förklaringen till att barnet inte har några processuella rättigheter kan vara 
att det inte anses finnas en konflikt mellan barn och förälder i vårdnadsrela-
terade tvister, till skillnad från till exempel LVU-mål, där barnet är part och 
processbehörig från 15 års ålder.138 Det går emellertid att identifiera att fler-
tal olika intressen hos de inblandade i vårdnadsrelaterade tvister, som inte 
nödvändigtvis behöver vara överensstämmande. Föräldrar som inte lever 
tillsammans har antagligen endast i undantagsfall sammanfallande mål eller 
gemensamma intressen. Föräldrarna kan således ha olika intressen, och det 
blir svårt för barnets intressen att överensstämma med båda föräldrarnas 
intressen samtidigt. Barnets intressen kan dessutom skilja sig från båda sina 
föräldrars. När föräldrarna fattar beslut som rör barnet finns det dessutom 

                                                
133 6 kap. 19 § 2 st. FB. 
134 6 kap. 19 § 3 st. FB. 
135 6 kap. 19 § 6 st. FB. Se även kap. 5.   
136 Prop. 1994/95:224 s. 13 f. 
137 Prop. 1981/82:168 s. 66.   
138 36 § LVU.  
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ingen legal skyldighet för dem att ta hänsyn till barnets bästa.139 Lagstiftaren 
ser det emellertid så, att konfliktlösningen i vårdnadsrelaterade tvister inte 
gäller barnets intressen kontra vårdnadshavarens intressen, utan istället 
vårdnadshavarnas respektive intressen.140  
 
Skillnaden mellan LVU-mål och vårdnadsrelaterade mål kan också motive-
ras av att barnet i sociala ärenden och mål är motpart till det allmänna.141 I 
mål enligt föräldrabalken skulle barnet istället inta positionen av motpart i 
förhållande till sin förälder/vårdnadshavare. Lagstiftaren vill i de vårdnads-
relaterade målen undvika en lojalitetskonflikt mellan barn och föräldrar.142  
 

                                                
139 Ryrstedt & Mattsson (2007) s. 392. För en mer utförande redogörelse se även Ryrstedt 
(2003) s. 340 f.  
140 Ryrstedt & Mattsson (2007) s. 395.  
141 Prop. 1994/95:224 s. 44.  
142 Prop. 1994/95:224 s. 29 f.  
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5 Barnets rätt att komma till 
tals 

5.1 Barnkonventionen  
Artikel 12 är den bestämmelse i barnkonventionen som tydligast behandlar 
barnet som en självständig individ. Bestämmelsen är även den internation-
ella utgångspunkten för det rättsliga kravet på ungas delaktighet. Bestäm-
melsen stadgar att barn som är i stånd att bilda egna åsikter ska ha rätt att 
fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska sedan 
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Enligt barn-
rättskommittén ger artikel 12 barn en rätt att aktivt påverka sitt liv och inte 
enbart en rätt som härleds ur barnets sårbarhet eller beroende av vuxna.143 
Barnet har en rätt att uttrycka sin åsikt, men ska också kunna välja att avstå 
från att yttra sig.144  
 
Bestämmelsen omfattar alla barn eftersom utgångspunkten i konventionen 
är att alla barn kan bilda åsikter i någon utsträckning. För att ett barn ska ha 
rätt att uttrycka sin åsikt krävs att barnet har kapacitet att göra det på ett 
självständigt vis. I vilken mån barnet är kapabel att bilda åsikter påverkas 
således till exempel av barnets ålder, mognad och möjlighet att kommuni-
cera. Konventionen kräver dock inte att ett barn ska kunna kommunicera 
verbalt för att barnets åsikter ska kunna tillmätas betydelse. Enligt barnrätts-
kommittén kan barnets åsikter även komma till uttryck genom att barnet till 
exempel ritar, eller på något annat icke-verbalt sätt förmedlar sina åsikter.145  
 
Barnet ska ha möjlighet att fritt kunna uttrycka sin åsikt. För att barnet ska 
kunna göra det har barnet rätt till information. Dels ska barnet vara informe-
rad om olika konsekvenser som kan bli resultatet av barnets åsikter, dels ska 
barnet vara informerad om hur hörandet av barnet kommer ske. Barnet ska 
inte påverkas att ha en viss åsikt, och för att barnets inställning ska beaktas 
måste det vara barnets egen åsikt som förmedlas.146   
 
Barn har inte bara rätt att uttrycka sina åsikter utan dessa åsikter ska också 
tillmätas betydelse. Barnets rätt att uttrycka sina åsikter innebär dock inte att 
barnets åsikter måste vara avgörande. Barnets åsikter ska beaktas med hän-
syn till barnets ålder och mognad. Med mognad avses förmågan att förstå 
                                                
143 CRC/C/GC/12 p. 18.  
144 CRC/C/GC/12 p. 16. 
145 CRC/C/GC/12 p. 20-21. 
146 CRC/C/GC/12 p. 22-25. 
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och bedöma konsekvenser. Ålder och mognad ska ses som jämbördiga rek-
visit, eftersom ålder inte ensamt är en tillräckligt tillförlitlig indikator på i 
vilken mån ett barn har förmåga att skaffa sig kunskap, analysera informat-
ion och kunna förstå konsekvenserna av olika beslut. Ett ungt barn kan ha 
en mycket hög mognadsgrad och vice versa. Det är av den anledningen inte 
lämpligt att använda sig av strikta åldersgränser för att avgöra när barnets 
åsikter ska anses vara av betydelse.147  
 
Konventionen ställer inte explicita krav på att barnet ska ha processuella 
rättigheter. Konventionens intention är dock med största sannolikhet att bar-
net ska ha en reell möjlighet att få komma till tals och få sina åsikter respek-
terade. Konventionen kompletteras även av utövandekonventionen. Barn-
rättskommittén rekommenderar att barn ges möjlighet att höras direkt, eller 
genom en företrädare, i alla förfaranden. Förfaranden i domstol måste vara 
lämpliga och tillgängliga även för barnet. Detta kräver barnpassad informat-
ion, lämplig och utbildad personal och lämplig utformning av domstolar. 
När barnet hörs genom en företrädare måste denne vara medveten om in-
tressekonflikter som kan föreligga mellan barnet och föräldrarna, och ha 
tillräckliga kunskaper om beslutsprocessen och att arbeta med barn. Företrä-
daren ska enbart fokusera på barnets intressen i processen och inte andra 
aktörers intressen, till exempel föräldrarnas.148 När det gäller yngre barn, det 
vill säga barn upp till åtta års ålder,149 uppmuntras konventionsstaterna sär-
skilt att vidta åtgärder för att alla små barn ska representeras av någon som 
tar tillvara barnets intressen.150  

5.2 Utövandekonventionen  
Inom Europarådet har det utvecklats en konvention rörande barns rättighet-
er, den så kallade utövandekonventionen.151 Konventionen öppnade för un-
dertecknande den 25 januari 1996. Sverige undertecknade konventionen 
samma dag, men har ännu inte ratificerat den.152 Uppdraget att överväga vad 
som bör göras för att Sverige ska kunna ratificera konventionen lämnades 
till en utredare och resulterade i en departementspromemoria.153 I promemo-
rian föreslogs att Sverige skulle ratificera konventionen,154 men någon rati-
ficering har inte skett.  

                                                
147 CRC/C/GC/12 p. 28-30. 
148 CRC/C/GC/12 p. 36-37. 
149 CRC/C/GC/7 p. 4. 
150 CRC/C/GC/7 p. 13(a). 
151 Vid studerandet av konventionen har både den engelska officiella versionen och den 
svenska inofficiella översättningen använts. 
152 Chart of signatures and ratifications of Treaty 160 (Sweden).  
153 Ds 2002:13.  
154 Ds 2002:13 s. 57 ff.  
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Syftet med konventionen är att tillförsäkra barn sådana processuella regler 
vilka ska säkerställa att barn, antingen själva eller genom andra personer 
eller organ, blir informerade och tillåts delta i familjerättsliga processer.155 
Konventionen är avsedd att vara ett komplement till barnkonventionen, och 
ska hjälpa länder att skapa de processuella regler som behövs för att främja 
utövandet av barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen.156 Konvent-
ionen bekräftar föräldrarnas roll som den viktigaste när det gäller förfaran-
den som rör barn. I en konfliktsituation är det därför önskvärt att familjen 
först på egen hand försöker komma fram till en överenskommelse, men 
samhället har fortfarande ett ansvar för att i lag försäkra att barn har möjlig-
het att utöva de rättigheter som tillskrivits dem.157  
 
I konventionen slås inte fast vilka familjerättsliga frågor som konventionen 
ska tillämpas på. Istället ska varje enskilt land vid tillträde till eller ratifikat-
ion av konventionen ange minst tre familjerättsliga områden där konvent-
ionen ska gälla.158 Exempel på familjerättsliga förfaranden som pekas ut i 
konventionen är frågor om utövande av föräldraansvar, bland annat i fråga 
om boende och umgänge med barn.159 
 
En central bestämmelse i konventionen är artikel 3. Bestämmelsen stadgar 
en rätt för barn, som uppnått tillräcklig mognad, att komma till tals, rätt till 
relevant information och en rätt att få relevant information om konsekven-
serna av sina åsikter. Uttrycket ”tillräcklig mognad” (eng. sufficient un-
derstanding) motsvarar barnkonventionens ”i stånd att bilda egna åsikter” 
(eng. capable of forming his or her own views).160 Det torde inte föreligga 
någon skillnad mellan hur uttrycken ska förstås.161 Det är upp till varje stat 
att själv definiera de kriterier som ska vara uppfyllda för att ett barn ska an-
ses ha förmåga att uttrycka sin egen åsikt, och således har rätt att komma till 
tals. Enligt förklaranderapporten är ålder ett av de kriterier som kan använ-
das för att bedöma om barnet är i stånd att bilda egna åsikter.162 
 
Att barnet har rätt till relevant information innebär inte att barnet måste få ta 
del av all information gällande alla omständigheter i tvisten. Det spelar ing-
en roll hur gammalt eller moget ett barn är, det finns viss information som 

