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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund och ämne  

Varje år berörs ca 50 000 barn i Sverige av deras föräldrars separation. Cirka 7000 av dem 

blir föremål för tvist mellan föräldrarna beträffande barnens vårdnad, boende och umgänge.
1
 

Vad domstolen beslutar i sådana ärenden efterlevs i en del av fallen medan en del beslut inte 

följs. Det kan bero på olika anledningar, t.ex. att part inte håller med om domstolens beslut 

eller att beslutet inte kan genomföras för att barnet vägrar träffa den andra föräldern. För att 

genomföra vad domstolen beslutat kan en part behöva myndigheternas medverkan. I FB finns 

särskilda verkställighetsregler vars funktion är att se till att det som bestämts i ett 

domstolsavgörande eller i ett mellan föräldrarna ingånget avtal efterlevs. 

 

Vårdnadsfrågor har traditionellt sett ansetts vara en sak mellan föräldrarna varför barn inte har 

talerätt varken i vårdnadstvister eller verkställighetsprocesser. Synen på barn och deras 

inflytande i processer och beslut som berör dem har förändrats genom åren, delvis genom 

Sveriges ratificering av barnkonventionen som erkänner barns rätt att komma till tals. Den 

förändrade synen på barn som egna individer har successivt gjort att barns inflytande 

förstärkts genom att deras vilja har fått en viss materiell betydelse i beslut som rör dem. I 

verkställighetsprocessen kan barnets vilja vara avgörande för om verkställighet ska ske eller 

inte. Den historiska utvecklingen har gått från att barnets vilja kan vara avgörande först vid 

femton års ålder till att lagstiftaren successivt öppnat upp för en möjlighet att beakta allt yngre 

barns åsikter.  

 

Vilken tyngd ett barns åsikter har avgörs idag enligt 21:5 FB med beaktande av barns ålder 

och mognad. Barn utvecklar sina förmågor i olika takt och det kan inte generellt säga när barn 

är mogna att fatta ett visst beslut. Vilket inflytande barn har är därmed delvis beroende på vad 

som avses med begreppet mognad. Barns inflytande i verkställighetsprocessen är därutöver 

beroende av i vilken utsträckning barn får komma till tals i rättstillämpningen och hur 

domstolen bedömer barnets åsikter. 

 

                                                 
1
 Socialstyrelsen, Familjerätten och barnet i vårdnadstvister, 2011, s. 7. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för vad som avses med begreppet mognad i 21:5 FB 

enligt lag och förarbeten samt att exemplifiera hur mognadsbegreppet definierats och tolkats i 

rättstillämpningen. I redogörelsen ingår en beskrivning av gällande rätt beträffande 

verkställighet av domar och beslut i ärenden om vårdnad, boende och umgänge samt på vilka 

grunder en domstol kan vägra verkställighet av dessa domar och beslut. Vidare är syftet att 

belysa vilket inflytande barn har i verkställighetsprocessen och att analysera vilka krav 

barnkonventionen ställer beträffande barns rätt att komma till tals.  

 

Syftet kan, något förenklat, brytas ner till följande frågeställningar som ska besvaras: 

 Vad avses med begreppet mognad enligt lag och förarbeten? 

 Hur definieras och tolkas begreppet mognad i rättstillämpningen? 

 Vilket inflytande har barn i verkställighetsprocessen? 

 Vilka krav ställer barnkonventionen beträffande barns rätt att komma till tals? 

 

1.3 Metod och material 

Uppsatsen består av två delar, en beskrivande del och en empirisk del.  För att uppnå syftet 

kommer en rättsvetenskaplig metod att användas för den beskrivande delen, d.v.s. med hjälp 

av lag, förarbeten, praxis och doktrin försöka utreda gällande rätt. Barnkonventionen ingår i 

beskrivningen av gällande rätt trots att denna inte utgör svensk lag. Genom ratificering av 

barnkonventionen åtog sig Sverige folkrättsligt att uppfylla de krav som konventionen ställer 

vilket innebär att rättskällan har betydelse för svensk rätt. 

  

För den empiriska delen, som avser att exemplifiera hur mognadsbegreppet tillämpas i 

praktiken samt att belysa vilket inflytande barn har i verkställighetsprocessen, kommer en 

kvalitativ granskning av rättstillämpningen att användas. Det finns inget vägledande 

avgörande från högsta instans gällande de frågor som behandlas inom ramen för denna 

uppsats. Av den anledningen är avgöranden från andra instans relevanta. I brist på tillräckligt 

stort antal avgöranden från andra instans utgörs granskningen av rättstillämpningen av 

avgöranden från både första och andra instans. 
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Underlaget för granskningen av rättstillämpningen utgörs av 26 stycken slumpmässigt utvalda 

avgöranden från Svea hovrätt, Hovrätten för Övre Norrland, Stockholms tingsrätt samt Umeå 

tingsrätt. Valet av domstolar har gjorts utifrån en önskan att få en geografisk spridning på 

avgörandena. Anledningen till begränsning till två orter beror på att det har varit nödvändigt 

med besök vid respektive domstol. Urvalet av beslut har gjorts genom ett slumpmässigt urval 

av beslut från perioden 2007-2013. Anledningen till valet av perioden 2007-2013 är att en 

lagändring gjordes år 2006 som innebar att tolvårsåldern togs bort som riktlinje för när 

barnets vilja som huvudregel utgjorde hinder för verkställighet. Jag har börjat granskningen 

först vid år 2007 eftersom jag har antagit att det tagit ett tag för lagändringen att synas i 

rättstillämpningen. 

 

För redogörelsen av gällande rätt består den största delen av källorna av lagtext och 

förarbeten. Den doktrin som används är skriven av Anna Kaldal, Anna Singer, Johanna 

Shiratzki, Lotta Dahlstrand, Mats Sjösten, Åke Saldeen, Staffan Vängby och Gösta Wallin. 

Den utländska doktrin som används är skriven av John Eekelaar, brittisk familjerättsexpert, 

vars arbeten hänvisats till i svenska förarbeten beträffande barnets bästa och barnets rätt att 

komma till tals.  

 

Det finns begränsat med litteratur kring verkställighet varför den doktrin som används till 

största del behandlar vårdnadsprocessen och beaktande av barnets vilja under den processen. 

Litteraturen bedöms vara till nytta för arbetet eftersom bestämmelserna som rör beaktande av 

barnets vilja i verkställighetsprocessen är utformade för att vara överensstämmande med dem 

för vårdnadsprocesser.  Litteraturen är relativt nyskriven eftersom vårdnadsreformen år 2006 

medför att främst litteratur publicerad därefter är relevant för arbetet. De källor som är äldre 

än så används avseende bedömningen av barns uttalanden varför jag har bedömt att de inte 

påverkats nämnvärt av vårdnadsreformen. Beträffande barns inflytande i processen används  

även en del källor som beskriver LVU-processen. De källorna används endast avseende barns 

inflytande generellt och bedömningen av barns uttalanden generellt, varför även de anses vara 

relevanta för arbetet.  

 

För presentationen av barnkonventionen används främst konventionstexten och så kallade 

General comments utfärdade av FN:s barnrättskommitté. Barnrättskommitténs uppgift är att 
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granska hur medlemsstaterna lever upp till konventionen.
2
 Barnrättskommittén är ett 

oberoende expertorgan inom FN och kommittén antar så kallade General comments som stöd 

för staterna i deras arbete med att leva upp till skyldigheterna enligt konventionen. Därutöver 

används utländsk doktrin som publicerats av UNICEF, myndighetspublikationer från 

barnombudsmannen som utvärderat Sveriges uppfyllande av skyldigheterna enligt 

barnkonventionen och svensk doktrin skriven av en del av de familjerättsliga författare som 

nämnts ovan.  

 

1.4 Avgränsningar 

Vid överflyttning av olovligt bortförda eller kvarhållna barn med stöd av 1980 års 

Haagkonvention tillämpas lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska 

vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Bestämmelserna i den lagen 

överensstämmer till stor del med 21 kap. FB men är särskilt anpassade till konventionens 

tillämpningsområde.
3
 Huvuddelen av de gemensamma bestämmelserna i 21 kap. 9-16 § FB 

tillämpas även i konventionsfallen. Någon redogörelse för den ovan nämnda lagen eller 

aspekter av utländska erkännanden kommer inte närmare att beröras i denna uppsats utan 

huvudfokus ligger på verkställighet av avgöranden meddelade, och överenskommelser 

ingångna, i Sverige.  

 

Begreppet mognad förekommer i en del andra rättsområden. Vid utredande av ett barns 

asylskäl ska Migrationsverket ta hänsyn till barnets ålder och mognad. I skadeståndsrätten 

bedöms ibland barnets mognad för att avgöra om det är moget nog att åläggas ett 

skadeståndsansvar och i LVU-processen ska hänsyn tas till barnets mognad och ålder. Av 

utrymmesskäl undersöks inte begreppet mognad utanför de regleringar som förekommer i FB. 

Däremot behandlas en del aspekter beträffande bedömningen av barns uttalanden såsom de 

förekommit i LVU-processer men enbart då generella uttalanden görs som inte är specifikt 

knutna till den specifika processen. 