                                                
155 Art. 1(2) utövandekonventionen; Ds 2002:13 s. 32. 
156 SOU 2005:43 s. 655.  
157 Art. 13 utövandekonventionen; Explanatory Report, p. 8.  
158 Art. 1(4) utövandekonventionen.  
159 Art. 1(3) utövandekonventionen.  
160 Art. 12 barnkonventionen.  
161 I den förklarande rapporten användas t.ex. både tillräcklig mognad och i stånd att bilda 
egna åsikter för att förklara hur tillräcklig mognad ska förstås, jfr Explanatory Report p. 36.   
162 Explanatory Report p. 36.  
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anses vara skadlig för alla barn. Det är således upp till de vuxna att omar-
beta informationen så att den, både till form och innehåll, är lämpligt anpas-
sad till barnets ålder och mognad. I konventionen förtydligas inte vilken typ 
av information som är skadlig för barnet. Det är således upp till varje nat-
ionellt system att specificera vilken typ av information det rör sig om.163  
 
Artikel 5 uppmanar medlemsstaterna att tillerkänna barnet fullständiga, al-
ternativt ytterligare partiella, processuella rättigheter för att ytterligare stärka 
barnets rättsliga ställning.164 Barnet har dock enligt konventionen rätt att 
delta i familjerättsliga processer även om barnet inte har tillskrivits någon 
partsbehörighet.165 I artikel 5 stadgas särskilt att staterna bör ge barnet rätt 
till ett biträde eller företräde, en rätt att utse ett eget ombud, samt en rätt att 
utföra vissa eller samtliga partsrättigheter i sådana förfaranden. Bestämmel-
serna rörande ett ombud för barnet beskrivs närmare i kapitel 6.1.  
 
För att barnet ska kunna ta tillvara sina processuella rättigheter krävs samar-
bete från den judiciella myndigheten. Enligt artikel 6 ska de judiciella myn-
digheterna vid beslutsfattande tillgodose tre krav. Det är den domstolens 
ansvar att tillräcklig information inhämtas inför en dom eller ett beslut. 
Domstolen har även en skyldighet att i enlighet med barnets bästa informera 
barnet och att ge barnet en möjlighet att redovisa sin inställning samt till-
mäta barnets inställning vederbörlig vikt. Hörandet av barnet ska anpassas 
till det individuella barnet i det enskilda fallet. Det är upp till domstolen att 
avgöra om barnet ska höras personligen eller inte.166  
 
Eftersom endast ett fåtal av Europarådets medlemsstater har ratificerat kon-
ventionen, har den inte fått något större genomslag. Varför inte fler stater 
har ratificerat konventionen är svårt att svara på. Kanske är det så att med-
lemsstaterna redan anser att deras rättssystem står i överrensstämmelse med 
dessa rättigheter. Eller så är det tvärt om för kontroversiellt att ge barn pro-
cessuella rättigheter i dessa frågor.167  

5.3 Föräldrabalken  

5.3.1 Barnets vilja  
Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska hänsyn tas till barnets 
vilja, med beaktande av barnets ålder och mognad.168 Betydelsen av barnets 
                                                
163 Explanatory Report p. 28. 
164 Explanatory Report p. 42.  
165 Explanatory Report p. 33.  
166 Explanatory Report p. 43-47.  
167 Stern (2006) s. 70 f.  
168 6 kap. 2 a § 3 st. FB.  
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vilja och vilken inverkan barnets vilja ska ha vid bedömningen av frågor 
kring barnet har sedan principen om barnets rätt att komma till tals infördes 
i föräldrabalken sett olika ut. Bestämmelsen har tidigare haft fristående pla-
cering från barnets bästa. Lagstiftarens motiv till detta var att markera att 
barnets vilja inte endast utgjorde en omständighet att beakta vid bedöm-
ningen av barnets bästa, utan barnets vilja bör i vissa fall beaktas fristående 
från den bedömningen. Trots att utgångspunkten är att alla vårdnadsrelate-
rade tvister ska avgöras efter vad som är bäst för barnet ansågs det finnas 
situationer där barnets vilja, såsom fristående omständighet, kunde vara av-
görande för domstolens ställningstagande.169 Sedan 2006 års vårdnadsre-
form finns bestämmelsen dock återigen i samma bestämmelse som barnets 
bästa.170 I och med detta blev det tydligare att barnets vilja ska beaktas vid 
bedömningen av barnets bästa.  
 
Vilken vikt som ska läggas vid barnets vilja ska bestämmas utifrån barnets 
ålder och barnets mognad. I förarbetena finns det ingen vidare vägledning 
kring hur ålder och mognad ska tolkas.171 Det går inte att säga generellt när 
barnet har nått en sådan mognad att barnets vilja ska beaktas.172 I slutändan 
blir det domstolen respektive den enskilda beslutsfattaren som gör bedöm-
ningen vilken betydelse barnets ålder och mognad ska ges vid beaktade av 
barnets vilja. Det innebär att rättstillämpningen präglas av en viss osäker-
het.173  
  
Ansvaret, för att barnets vilja verkligen kommer till uttryck och blir en del 
av rättens beslutsunderlag och beaktas i beslutet, ligger ytterst på domsto-
len.174 Eftersom det anses finnas en risk för att barnet på olika sätt kan på-
verkas, till exempel av föräldrarna, till att ha en viss inställning och ef-
tersom barnets vilja kan förändras snabbt ska domstolen göra en bedömning 
huruvida barnets vilja är barnets verkliga viljeyttring. Den vilja som barnets 
ger uttryck för måste bedömas med sakkunskap samt att hänsyn måste tas 
till de omständigheter som föreligger i varje enskilt fall. Mats Sjösten, lag-
man vid Varbergs tingsrätt, menar att domstolen i allmänhet bör följa bar-
nets önskan om barnet har en bestämd uppfattning och också har nått en 
sådan mognad att önskemålen bör respekteras.175  
 
Begreppet ”barnets vilja” har kritiserats i förarbeten för att ordvalet kan vara 
missledande eftersom det då kan uppfattas som att barnet måste ha uttryckt 

                                                
169 Prop. 1997/98:7 s. 47 och 105.  
170 Prop. 2005/06:99 s. 85 f.  
171 Prop. 1994/95:224 s. 35 och 53, prop. 1997/98:7 s. 49. 
172 Prop. 1981/82:186 s. 66; prop. 2005/06:99 s. 45. 
173 Singer (2012) s. 123.  
174 6 kap. 19 § 1 st. FB.  
175 Sjösten (2014) s. 54.  
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en bestämd uppfattning i frågan för att domstolen ska kunna beakta barnets 
åsikter. Det är emellertid viktigt att domstolen även tar hänsyn till mer all-
männa synpunkter från barnet, och inte bara vad som är att anses vara bar-
nets verkliga vilja. Ett exempel på sådana allmänna synpunkter som ska 
beaktas av domstolen kan vara att den ena föräldern inte har tid att vara med 
barnet på samma sätt som den andra föräldern. Det har i förarbeten föresla-
gits att barnets vilja istället borde bytas ut till ”barnets inställning”, eller 
”barnets åsikter”.176  I arbetet med 2006 års vårdnadsreform bedömde dock 
regeringen att ordet vilja inte skulle bytas eftersom detta snarare kunde med-
föra att barnets rätt att komma till tals försvagades.177  

5.3.2 Barnets möjlighet att komma till tals 
genom socialnämndens upplysningar och 
vårdnadsutredning  

Att domstolen har en skyldighet att ta hänsyn till barnets vilja innebär att det 
är domstolen som måste se till att barnet även har givits en möjlighet att 
komma till tals. Det finns emellertid, vilket framgår nedan, ingen absolut 
rätt för barnet att komma till tals.  
 
Domstolen ska, innan den avgör en vårdnadsrelaterad tvist, ge socialnämn-
den tillfälle att lämna upplysningar. Om socialnämnden har upplysningar 
som kan vara av betydelse för målet måste nämnden lämna dessa till dom-
stolen.178 Det gäller även när föräldrarna är överens. En upplysning från 
socialnämnden ska inte innebära någon omfattande utredning utan innefattar 
vanligtvis en kontroll av myndighetsregister och samtal med parterna. Om 
barnet är tillräckligt moget kan socialnämnden även prata med barnet. I 
detta ska även barnets vilja utredas om det anses lämpligt, men det finns 
inget krav på det. Så långt som möjligt bör dock socialnämnden vara lyhörd 
för att barnet kan vilja komma till tals.179 
 
Om tvisten bedöms vara av mer komplicerad art kan det krävas ytterligare 
utredning, utöver de upplysningar som socialnämnden ska ges tillfälle att 
lämna. Socialnämnden kan då ges i uppdrag av rätten genomföra en vård-
nads-, boende- och umgängesutredning, vanligen benämnd vårdnadsutred-
ning (men kan också kallas boendeutredning eller umgängesutredning, be-
roende på vad den tar sikte på).180 En vårdnadsutredning ska genomföras 
endast i de fall när det är nödvändigt för tvistens avgörande.181 
                                                
176 Prop. 1994/95:224 s. 34 f.; prop. 2005/06:99 s. 44 f. 
177 Prop. 2005/06:99 s. 45.  
178 6 kap. 19 § 2 st. FB.  
179 Sjösten (2014) s. 221 f. och 236. 
180 6 kap. 19 § 3 st. FB.  
181 Prop. 1997/98:7 s. 91 och 123.  
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Vårdnadsutredningen är en mer djupgående utredning där barnet kommer 
till tals och där både barnet och föräldrarnas situation utreds.182 Domstolen 
får fastställa riktlinjer för hur utredningen ska bedrivas, till exempel om 
domstolen endast anser att en viss fråga behöver utredas ytterligare.183 Oav-
sett om domstolen anger riktlinjer eller inte är det dock upp till utredaren att, 
beroende på de uppgifter som kommer fram, ta ställning till hur utredningen 
närmare bör bedrivas. Utredningen ska bedrivas skyndsamt.184  
 
Den som verkställer en sådan vårdnadsutredning ska försöka kartlägga bar-
nets vilja och redovisa den för rätten, om detta inte anses som olämpligt.185 
Socialstyrelsen har utarbetat riktlinjer för hur socialnämnden bör genomföra 
en vårdnadsutredning.186 Utredaren ska enligt dessa riktlinjer träffa barnet 
under två samtal. Det första samtalet bör ske i hemmet och det andra i en 
neutral miljö och gärna utan föräldrarnas medverkan. Barnets samtal med 
utredaren ska ge barnet en möjlighet att få ge uttryck för sin inställning. Ut-
redaren ska även undersöka hur barnet mår, hur barnets utveckling och 
mognad ser ut och hur barnets samspel med föräldrar, syskon och eventuellt 
nya partners ser ut. Är barnet så ungt att det inte är lämpligt att utredaren 
samtalar med barnet bör utredaren istället observera barnet, till exempel hur 
barnet interagerar med föräldrarna.187  
 
Det är en rättighet för barnet att redovisa sin inställning, men barnet ska inte 
bli pressad att yttra sig. Barnet ska kunna berätta det han eller hon vill. An-
ser utredaren att det inte är lämpligt att låta barnet redovisa sin inställning, 
eller att barnet inte vill ge uttryck för någon åsikt, kan utredaren istället 
prata med referenspersoner i barnets omgivning som kan berätta om barnet. 
Det är då fördelaktigt att tala med personer som känner barnet genom sin 
professionella roll, till exempel personal som arbetar på förskola eller 
skola.188 De allmänna råden är bindande, men kan bidra till att skapa mer 
enhetlig rättstillämpning.  
 
Utredaren ska, om det inte anses olämpligt, ge ett förslag på beslut i utred-
ningen.189 Utredarens rekommendation ska vara väl motiverad och även föra 
ett resonemang om vad olika alternativ kan innebära för barnet på kort och 

                                                
182 Prop. 1997/98:7 s. 123. 
183 6 kap. 19 § 3 st. FB.  
184 Sjösten (2014) s. 223.  
185 6 kap. 19 § 4 st. FB.  
186 SOSFS 2012:4.  
187 SOSFS 2012:4 s. 12 ff.  
188 SOSFS 2012:4 s. 13.  
189 6 kap. 19 § 4 st. FB. 
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lång sikt.190 I vårdnadsutredningar läggs ett stort ansvar på den enskilde ut-
redaren. Utredningarna kan ha olika kvalitet beroende på vilken social-
nämnd som fått uppdraget, kompetensen på utredarna och vilka utrednings-
metoder som tillämpas.191  
 
Oavsett vad utredaren föreslår i vårdnadsutredningen gör domstolen sedan 
en egen analys av de omständigheter som kommit fram i utredningen. Det är 
domstolen som slutligen ska ta ställning till vad som är bäst för barnet.192 
Om domstolen frångår från förslaget i utredningen ska det dock motive-
ras.193 Det är viktigt att både domstolen och socialnämnden redovisar hur de 
resonerat, till exempel gällande barnets egen inställning.194  

5.3.3 Barnets möjlighet att komma till tals inför 
domstolen 

Som ett led i domstolens skyldighet att se till att frågor som vårdnad, bo-
ende och umgänge blir tillräckligt utredda finns möjlighet för barn att höras 
under domstolsprocessen.195 Bestämmelsen infördes genom 1983 års reform 
av FB. Utredningen om barnets rätt (se ovan kap. 3.1) hade inte föreslagit 
någon sådan bestämmelse, men i propositionen framhölls det att det kunde 
uppstå situationer då det kunde vara bra om det fanns en möjlighet att höra 
barn som uppnått tillräcklig mognad. Till exempel när det gällde äldre barn 
som själva hade framfört en önskan om att höras inför rätten ansåg lagstifta-
ren att det inte skulle vara rimligt neka barnet att höras.196  
 
För att bestämmelsen ska bli tillämplig måste det dock finnas särskilda skäl 
för att höra barnet och det måste vara uppenbart att barnet inte kan ta skada 
av att höras. Bestämmelsen tillämpas därför ytterst sällan.197 I förarbetena 
till bestämmelsen uttalas det även uttryckligen att bestämmelsen ska använ-
das endast undantagsvis.198 I första hand ska barnets synpunkter och önske-
mål komma fram genom vårdnadsutredningen, eftersom det är vad som an-
ses vara det lämpligaste och skonsammaste för barnet.199  
 
Det är domstolen som ska ta ställning till om det är lämpligt att barnet hörs, 
och utgångpunkten är att barnet inte får ta skada av att framträda i rätten. En 

                                                
190 Sjösten (2014) s. 224.  
191 Prop. 2005/06:99 s. 46.  
192 Sjösten (2014) s. 225 f. 
193 NJA 2009 s. 798. 
194 Prop. 2005/06:99 s. 40. 
195 6 kap. 19 § 6 st. FB.  
196 Prop. 1981/82:168 s. 56 f.  
197 Sjösten (2014) s. 233.  
198 Prop. 1981/82:168 s. 56 f., 78 och 89. 
199 Prop. 1981/82:168 s. 56.  
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grundläggande förutsättning för att höra barnet inför domstolen är att barnet 
går med på att framträda inför domstolen. Det finns ingen lagstadgad ål-
dersgräns för när barn får framträda i domstol utan det ska göras en lämp-
lighetsbedömning utifrån barnets ålder och mognad. Barn som är yngre än 
tolv år torde endast sällan vara så mogna att de bör medverka i rättegången. 
Domstolen ska i första hand undersöka huruvida föräldrarna och social-
nämndens utredare anser att det är lämpligt att höra barnet. Det är dessa per-
soner som i processen står barnet närmast och som anses vara mest lämpade 
att avgöra hur barnet skulle hantera att höras inför rätten.200  
 
Om barnet hörs vid huvudförhandlingen ska rättegångsbalkens regler om 
muntlig bevisning tillämpas.201 Barnet kan således inte uttrycka sin vilja vid 
en muntlig förberedelse eftersom bevisupptagning inte är tillåten vid den.202 
Eftersom barnet inte är part i målet sker förhöret med barnet som ett vittnes-
förhör. En förutsättning för att höra barnet är emellertid att det sker i en av-
spänd atmosfär och att barnet inte utsätt för någon press, och det kan således 
inte bli tal om ett vittnesförhör i egentlig mening. Det ligger ett stort ansvar 
på rättens ordförande att förhöret genomförs på ett sätt att barnet inte tar 
skada. Det är viktigt att barnet inte under några omständigheter ska behöva 
ta ställning mellan sina föräldrar i en vårdnadsrelaterad tvist.203  

5.4 Barnets roll i praktiken  
I både förarbeten och doktrin har det uttalats en oro över barnets faktiska 
möjligheter att komma till tals och utöva inflytande i processer som rör dem 
personligen.204 Lotta Dahlstrand, doktor i civilrätt, behandlar i sin avhand-
ling från 2004 i vilken utsträckning barn är delaktiga i, bland annat, vård-
nadsrelaterade tvister. Dahlstrands resultat indikerar att barn i vissa situat-
ioner har svårt att bli delaktiga och att få komma till tals. Barnets möjlighet 
att komma till tals påverkas bland annat av barnets ålder, om det har genom-
förts en vårdnadsutredning, och om barnets åsikter överensstämmer med 
vad som objektivt beaktas som barnets bästa.205 I hälften av de domar 
Dahlstrand undersökte fanns det ingen information om vad barnet hade för 
åsikt i frågan. Av utredningen framgick även att barnets möjligheter att få 
komma till tals var avhängigt de vuxnas intressen av att stärka sin egen po-

                                                
200 Prop. 1981/82:168 s. 57 och 78.  
201 35 kap. 8 § RB; Sjösten (2014) s. 231.  
202 En dom ska, om huvudförhandling ägt rum i målet, grundas på vad som förekommit vid 
förhandlingen, se 17 kap. 2 § RB. Om barnet hörs under förberedelsen i målet blir barnets 
uppgifter processmaterial endast om målet företas till huvudförhandling i förenklad form i 
anslutning till förberedelsen, 42 kap. 20 § RB.  
203 Prop. 1981/82:168 s. 78.  
204 Se t.ex. prop. 2005/06:99 s. 45.  
205 Dahlstrand (2004) s. 269-275.  
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sition genom att använda sig av barnets åsikter. Inte sällan var det andra 
personer än barnet själv som hade uttryckt barnets åsikter. Föräldrarna var 
de aktörer som i stor grad bar ansvaret för att göra barnets åsikter kända.206 
Vid domstolens bedömning av barnets åsikter framkom det att det ofta inte 
gjordes individuella bedömningar av barnets mognad. Istället utgick dom-
stolen från barnets faktiska ålder.207 
 
När det gäller barnets vilja, och huruvida den tillmäts betydelse framkom-
mer i rättspraxis en splittrad bild. Sjösten ger i sin bok Vårdnad, boende och 
umgänge exempel på avgöranden både där barnets vilja har beaktas,208 och 
exempel på fall där barnets vilja inte beaktats.209,210 Enligt Sjösten går det 
utifrån de redovisade avgörandena inte att dra någon säker slutsats om var 
gränsen går för när ett barns vilja ska beaktas eller inte. Barnets vilja är ofta 
en av flera omständigheter som ska sammanvägas, vilket försvårar en utvär-
dering av domarna. Det är svårt att bestämma några tydliga kriterier som 
domstolen går efter. Enligt Sjösten är gränsen flytande. Det är endast undan-
tagsvis ett barn som endast är tio år har fått sin vilja beaktad, medan det är 
relativt vanligt för ett barn som är elva år att få sin vilja beaktad. Om barnet 
fyllt tolv år är det endast i undantagsfall som dennes vilja inte beaktas. Det 
är dock viktigt att komma ihåg att domstolen även ska ta hänsyn till barnets 
mognad, och inte endast ålder. Som framgår av de avgöranden som Sjösten 
redovisar för framgår det att domstolarna ofta prövar om den uttalade viljan 
är barnets verkliga viljeyttring. Om domstolen gör bedömningen att det inte 
är barnets verkliga viljeyttring kan det leda till att den uttalade viljan inte 
beaktas.211  
 