  

                                                 
2
 Artikel 43 barnkonventionen. 

3
 Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge, 2009, s. 191. 
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2 Verkställighet 

 

2.1 Inledning 

Verkställighetsreglerna aktualiseras när det krävs medverkan från domstol för att genomföra 

vad som bestämts i en tidigare dom, eller vad som reglerats genom avtal, beträffande ett barns 

vårdnad, boende och umgänge. Reglerna blir även aktuella när ett barn olovligen kvarhålls 

hos någon eller när ett utländskt avgörande ska verkställas i Sverige. För en bättre redogörelse 

för verkställighetsreglerna presenteras nedan inledningsvis reglerna om vårdnad, boende och 

umgänge i 6 kap. FB.  

 

2.2 Verkställighetsreglernas tillämpningsområde 

Den som har den rättsliga vårdnaden om ett barn har en rätt och en skyldighet att sörja för 

barnets personliga omvårdnad och angelägenheter i övrigt och att ge det uppfostran.
4
 Med 

vårdnaden följer en rätt för vårdnadshavaren att ha barnet hos sig och bestämma barnets 

vistelseort. Vårdnadshavaren kan begära att den som olovligt vägrar att återlämna barnet till 

vårdnadshavaren ska lämna det ifrån sig.
5
 Barnet står från födseln under vårdnad av båda 

föräldrarna om de är gifta med varandra vid tiden för barnets födelse, och i annat fall av 

modern ensam.
6
 Om föräldrarna vill ha en ändring i vem som ska ha vårdnaden om barnet kan 

rätten besluta om detta.
7
 Föräldrar har även en långtgående frihet att avtala om vårdnaden och 

kan själva avgöra om denna ska vara gemensam eller tillkomma en av dem ensam.
8
 Genom 

ett skriftligt avtal som godkänns av socialnämnden kan föräldrarna åstadkomma en 

överenskommelse som får samma verkan som ett beslut eller avgörande av domstol. 

Detsamma gäller för barnets boende och umgänge. Står barnet under vårdnad av båda 

föräldrarna eller en av dem kan de avtala om barnets umgänge med den förälder barnet inte 

bor med.
9
Är föräldrarna överens om barnets boende kan de själva avtala var barnet ska bo och 

har föräldrarna gemensam vårdnad kan domstol besluta om vem av föräldrarna barnet ska bo 

med.
10

 

 

                                                 
4
 6:2 FB. 

5
 Walin, Vängby, Föräldrabalken – En kommentar. Del II, 2010, s. 21:2. 

6
 6:3 FB. 

7
 6:4 och 6:5 FB. 

8
 6:6 FB. 

9
 6:15a FB. 

10
 6:14a FB. 



10 

 

Det förekommer att parter inte handlar i överensstämmelse med ett avgörande eller avtal om 

barnets vårdnad, boende eller umgänge. Anledningen till varför ett avgörande inte efterföljs 

kan till exempel vara att part inte anser att rätt beslut fattats eller att part inte kan genomföra 

vad som bestämts på grund av att barnet motsätter sig att träffa den andra föräldern. Den som 

har rätt att ha barnet hos sig eller rätt att umgås med barnet kan därför behöva myndigheternas 

medverkan för att få barnet överlämnat. Särskilda regler om verkställighet av domar, beslut 

eller avtal om vårdnad, boende och umgänge finns i 21 kap. FB. Dessa regler kan en part 

använda sig av för att i praktiken komma i åtnjutande av de rättigheter avgörandet eller avtalet 

ger beträffande vårdnad, umgänge eller boende. I 21 kap. FB finns också regler om 

överflyttande av barn i vissa andra fall, i situationer där det inte finns något avgörande eller 

avtal eller om sådant finns men som vårdnadshavaren inte kan åberopa mot den som har hand 

om barnet. Det kan röra sig om fall där barnet vistas hos någon som inte är vårdnadshavare, 

t.ex. en styvförälder som vårdnadshavaren separerat ifrån eller en tidigare fosterförälder till 

barnet.
11

 Bestämmelserna i 21 kap. FB tillämpas även när utländska avgöranden ska 

verkställas i Sverige.  