Eva Ryrstedt har genomfört en utredning som behandlar hur barnets bästa 
och barnets möjlighet att få komma till tals kommer till uttryck i hovrätter-
nas och Högsta domstolens avgöranden i mål om vårdnad, boende och um-
gänge mellan 1998 - 2009.212 Domarna kan delas in i tre olika kategorier. 
Den första kategorin beskriver mål där barnet inte har varit i fokus och där 
en diskussion om barnets bästa endast har förts utifrån objektiva och gene-
rella kriterier. En närmare diskussion om barnets bästa och barnets vilja har 
emellertid inte förts.213 I den andra gruppen av mål fanns en individualiserad 
undersökning om barnets bästa. Barnets vilja hade i många av målen kom-
mit fram genom utredningen. Däremot saknades det i många av fallen ett 

                                                
206 Dahlstrand (2004) s. 207.  
207 Dahlstrand (2004) s. 256 f.  
208 Se t.ex. NJA 1992 s. 93; NJA 1995 s. 398; RH 1983:54; RH 1992:78. 
209 Se t.ex. NJA 1988 s. 448; NJA 1992 s. 666; RH 1986:148.  
210 Sjösten (2014) s. 51 f. 
211 Sjösten (2014) s. 53.  
212 Ryrstedt (2009) s. 1022.  
213 Ryrstedt (2009) s. 1023 f.  
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barnperspektiv. I flera av målen hade barnets vilja inte problematiserats eller 
varit en del av diskussionen i domen. Detta kan tyda på problem med trans-
parensen eller att barnets vilja inte har beaktats i någon större utsträck-
ning.214 I den tredje kategorin av mål fanns en individualiserad bedömning 
av barnets bästa. I dessa mål fanns även till viss del ett barnperspektiv. Ge-
nom att det hade gjorts en individualiserad bedömning hamnar barnet i fo-
kus i många av dessa mål.215  
 
Socialstyrelsen följde, på uppdrag av regeringen, upp 2006 års vårdnadsre-
form för att se hur reformen hade påverkat socialnämndernas arbete. Syftet 
med reformen var bland annat att stärka barnperspektivet.216 Barn har, enligt 
gällande lagstiftning, både en möjlighet att komma till tals genom social-
nämndens upplysningar, och genom en vårdnadsutredning. Utredningen 
kom fram till att det var relativt vanligt att barn kom till tals i upplysningar-
na, men att syftet och innehållet i upplysningarna skiljer sig åt mellan olika 
kommuner. Det är ofta barnets ålder som avgör om det anses lämpligt att 
samtala med barnet. Samtal sker sällan med barn under sex år.217 Enligt ut-
redningen kommer barn till tals i stor utsträckning i vårdnadsutredningar, 
men även i vårdnadsutredningarna förelåg skillnader mellan olika kommu-
ner gällande innehållet. Studien visar vidare att utredarna tycker att det är 
svårt att förmedla barnets åsikter på ett lämpligt sätt. Utredarna framhåller 
dock att det är viktigt att barnet får uttrycka sin åsikt, men barnet ska inte 
försättas i en komplicerad situation i förhållande till sina föräldrar. Det ver-
kar ha blivit vanligare efter 2006 års vårdnadsreform att barnet verkligen 
hörs i de vårdnadsutredningar som genomförs. Det är emellertid viktigt att 
ha i åtanke att vårdnadsutredningar inte görs i alla mål.218  
 
 

                                                
214 Ryrstedt (2009) s. 1024 ff.  
215 Ryrstedt (2009) s. 1029 ff.  
216 Socialstyrelsen (2011) s. 9 f.  
217 Socialstyrelsen (2011) s. 13 ff.  
218 Socialstyrelsen (2011) s. 15 ff.  



 39 

6 Ombud för barnet  

6.1 Att utse ombud  
Frågan om barns rätt till ombud i vårdnadsrelaterade tvister har sedan 1970-
talet varit föremål för statlig utredning vid ett flertal tillfällen.219 Frågan om 
ett ombud kom senast på tal i samband med utredningen om ett eventuellt 
ratificerande av utövandekonventionen.220 Utövandekonventionen innehåller 
bland annat bestämmelser om när ett ombud kan utses samt vad ombudets 
uppgifter kan vara.221 Enligt konventionen ska ett ombud bland annat kunna 
utses när det föreligger en intressekonflikt mellan föräldrarna och barnet.222  
 
Det finns i svensk rätt ingen motsvarighet till en företrädare för barnet i 
vårdnadsrelaterade tvister så som en företrädare definieras i utövandekon-
ventionen. För de fall när det inte finns någon företrädare utsedd, ska en 
företrädares uppgifter istället tillfalla den judiciella myndigheten.223 När det 
gäller mål och ärenden enligt 6 kap. FB är den judiciella myndigheten an-
tingen domstolen eller socialnämnden.224  
 
Utredningen som övervägde ett ratificerande av utövandekonventionen före-
slog att ombud för barn i vårdnadsrelaterade tvister ska införas i svensk rätt. 
Utredningen föreslog att barn i framför allt svåra och konfliktfyllda vård-
nadstvister ska ges möjlighet att få ett ombud.225 Senare föreslogs att ett 
biträde för barn ska införas i alla vårdnadsrelaterade tvister.226 Enligt utred-
ningen är det lämpligt att domstolen beslutar om det ska utses ett ombud, 
efter att parterna och barnet, om det inte anses olämpligt, har fått tillfälle att 
yttra sig i frågan. Även en utredare på socialtjänsten bör kunna uppmärk-
samma domstolen på behovet av att utse ett ombud.227 Kostnaderna för om-
budet bör enligt utredningen betalas av staten.228 

                                                
219 Se kap. 3.1.  
220 Bet. 1998/99:LU18; Ds 2002:13. 
221 Art. 4, 5, 9 och 10.  
222 Art. 4 och 9.  
223 Art. 2(c); Explanatory Report p. 25-27.   
224 Jfr Explanatory Report p. 23. 
225 Ds 2002:13 s. 106.  
226 Bet. 2005/06:LU27.  
227 Ds 2002:13 s. 108 f.  
228 Ds 2002:13 s. 114 ff.  
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6.2 Ombudets funktioner  
I artikel 10 i utövandekonventionen stadgas ombudets roll i processen. I 
biträdets ansvar ingår att i enlighet med barnets bästa informera barnet, för-
klara olika konsekvenser och alternativ samt klarlägga barnets inställning 
inför den judiciella myndigheten. Artikel 10 sammanfaller således med arti-
kel 3 och artikel 6 (se ovan under kap. 5.2). 
 
Enligt utredaren ska huvuduppgiften för ombudet i svensk rätt vara att be-
vaka barnets intresse och rätt i domstolsprocessen. En annan uppgift som 
föreslogs var att ombudet ska kunna medla mellan föräldrarna för att de ska 
nå en överenskommelse. Detta ansågs av utredningen vara fördelaktigt ef-
tersom det bedömdes att om föräldrarna är överens är det till barnets bästa. 
Biträdet ska också ge barnet relevant information, stöd och hjälp under pro-
cessens gång. Ombudet ska, om det inte är olämpligt, klargöra barnets vilja 
och se till att barnets inställning når domstolen. Detta ställer höga krav på 
att ombudet är lyhört inför vad barnet vill samtidigt som biträdet försöker 
förhindra att en eventuell lojalitetskonflikt mellan barnet och dess föräldrar 
stärks.229  
 
För att ombudet ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett fullgott sätt bör 
biträdet ges vissa, begränsade, partsrättigheter.230 För att ombudet ska kunna 
ge barnet den relevanta information som det behöver, och för att ombudet 
ska kunna bevaka barnets intressen, måste ombudet få tillgång till alla hand-
lingar i målet. Biträdet bör också få närvara under huvudförhandlingen för 
att kunna ställa frågor till parterna och andra som hörs. Utöver det borde 
dock inga ytterligare partsrättigheter tillkomma biträdet.231  
 
De flesta remissinstanserna vara positiva till att införa att ett biträde för barn 
ska kunna förordnas i vårdnadsrelaterade tvister. Det fanns emellertid delade 
meningar om huruvida ett sådant ombud ska kunna förordnas i alla mål eller 
endast i undantagsfall i särskilt konfliktfyllda mål. Det framfördes även 
olika åsikter kring vilka uppgifter ombudet skulle ha. Det fanns de instanser 
som förespråkade att ombudet skulle ha som funktion att medla mellan för-
äldrarna, medan andra instanser menade att ombudet endast skulle tillvarata 
barnets intressen och inte fungera som en medlare. Det fanns dock även 
vissa remissinstanser som ställde sig negativa till förslaget att införa ett om-
bud, bland annat med hänvisning till att det inte behövdes ytterligare en ak-

                                                
229 Ds 2002:13 s. 111 ff. 
230 Ds 2002:13 s. 109 f.  
231 Ds 2002:13 s. 113.  
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tör i processen, som dessutom skulle ha liknande uppgifter som domstolen 
och socialnämnden redan har.232 

6.3 Vem som kan utses till ombud   
Det bör främst bli aktuellt för advokater med erfarenhet av uppdrag som 
ombud i vårdnadsrelaterade tvister att utses till ombud för barn. Även andra 
personer som har lämplig erfarenhet kan dock enligt utredningen bli aktuella 
för uppdraget som ombud. Utöver erfarenhet och kompetens måste biträdet 
dessutom ha lämpliga personliga erfarenheter och stor integritet. Den person 
som utses till ombud måste kunna hantera känslig information, kunna sam-
tala med barn och kunna sätta barnets bästa i främsta rummet. Det bör an-
ordnas lämpliga utbildningsinsatser för personer som kan komma ifråga som 
biträden i vårdnadsrelaterade tvister. 233  
 
Eftersom uppgiften att företräda barn i vårdnadsrelaterade tvister är ett krä-
vande och ansvarfullt uppdrag anser Anna Kaldal att enbart personer med 
särskild kompetens ska kunna få ett sådant domstolsuppdrag. Kaldal föreslår 
därför ett införande av en särskild certifiering av ombud som företräder barn 
i rättsprocesser.234  
 
2011 avvisade emellertid regeringen förslaget om ett ombud för barn. Istäl-
let ska frågan om hur barns rätt bättre ska tillgodoses utredas vidare, i sam-
band med en översyn av vårdnadsreformen från 2006.235 Regeringen ansåg 
också att de samförståndslösningar som införts sedan 2002 var tillräckliga 
och bedömdes vara mer i enlighet med barnets intressen, än att införa ett 
biträde.236 Det har dock även på senare tid höjts röster för att det borde infö-
ras ett ombud för barn i vårdnadsrelaterade tvister i svensk rätt.237  
 
 
 

                                                
232 Prop. 2011/12:53 s. 21 f.  
233 Ds 2002:13 s. 106 ff. 
234 Kaldal (2014) s. 228.  
235 Prop. 2011/12:53 s. 23; Dir 2014:84.  
236 Prop. 2011/12:53 s. 22.  
237 Se t.ex. motion 2013/14:C384; motion 2014/15:1050; Kaldal (2014).  
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7 Norge 

7.1 Barnets rättigheter i 
vårdnadsrelaterade mål 

Norge ratificerade barnkonventionen 8 januari 1991.238 2003 inkorporerades 
barnkonventionen. Konventionen är således direkt tillämplig som norsk 
lag.239 Genom inkorporeringen gavs bestämmelserna i barnkonventionen 
dessutom företräde framför annan norsk lag om dessa skulle stå i strid med 
varandra.240 Barnkonventionen har således en stark ställning i norsk rätt. I 
samband med inkorporeringen vidtogs även ett antal lagstiftningsåtgärder i 
annan lagstiftning, bland annat i barneloven241, för att synliggöra konvent-
ionens bestämmelser (se nedan).242 Norge har inte ratificerat utövandekon-
ventionen.243  
  
Vid handläggningen och avgöranden i vårdnadsrelaterade tvister ska först 
och främst vad som är bäst för barnet vara avgörande.244 Genom en lagänd-
ring 2004 konstaterades att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid 
både förfaranden och avgöranden i vårdnadsrelaterade tvister.245 Detta kan 
således ses som en anpassning för bättre överrensstämmelse med artikel 3 i 
barnkonventionen. Vad som är barnets bästa ska bedömas baserat på en hel-
hetsbedömning av barnets intressen i det enskilda fallet,246 precis som i Sve-
rige.   
 
Barnets rätt att komma till tals kommer till uttryck genom barneloven 31 §. 
Bestämmelsen stadgar att från det att barnet är i stånd att bilda egna åsikter, 
bör föräldrarna och andra som har med barnet att göra, höra vad barnet har 
att säga innan de fattar beslut om personliga frågor för barnet. Regeln gäller 
således inte endast för barnets föräldrar utan för alla som ska fatta beslut om 
barnet, till exempel offentliga organ såsom domstolar. Med personliga för-
hållanden avses både vardagliga frågor och mer ingripande beslut. Det finns 

                                                
238 Smith (2012) s. 18. 
239 Lov om styrking av menneskerettslovens stillning i norsk rett rett av av 21. mai 1999 nr. 
30 (menneskerettsloven) 2 § 4 p. Lovendring av 1 augusti 2003 nr. 86.  
240 3 § menneskerettsloven.  
241 Lov om barn og foreldre av 8. april 1981 nr. 7. Barneloven reglerar det rättsliga förhål-
landet mellan barn och föräldrar, och innehåller bland annat de bestämmelser som är till-
lämpliga i vårdnadsrelaterade tvister. 
242 Smith (2012) s. 27. 
243 Chart of signatures and ratifications of Treaty 160 (Norway).  
244 48 § barneloven. 
245 Ot.prp. nr. 29 (2002-2003) s. 26. 
246 Lødrup & Sverdrup (2011) s. 384.  
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i lagen en fastställd åldersgräns som innebär att barn från sju år alltid har 
rätt att uttala sig.247 Åldersgränsen var tidigare tolv år men sänktes i och 
med en lagändring som trädde i kraft i april 2004. I förarbetena beskrivs 
barnets rätt att komma till tals som en ovillkorlig rätt.248 Om barnet inte har 
getts tillfälle att uttala sig kan det till och med leda till att domen upphävs.249 
I praxis har det argumenterats mot en sådan absolut rätt med hänvisning till 
barnets bästa.250 Motiveringen i Rt. 2004 s. 811 har dock kritiserats i doktrin 
på grund av att det anses olyckligt att barnets rätt att komma till tals ställs 
emot barnets bästa. Det anses stå i strid med ordalydelsen i både barneloven 
och barnkonventionen.251  
 
Är barnet yngre än sju år ska barnet får uttala sig om det är i stånd att bilda 
egna åsikter, men det är upp till vuxna att bedöma om barnet ska ges tillfälle 
att uttala sig.252 Lagstiftaren anser att en fast åldersgräns minskar risken för 
att barn behandlas olika. Åldersgränsen bidrar också till att barn, i alla fall 
de över en viss ålder, verkligen får möjlighet att komma till tals. Genom att 
åldersgränsen sänktes till sju år skulle således fler barn garanteras en rätt att 
komma till tals. I förarbeten har det dock uppmärksammats att det även 
finns nackdelar förenade med att ha en fast åldersgräns, till exempel att det 
kan påverka den faktiska möjligheten för barn under sju år att komma till 
tals. Barnet har en rätt att komma till tals, men har ingen skyldighet att göra 
det, och ska därför även ha möjlighet att avstå från att uttala sig. Även om 
barnet inte har någon åsikt om sakens utgång kan barnet ändå bidra med 
viktiga upplysningar om sin vardag eller förhållandet till föräldrarna.253 
Barnets rätt att komma till tals innebär inte att barnets åsikter alltid ska vara 
utslagsgivande.254 Barnets synpunkter ska beaktas med hänsyn till barnets 
ålder och mognad, men från det att barnet fyllt tolv år ska det läggas stor 
vikt vid vad barnet anser.255 
 
För att barnet ska kunna utöva sin rätt på ett sätt så att barnets synpunkter 
kan ligga till grund för ett beslut eller avgörande är en förutsättning att bar-

                                                
247 Ot.prp.nr.29 (2002-2003) s. 60 f.; Holgersen (2008) s. 294.   
248 Ot.prp. nr. 29 (2002-2003) s. 60 f. 
249 Se t.ex. Smith & Lødrup (2006) s. 116 med hänvisning till Rt. 1999 s. 1183. Det skall 
dock observeras att detta faktum bygger på uttalanden i praxis och doktrin innan lagänd-
ringen, och avser således barn över tolv år.  
250 Rt. 2004 s. 811.  
251 Se t.ex. Smith (2004) s. 223 – 231; Smith & Lødrup (2006) s. 117; Holgersen (2008) s. 
295 f.   
252 Prop.85 L (2012-2013) s. 86. Lagändring genomfördes att tillgodose barnkonventionens 
bestämmelser, för att ban under sju år ska ha möjlighet att uttrycka sin åsikt. Enligt lagstif-
taren var ändringen ett förtydligande av befintlig lagstiftning gällande vikten av barnets 
uttalande, och innebar inte någon ändring i sak.  
253 Ot.prp. nr. 29 (2002-2003) s. 61 f.  
254 Lødrup & Sverdrup (2011) s. 382; Veileder Q/15-2004 s. 29.  
255 31 § barneloven; Ot.prp. nr. 29 (2002-2003) s. 61.  
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net får tillräcklig information om saken för att barnet ska kunna ge ett moti-
verat uttalande.256 Det saknas dock explicita bestämmelser i den norska rät-
ten om barnets rätt till information. I förarbetena har emellertid uttalats att 
en förutsättning för att barnet ska kunna delta i processen är att det får till-
räcklig och relevant information om saken. Den som hör barnet enligt 31 § 
barneloven förutsätts ge barnet sådan information för att kunna genomföra 
ett ändamålsenligt samtal. Informationen måste anpassas till barnets ålder 
och förståelse.257  

7.2 Domstolsprocessen och barnets 
procesuella ställning i 
vårdnadsrelaterade tvister  

Föräldrarna är parter i vårdnadsrelaterade tvister.258 Barnet har således även 
i norsk rätt ett komplext tredjemansintresse i sådana tvister. Det är domstol 
beslutar i frågor om vårdnadsrelaterade tvister, och domstolen ansvar för att 
saken blir tillräckligt utredd.259 I domstolens utredningsskyldighet ingår att 
se till att barnet får komma till tals.260 Domstolen har för detta ändamål 
vissa medel enligt 61 § barneloven att använda sig av. Bestämmelsen trädde 
i kraft 1 april 2004 och stadgar speciella förfaranderegler för just vårdnads-
relaterade tvister. Innan dess hade förfarandereglerna i vårdnadsrelaterade 
tvister varit desamma som de i andra civila tvister.261  
 
Domstolen har ingen skyldighet att genomföra någon av de åtgärder som 
stadgas i 61 § barneloven, men ska överväga huruvida några av dessa är 
nödvändiga för tvistens avgörande. Domaren har bland annat möjlighet att 
själv genomföra samtal med barnet eller att överlåta detta på en sakkun-
nig.262 När domstolen hör barnet brukar hörandet ske utanför domstolen. 
Barnet måste höras på ett sätt som är anpassat till barnets ålder och mognad, 
och samtalet ska även genomföras av någon med tillräcklig kompetens.263 
Närmare föreskrifter om själva utförandet har utfärdats av Barne- og fami-
liedepartementet i Norge.264  
 

                                                
256 Holgersen (2008) s. 294.  
257 Ot.prp. nr. 29 (2002-2003) s. 62. Se även Veileder Q/15-2004 s. 40. 
258 56 § barneloven.  
259 Jfr 86 § lov om mekling og rettergang i sivile tvister av 17. juni 2005 nr. 90 (tvistemål-
sloven); 61 § 1 st. 1 p. barneloven.  
260 Holgersen (2008) s. 293.  
261 NOU 1998:17 s. 54.  
262 61 § 1 st. 4 p. barneloven.   
263 Ot.prp. nr. 29 (2002-2003) s. 61 f. 
264 Veileder Q/15-2004.  
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Förutom att domaren eller en sakkunnig kan tala med barnet kan en sakkun-
nig dessutom utnämnas av rätten för att, om det behövs, genomföra en mera 
traditionell utredning (jfr vårdnadsutredning).265 En utredning kan tillsättas 
för att utreda en eller flera frågor. Sådana utredningar genomförs dock end-
ast i en begränsad andel av de vårdnadsrelaterade tvisterna, eftersom doma-
ren själv har möjlighet att prata med barnet.266  

7.3 Ombud för barnet  
Domstolen har, om särskilda skäl föreligger, möjlighet att förordna ett om-
bud för barnet i vårdnadsrelaterade tvister.267 Införandet av ett sådant ombud 
är en av de lagändringar som genomfördes efter inkorporeringen av barn-
konventionen. Ombudet ska dels fungera som ett stöd för barnet, dels som 
barnets representant under domstolsprocessen och ska verka för att tillvarata 
barnets intressen.268 Bestämmelsen anses i förarbetena vara särskilt relevant 
i förhållande till äldre barn, men även i övrigt om det finns risk att barnets 
intressen inte tillgodoses.269 Bestämmelsen ska endast användas undantags-
vis,270 till exempel om föräldrarnas konflikt är särskilt omfattande eller bar-
nets intressen står i strid med föräldrarnas intressen.271 2014 gjordes en 
lagändring som specificerade att ett ombud kan utses även när det finns på-
ståenden om våld eller sexuella övergrepp.272  
 
Biträdets främsta uppgifter är att ge barnet information och vägledning samt 
kunna skynda på målet, främja samförståndslösningar och föreslå vittnes-
förhör.273 Ombudet kan ge råd och förslag till domstolen på hur ärendet ska 
hanteras för att skydda barnets intressen.274 Ombudet ska få ta del av alla 
handlingar i målet.275 Det är sedan upp till ombudet att avgöra hur mycket 
av materialet och informationen i målet som barnet ska delges.276  
 
Ombudet har även en begränsad rätt att delta i domstolsprocessen. Biträdet 
ska dock inte själv framföra barnets uttryckliga vilja till domstolen.277 An-
ledningen till att biträdet inte ska föra fram barnets åsikter är att ombudets 
roll inte ska överlappa med domarens roll, den sakkunniges roll, eller föräld-
                                                
265 61 § 1 st. 1 p. barneloven.  
266 SOU 2005:43 s. 707. 
267 61 § 1 st. 5 p. barneloven.  
268 Backer (2008) s. 556.  
269 Ot.prp. nr. 29 (2002-2003) s. 49.  
270 Ot.prp. nr. 29 (2002-2003) s. 47.  
271 Ot.prp. nr. 29 (2002-2003) s. 49.  
272 Prop. 85 L (2012-2013) s. 61.  
273 Ot.prp. nr. 29 (2002-2003) s. 47 ff.  
274 Veileder Q/15-2004 s. 19. 
275 61 § 1 st. 5 p. barneloven.  
276 Backer (2008) s. 556.  
277 Ot.prp, nr. 29 (2002-2003) s. 49. 
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rarnas ombuds roller.278 Tanken är att det ska finnas en tydlig rollfördelning 
mellan de professionella aktörerna. Om det behövs ska istället barnets om-
bud uppmana domaren eller en sakkunnig att samtala med barnet.279  
 
Ifall ombudet ska närvara vid domstolsförhandlingar är upp till domstolen 
att besluta om, men som regel bör ombudet få närvara vid förhandlingar för 
att kunna tillvarata barnets intressen. Vid förhandlingen har ombudet rätt att 
ställa frågor till parterna och eventuella vittnen. Det särskilda biträdet har 
utöver detta inga ytterligare partsrättigheter, och ombudet kan till exempel 
inte överklaga beslut, eller föra egen bevisning eller framställa yrkanden. 
Inte heller barn får några partsrättigheter genom bestämmelsen.280 Det anges 
tydligt i förarbetena att barnets ombud inte bör ta ställning i tvistefrå-
gorna.281 
 
Den som förordnas till ombud kan vara en advokat eller någon annan före-
trädare. Särskild vikt ska läggas vid företrädarens personliga egenskaper och 
förmåga att ta kontakt med barn, men det finns inget speciellt utbildnings- 
eller kunskapskrav för ombudet. I förarbetena anfördes det dock att det är 
lämpligt att utse en advokat till ombud.282 
 

                                                
278 NOU 1998:17 s. 136. 
279 Ot.prp. nr. 29 (2002-2003) s. 47.  
280 Ot.prp. nr. 29 (2002-2003) s. 89; Backer (2008) s. 556 f. 
281 NOU 1998:17 s. 136.  
282 Ot.prp. nr. 29 (2002-2003) s. 47 ff. 
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8 Analys och avslutande 
reflektioner 

8.1 Barnets rättigheter  
De rättigheter som har undersökts i denna uppsats är barnets bästa och bar-
nets rätt att komma till tals. Enligt barnkonventionens tredje artikel ska bar-
nets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Det in-
nebär att ett barnperspektiv ska anläggas i målet, och att barnets situation 
ska belysas och att beslutsfattare ska försöka se situationen genom barnets 
ögon.283 Det innefattar att undersöka både vad som är objektivt bäst för bar-
net samt vad det enskilda barnets egen inställning är.284 Att beslutsfattaren 
ska se till vad som är objektivt bäst för barnet är ett uttryck för ett skydds-
perspektiv.  
 
Barnets rätt att komma till tals har sin grund i barnkonventionens artikel 12. 
Denna artikel bygger på barnet som en kompetent aktör. Artikeln tillförsäk-
rar alla barn som kan bilda åsikter, en rätt att komma till tals, och att få sin 
åsikt beaktad. Denna rättighet ger uttryck för barnets autonomi, och barnet 
som eget subjekt och aktör med rätt att delta i processer som rör barnet.285 
Även artikel 3 utövandekonventionen ger barnet rätt att få komma till tals 
och rätt till inflytande. 
 
Artikel 12 barnkonventionen ger således uttryck för ett aktörsperspektiv, 
medan principen om barnets bästa i artikel 3 barnkonventionen ger uttryck 
för ett skyddsperspektiv. Eftersom artikel 3 och artikel 12 är utformad uti-
från olika perspektiv kan en konflikt uppstå mellan dessa artiklar. Båda är 
dock grundpelare i barnkonventionen och ska komplettera varandra. Det är 
därför viktigt att hitta en balans mellan de båda perspektiven i den praktiska 
tillämpningen. I svensk rätt går att, som beskrivits ovan, hitta samma typ av 
balansgång, till exempel gällande att barnets bästa ska tolkas ur ett objektivt 
och ett subjektivt perspektiv. Enligt Singer är det tyvärr så att hänsynen till 
barnets vilja många gånger hamnar i skuggan av det som beskrivs som bar-
nets objektiva bästa. Barnet behandlas i bästa fall som en källa för informat-
ion om barnets tillvaro, i sämsta fall blir det fråga om ett formellt hörande 
av barnet för att uppfylla barnkonventionens krav enligt artikel 12.286  
 
                                                
283 Se ovan kap. 2.4.  
284 SOU 1997:116, s. 134.  
285 CRC/C/GC/12 p. 18.  
286 Singer (2012) s. 41.   
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Trots att barnets personliga situation till stor del påverkas av domslutet i ett 
vårdnadsrelaterat mål, har barnet små möjligheter att påverka domslutet. I 
svensk rätt har barnet en särställning i vårdnadsrelaterade tvister, eftersom 
barnet inte intar partsställning. Barnet har således inte samma rättsliga status 
som barnets föräldrar i tvisten. Om man tittar på hur barnets ställning i rätts-
systemet sett ut historiskt är det inget som framstår som förvånande. Sedan 
barnets rättigheter uppmärksammades i samhället och i rättsordningen har 
det primära syftet, på ett eller annat sätt, varit att skydda barnet. I vårdnads-
relaterade tvister handlar det om att skydda barnet från att bli inblandad i 
föräldrarnas konflikt. Det är dock mycket troligt att barnet redan i allra 
högsta grad är inblandad. Dessutom kan resultatet av att skydda barnet ses 
som en inskränkning av barnets rättigheter, framför allt barnets rätt att få 
uttrycka sina åsikter och få dessa beaktade. Lagstiftarens inställning till bar-
net är kluven. Å ena sidan betonas vikten av att barnet ska få komma till 
tals, men å andra sidan ställer sig rättsordningen tvekande till vilken kompe-
tens barn har att fatta beslut.287 Bristen på tilltro till barnets kompetens speg-
lar en syn på barnet som ett skyddsobjekt, och inte ett självständigt subjekt 
med medbestämmanderätt. Att barnets intressen får stå tillbaka till förmån 
för vad den vuxne beslutsfattaren anser vara bäst för barnet framgår till ex-
empel av uttalanden i svenska förarbeten, vilka redogörs för ovan i kapitel 
2.4.  I svensk lagstiftning är misstron till barnets förmåga större än i barn-
konventionen och utövandekonventionen. Barnperspektivet är således star-
kare i dessa konventioner än vad det kan anses vara i svensk rätt.  
 
För att se hur barnperspektivet och aktörsperspektivet kan få en mer fram-
trädande roll i lagen kan man titta på norsk rätt. Den norska rätten har delvis 
samma problem som den svenska rätten, det vill säga att hitta en balans mel-
lan att se barnet som en autonom individ i enlighet med aktörsperspektivet, 
och samtidigt som i behov av skydd. Den norska lagstiftningen har emeller-
tid, i min mening, i alla fall i vissa delar anses lyckats bättre med att tillgo-
dose balansen. I den norska rätten finns således ett tydligare aktörsperspek-
tiv. Det anges klart i den norska lagtexten att det är barnet som ska få ut-
trycka sig.288 I Sverige är istället barnets rätt att få komma till tals en skyl-
dighet för vuxna aktörer att lyssna på barnet och föra fram barnets åsikter. 
Det är alltså inte på samma sätt en rätt för barnet att få uttrycka sin mening.  
 
Trots att den svenska lagstiftningen succesivt har rört sig mot ett aktörsper-
spektiv är skyddsperspektivet fortfarande tydligt närvarande. Barnets rätt att 
komma till tals är i barnkonventionen och norsk rätt utformad efter barnets 
rätt, och inte som en skyldighet för föräldrar och offentliga myndigheter. 
Det hade kunnat vara positivt med en sådan utformning, även i Sverige.  
                                                
287 Sjösten (2014) s. 54.  
288 31 § barneloven.  
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8.2 Att tillgodose barnets rättigheter i 
domstolsprocessen 

Barnet saknar enligt gällande rätt en faktisk möjlighet att själv förfoga över 
sin rättighet att komma till tals så som den stadgas i 6 kap. FB. Barnets rätt 
att komma till tals är i stället avhängig de aktörer som är ansvariga för bar-
nets rätt att komma till tals, nämligen domstolen, socialnämnden samt för-
äldrar och föräldrars ombud. Det är flera aktörer som ska anlägga ett barn-
perspektiv och beakta barnets åsikter, men det finns ingen som endast ska se 
till barnets intressen.  
 
Det ligger inom domstolens utredningsskyldighet att säkerställa att barnet 
ges möjlighet att komma till tals. Det är dock inte helt klart hur långt dom-
stolens utredningsskyldighet sträcker sig, men det finns ingen absolut skyl-
dighet för domstolen att undersöka barnets vilja. Det framgår tydligt av att 
det inte finns någon absolut skyldighet att barnet hörs i varken socialnämn-
dens upplysningar eller vårdnadsutredningar.289 Domstolen har förvisso ut-
redningsskyldighet och ska ta hänsyn till barnets bästa i sina beslut och av-
göranden, men domstolen har en dubbel roll, och ser således inte endast till 
barnets intresse. Domstolen ska nämligen beakta både barnets och föräldrar-
nas respektive intressen, när domstolen fattar beslut.  
 
Domstolens utredningsskyldighet kan genomföras på tre olika sätt; genom 
upplysningar från socialnämnd, utredning av socialnämnd eller annat organ 
eller hörande av barnet inför rätten.290 Det enda som är obligatoriskt är att 
inhämta upplysningar från socialnämnden.291 Det är dock framför allt i 
vårdnadsutredningar som barnet ges möjlighet att komma till tals. I förarbe-
ten har det emellertid påpekats att vårdnadsutredningar endast ska genomfö-
ras om det verkligen behövs för att kunna avgöra tvisten. Utredaren ska för-
söka klarlägga barnets inställning om det inte är olämpligt.292 Rekvisitet 
olämpligt saknar motsvarighet i artikel 12 barnkonventionen, och skapar 
således i svensk rätt ytterligare ett hinder för barnet att övervinna för att 
säkerställa att det verkligen ska få komma till tals.  
 
Socialnämnden har en viktig roll i att föra fram barnets vilja, genom upplys-
ningar och utredningar. Det läggs dock ett stort ansvar på den enskilde 
handläggaren att tolka och förmedla barnets vilja till domstolen. Enligt barn-
rättskommittén ska den som företräder ett barn endast fokusera på barnets 

                                                
289 Jfr 6 kap 19 § 2 och 4 st. FB.  
290 6 kap. 19 § FB.  
291 6 kap. 19 § 2 st. FB.  
292 6 kap. 19 § 4 st. FB.   
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intressen.293 Enligt Socialstyrelsens råd ska emellertid utredarens förslag i 
vårdnadsutredningen till stor del fokusera på föräldrarna och deras för-
mågor.294 Utredaren har således två uppgifter, vilka inte blir helt enkla att 
förena. Dels ska utredaren företräda barnets åsikt, dels fungera som en ob-
jektiv bedömare av barnets bästa och lämna förslag till beslut.295 Det är gi-
vetvis svårt att inte delvis blanda ihop dessa roller. Trots att socialnämnden 
fyller en så pass viktig roll i vårdnadsrelaterade tvister, finns det inget 
lagstadgat krav på de enskilda utredarnas kompetens eller erfarenhet. Utre-
darens kompetens är inte heller något som blir känt för rätten, vilket betyder 
att det inte finns någon egentlig kvalitetskontroll på de vårdnadsutredningar 
som presenteras för domstolen.  
 
Det finns slutligen också möjlighet att höra barnet inför rätten.296 I förarbe-
tena rekommenderas att bestämmelsen ska tillämpas med stor återhållsam-
het, och så har även resultatet blivit i praktiken.297 Eftersom bestämmelsen 
tillämpas så pass sällan kan frågan ställas huruvida den verkligen fyller en 
funktion. Personligen tycker jag att den norska modellen att höra barnet ut-
anför domstolen är bättre.298 Att höras i rätten kan vara en mycket negativ 
upplevelse för barnet och kan strida mot barnets bästa. Därför är det inte 
heller konstigt att möjligheten för barnet att höras inför rätten tillämpas så 
sällan. I den norska modellen kan domaren även tala direkt med barnet. För-
delen med detta är att den som fattar beslutet får höra barnets inställning 
direkt, utan att den först behandlas av en annan vuxen. Det minskar risken 
för felaktiga tolkningar av barnets inställning, förutsatt att personen som 
samtalar med barnet har rätt kompetens.  
 
Det finns givetvis också en möjlighet för föräldrar att föra fram barnets åsik-
ter. När det gäller barnets föräldrar anser jag att det finns en viss problema-
tik med att de ska föra fram barnets intressen. Föräldrar och barns intressen 
är inte alltid samma, och även fast lagstiftaren vill undvika att en konflikt 
uppstår mellan barnet och dess föräldrar tror jag att det finns en risk för att 
en sådan konflikt även kan uppstå med gällande rätt. Eftersom det är långva-
riga och infekterade tvister som ligger bakom att målet har hamnat i dom-
stol, kan det i praktiken vara väldigt svårt för föräldrarna att belysa barnets 
egen vilja och förhålla sig objektiv till den. Det är dock fortfarande föräld-
rarna som känner barnet bäst, och som parter i tvister har de även möjlighet 

                                                
293 CRC/C/GC/12 p. 37.  
294 SOSFS 2012:4, s. 11.  
295 6 kap. 19 § 4 st. FB.  
296 6 kap. 19 § 6 st. FB.   
297 Sjösten (2014) s. 233.    
298 61 § 1 st. 4 p. barneloven.  
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att faktisk åberopa barnets vilja och få fram ett barnperspektiv i proces-
sen.299  
 
Det är således inte klart hur man ska se på barnet i rättsliga processer och 
vilken betydelse som ska tillmätas barnets vilja. Med tanke på hur barnets 
rättsliga ställning i domstolsprocessen i vårdnadsrelaterade tvister ser ut 
idag finns det en risk att barnet endast får rätt att komma till tals, men inte 
en rätt att få sin vilja beaktad. Barnets rätt att komma till tals är dessutom 
begränsad om inte en vårdnadsutredning genomförs. Med anledning av det 
finns det enligt min mening anledning att överväga huruvida vårdnadsutred-
ningar borde genomföras oftare än endast om det verkligen behövs för att 
kunna avgöra tvisten. Det finns till och med anledning att överväga om 
vårdnadsutredningar alltid ska genomföras i alla mål. Om vårdnadsutred-
ningar genomförs i fler mål kommer domstolen dessutom få ett bättre be-
slutsunderlag, som förhoppningsvis även innefattar mer information om 
barnets vilja. Det är även av stor vikt att de finns transparens i domstolens 
bedömningar, för att förstå om barnets åsikter varit en del av beslutsun-
derlaget eller inte. Det även viktigt att redovisa om barnets vilja följts eller, 
om så inte är fallet, varför den inte följts.300 Förutom att det bidrar till trans-
parens, bidrar de också till att erkänna barnet som ett subjekt.  
 
Barnets vilja och åsikter ska beaktas med hänsyn till barnets ålder och mog-
nad.301 Enligt barnkonvention ska rekvisiten ålder och mognad tillmätas 
jämbördig vikt. Ett ungt barn kan ha hög mognadsgrad och vice versa.302 
För att barn ska få komma till tals och få sin vilja beakta krävs det dock att 
domstolen verkligen gör en individuell mognadsbedömning och inte endast 
går efter ålder. Annars begränsas yngre barns möjlighet att komma till tals 
avsevärt. Enligt barnrättskommittén bör det varken i lagstiftning eller praxis 
finnas fasta åldersgränser.303 De fasta åldersgränserna i den norska rätten har 
motiverats med att de motverkar osäkerhet kring bestämmelsen om barnets 
rätt att komma till tals.304 Uttryckliga bestämmelser om fasta åldersgränser 
skulle enligt min mening, precis som skälet är i norsk rätt, kunna bidra till 
en mer enhetlig bedömning och en bättre tillgodosedd rätt för barnet att 
komma till tals. Det skulle även kunna påverka rättstillämpningen så att fler 
barn faktiskt blir hörda. Så som rättstillämpningen ser ut idag är den förenad 
med osäkerhet kring barnets rätt att få komma till tals.  
 

                                                
299 Se t.ex. Dahlstrand (2004), s. 207.  
300 Prop. 2005/06:99 s. 40.  
301 6 kap. 2 a § 3 st. FB.  
302 CRC/C/GC/12 p. 28-30.  
303 CRC/C/GC/12 p. 28-30.  
304 Ot.prp. nr. 29 (2002-2003) s. 61 f.  
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Barnet har i Norge i vissa fall möjlighet att biträdas av ett ombud i vård-
nadsrelaterade tvister.305 Detta är en stor skillnad jämfört med hur förfaran-
det ser ut i Sverige. Denna möjlighet är endast tillämplig i särskilda fall, till 
exempel om konflikten mellan föräldrarna blir en stor belastning för barnet 
eller i tvister som domineras av påståenden om sexuella övergrepp.306 Jag 
tycker inte att ombud enbart ska användas i särskilt konfliktfyllda mål. En-
ligt min mening finns det risk att ett sådant rekvisit begränsar tillämpningen 
bestämmelse avsevärt eftersom vad som faktiskt avses med ”särskilt kon-
fliktfyllda” ger upphov till många tolkningsproblem. Jag anser att det inte är 
enkelt att avgöra vem det är som är bäst lämpad att avgöra när en sådan kon-
flikt föreligger. Det är också problematiskt när under processens gång den 
särskilda konflikten ska uppstå för att det ska utses ett ombud för barnet. 
Det kan inte heller anses vara förenligt med utövandekonventionen att ett 
ombud bara ska utses i särskilt konfliktfyllda mål.  
 
Jag ser även kritiskt på att barnets biträde, så som det är i den norska lag-
stiftningen, ska verka för en samförståndslösning mellan föräldrarna. Om-
budet borde endast tillgodose barnets intressen, och därför anser inte jag att 
det är förenligt att ombudet samtidigt ska fungera som en medlare. Ombudet 
borde således inte ha en sådan roll. Det kan inte heller anses vara förenligt 
med barnkonventionen.307 Även i utövandekonventionen är utgångspunkten 
att ombudet enbart ska tillvarata barnets egna intressen och att garantera att 
barn blir hörda i frågor som rör dem.  
 
Trots att Norge har infört ett ombud för barn i vårdnadsrelaterade tvister, 
verkar det finnas en del kvar att arbeta på. Lagändringen som medförde att 
det blev möjligt med ombud för barn i vårdnadsrelaterade tvister har såvitt 
jag vet inte utvärderats. Detta anser jag är en brist när det gäller en så viktig 
bestämmelse. Utifrån vad jag har lärt mig under arbetet med denna uppsats 
skulle det antagligen finnas mycket att vinna på tydligare riktlinjer kring hur 
bestämmelsen ska tillämpas. Det kanske även finns anledning att undersöka 
huruvida ombudet borde tillerkännas mer rättigheter.   

8.3 Åtgärder för att stärka barnets 
rättigheter i vårdnadsrelaterade tvister  

För att undersöka vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas för att stärka 
barnets rättigheter i vårdnadsrelaterade tvister, ska Harts begrepp för reellt 
deltagande användas. Enligt detta begrepp ska, för det första, barnet få ut-

                                                
305 61 § 1 st. 5 p. barneloven.   
306 Ot.prp. nr. 29 (2002-2003) s. 47.   
307 CRC/C/GC/12 p. 37. 
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trycka sin mening under processen. För det andra ska barnet få information 
om processen och barnets roll i denna. För det tredje ska barnet ha en me-
ningsfull roll i processen. Det fjärde kriteriet är att en förutsättning är att 
barnet deltar i processen frivilligt, vilket också innebär att barnet ska ges 
information om processen innan barnet bestämmer om han eller hon vill 
delta. Samtliga av dessa kriterier ska vara uppfyllda för att reellt deltagande 
ska föreligga.308  
 
Enligt deltagandebegreppet kan man se att barnet enligt gällande rätt inte 
har möjlighet att utöva ett reellt deltagande i processer enligt 6 kap. FB. Så 
som lagstiftningen är utformad föreligger brister i barnets rätt att komma till 
tals. Det finns en rad faktorer i den svenska rätten som begränsar barnets 
möjlighet att få uttrycka sin vilja och påverka beslut. Både barnkonvention-
en och utövandekonventionen bygger dock på att barnet ska ha rätt till del-
tagande. Enligt gällande svensk rätt har barn således inte ett reellt delta-
gande, och det finns därför anledning för lagstiftaren att överväga vissa 
lagändringar. En möjlighet är eventuellt att reellt deltagande skulle kunna 
uppnås om ett ombud för barnet införs i vårdnadsrelaterade tvister.  
 
Ett ombud kan, för det första, garantera barnet en möjlighet att få komma till 
tals, genom att fungera som barnets röst i processen. Ett ombud skulle 
kunna föra fram även yngre barns åsikter, eftersom det främst är de som har 
störst svårigheter att få möjlighet att komma till tals. Jag är därför skeptisk 
till att representanten inte bör förmedla barnets åsikt, vilket är hur tillämp-
ningen ser ut i Norge. Det förefaller onödigt att utsätta barnet för fler samtal 
med fler personer, om barnet har anförtrott sig åt sitt ombud och känner för-
troende för denna. 
 
Ett ombud skulle även kunna bidra till att barnet får information om proces-
sen, samt om barnets roll i processen. Barnet har som det ser ut nu inte hel-
ler rätt till något ombud som kan ta del av processhandlingar i målet. Om ett 
ombud införs borde ombudet få ta del av sådana handlingar. Ombudet skulle 
sedan kunna ge barnet relevant information, förklara varför barnets åsikter 
efterfrågas och vad som händer under processen. Om ett ombud införs i 
Sverige anser jag, i likhet med hur utformningen ser ut i den norska lagstift-
ningen, att ombudet borde ges vissa partsrättigheter. Det är bra om ombudet 
kan få del av alla dokument i målet, får föra in bevis samt får ställa frågor 
till parterna och eventuella vittnen. Detta skulle dessutom skapa förutsätt-
ningar för att barnet ska kunna ges en meningsfull roll i processen. Ett om-
bud skulle sammanfattningsvis troligen kunna ge barnet möjlighet till ett 
reellt deltagande.  

                                                
308 Hart (1992) s. 11 ff.  
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Förutom att ett ombud för barnet skulle kunna bidra till att ge barnet möjlig-
het till reellt deltagande, går det även att identifiera ytterligare fördelar med 
att införa ett ombud. Ett ombud skulle ha en total lojalitetsplikt mot sin kli-
ent som de andra aktörerna i domstolsprocessen saknar.  Ombudet skulle 
även kunna sätta press på att domstolen verkligen tar ställning till barnets 
inställning och att domstolen redovisar sina ställningstaganden i domen.  
 
I min mening borde enbart advokater kunna utses till ombud. Advokater är 
redan väl bekanta med domstolsprocessen, och kan formulera argumentation 
och slutsatser på ett sätt som minskar risken för att missförstånd skulle 
kunna uppstå gällande vad som avses. Man skulle kunna säga att advokater 
och domstolen pratar samma språk. De advokater som kan bli aktuella som 
ombud för barn borde dessutom tillhöra en grupp med specialkompetens 
inom området,309 för att så långt som möjligt tillgodose bästa möjliga kvali-
tet i slutsatser och utlåtanden. De advokater som kan utses som ombud för 
barn i vårdnadsrelaterade tvister borde även stå under någon form av tillsyn. 
Det borde även ha en skyldighet att vidareutbilda sig inom området. Jag 
anser att det är av stor vikt att rättsväsendet blir mer anpassat för alla barn, 
oavsett ålder. Av den anledning är det är av stor betydelse att ombud som 
företräder barn verkligen har rätt kompetens.  
 
Det finns dock inte enbart fördelar med att införa ett ombud, och även nack-
delarna måste belysas. Som redan har konstaterats finns det redan många 
aktörer i processen som ska se till barnets bästa, även om ingen av dessa 
aktörer enbart ska se till barnets intressen. Att införa ett ombud för barnet 
kan ses som att det införs ytterligare en aktör med liknande uppgifter som de 
aktörer som redan finns har. Det innebär att det även blir ytterligare en per-
son som barnet måste prata med om jobbiga saker. Ett ombud skulle för-
visso kunna garantera att barnet får en möjlighet att komma till tals, men för 
att detta ska kunna genomföras på rätt sätt måste ombudet verkligen ha rätt 
kompetens och tillräckliga kunskaper för att tolka barnets vilja. Med hjälp 
av ett ombud kommer barnets åsikter fortfarande filtreras genom någon 
vuxen, och även av den anledningen ställs det höga krav på ombudets kom-
petens för att ombudet inte ska göra mer skada än nytta. Genom att barnet 
får ett ombud kan det blir så att barnet kan känna sig tvingad att ha en åsikt. 
Det kan också bidra till att skapa, eller förstärka, en konflikt mellan barnet 
och en eller båda föräldrarna. Slutligen kommer en reform med att införa ett 
ombud för barn i vårdnadsrelaterade tvister vara mycket kostsam att genom-
föra. Det förslås i Ds 2002:13 att denna kostnad ska betalas av staten. 
 

                                                
309 Jfr Kaldal (2014) s. 228.  
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Sammanfattningsvis går det att identifiera både fördelar och nackdelar med 
att införa ett ombud. För att ett ombud ska bli meningsfullt måste det givet-
vis fylla en funktion, för att vara ekonomiskt försvarbart. Det faktiska resul-
tatet av att införa ett ombud går endast att spekulera kring. Det är svårt att 
veta vilket genomslag en sådan reform skulle få. En aspekt som jag dock 
anser är tydlig är att ett ombud skulle bidra till att stärka barnperspektivet. 

8.4 Avslutande reflektioner 
Hur barn ska hanteras i rättssystemet, särskilt i vårdnadsrelaterade tvister, är 
viktigt att fortsätta diskutera. Som det har framgått i uppsatsen förändras 
synen på barn ständigt, både i samhället och i lagstiftningen. Barn har fort-
farande problem med att göra sig hörda i rättsprocessen. Det är kopplat både 
till att barn av sin natur hamnar i en beroendeställning till vuxna, men också 
av rättsystemets långa tradition av att ge barn en undanskjuten plats i pro-
cessen.  
 
Det finns ett flertal frågor kopplade till både vårdnadsrelaterade tvister och 
andra familjerättsliga mål som behöver arbetas vidare på, denna uppsats 
berör endast ett av flera problematiska områden. Det är enligt mig viktigt att 
arbeta mot att fler yrkesverksamma blir specialiserade på att arbeta med den 
här typen av tvister. För detta krävs både specialkompetens och personlig 
lämplighet. Samverkan mellan juridiken och andra områden, som till exem-
pel psykologin och sociologin blir således viktigt att fundera kring. Det 
finns ett behov av bättre stöd, information och hjälp till barn i vårdnadstvis-
ter för att barn ska kunna utkräva sina rättigheter. Ett steg mot att tillgodose 
det behovet skulle vara att införa ett ombud för barn i vårdnadsrelaterade 
tvister. Utifrån den information jag funnit genom arbete med denna uppsats 
talar, enligt mig, övervägande skäl för att ett ombud för barnet skulle kunna 
vara en bra lösning för att bättre tillgodose barnets rättigheter i svensk rätt.  
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