 

2.3 Historik 

Före år 1968 fanns det inte några särskilda bestämmelser i fråga om verkställighet som 

innebar att barn skulle överlämnas till vårdnadshavaren eller umgängesföräldern. I praxis 

tillämpades de allmänna exekutionsreglerna i UL, trots att dessa egentligen hade tillkommit 

för att tillämpas på egendomsobjekt av olika slag.
12

  

 

I den offentliga debatten uppmärksammades det vid olika tillfällen att de nämnda reglerna inte 

var tillfredsställande. Verkställigheten av överflyttning av barn ansågs inte vara att jämföra 

med exekution av tvistedomar i allmänhet och barnet inte med ett objekt vilket som helst. I 

lagberedningens uppdrag att reformera utsökningsrätten ingick därför att göra en översyn av 

sådan verkställighet som rörde överlämnande av barn.
13

  

 

Regler som rör verkställighet beträffande överlämnande av barn frikopplades från det vanliga 

exekutiva förfarandet genom att det år 1968 infördes särskilda regler för verkställighet av 

domar och beslut om vårdnad, umgänge och överlämnande av barn samt för överflyttning av 

                                                 
11

 Walin,Vängby, Föräldrabalken – En kommentar. Del II, 2010, s. 21:27. 
12

 Prop. 1967:138, s. 11. 
13

 A.prop. s. 8. 
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barn i andra fall än vid verkställigheten av sådana avgöranden. I förarbetena anförde 

departementschefen att det, även om tillämpningsföreskrifter hade meddelats som gjorde det 

möjligt att ta hänsyn till att det var fråga om barn i vissa verkställighetsförfarande, var ganska 

stötande att verkställigheten hade följt regler som främst avsåg sakexekution.
14

 De nya 

reglerna infördes i 21 kap. FB och kodifierade den praxis som hade uppstått genom 

tillämpning av UL.
15

 

 

År 2002 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté som gick under namnet 2002 års 

vårdnadskommitté.
16

 En av huvuduppgifterna var att göra en allmän översyn av 

verkställighetsreglerna i 21 kap. FB och att undersöka hur dessa tillämpades. Sedan 

verkställighetsreglerna infördes år 1968 hade ingen egentlig översyn av bestämmelserna 

gjorts. Många av verkställighetsreglerna var därför oförändrade eller endast marginellt 

förändrade från hur de var utformade när de infördes.
 17

 2002 års vårdnadskommitté 

konstaterade att de förändringar som skett i till exempel 6 kap. FB hade medfört att 

sambandet mellan dessa och verkställighetsreglerna delvis gått förlorat.
18

  

 

År 2006 genomfördes en vårdnadsreform som innebar en del förändringar beträffande 

verkställighetsreglerna. Bland annat överfördes handläggningen av verkställighetsfrågorna 

från allmän förvaltningsdomstol till de allmänna domstolarna.
19

 Anledningen till den 

organisatoriska förändringen var att det i utredningen hade konstaterats att 

verkställighetsprocessen tenderade till att bli en repris av den rättegång där frågan om 

vårdnad, boende eller umgänge hade prövats i sak.
20

 För att förhindra utdragna processer, 

vilket ansågs vara till skada för barn, renodlades verkställigheten och som ett led i detta 

överflyttades handläggningen.
21

  

 

2006 års reform innebar även att betydelsen av barnets bästa vid avgörandet av frågor om 

verkställighet betonades starkare än tidigare.
22

 Ytterligare en förändring var att bestämmelsen 

i 21:5 FB ändrades genom att tolv år som riktlinje för när verkställighet som huvudregel inte 

                                                 
14

 Prop. 1967:138, s. 38. 
15

 SOU 2005:43 Del A, s. 291. 
16

 Dir. 2002:89. 
17

 Prop. 2005/06:99, s. 33. 
18

 SOU 2005:43 del A, s. 291. 
19

 21:1 Lag (2006:458) om ändring i föräldrabalken. 
20

 SOU 2005:43, s. 36 f.  
21

 Prop. 2005/06:99, s. 70 f.  
22

 Saldeen, Barn- och föräldrarätt, 2009, s. 232. 
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fick ske mot ett barns vilja togs bort. Istället utformades bestämmelsen så att barnets vilja 

skulle beaktas med hänsyn till dess ålder och mognad (se 2.5.3.1). 

 

2.4 Nuvarande regler om verkställighet 

Verkställighet av allmän domstols dom eller beslut om vårdnad, boende eller umgänge söks 

numera hos allmän domstol
23

 i den ort där barnet har sin hemvist.
 24

 Detsamma gäller för ett 

skriftligt avtal om vårdnad, boende eller umgänge som upprättats mellan föräldrarna och som 

godkänts av socialnämnden och därmed är verkställbart liksom en dom.
25

 

 

Som beskrivits ovan kan verkställighet sökas om domstols dom eller beslut eller ett av 

socialnämnden godkänt avtal inte efterlevs.
26

 Att motparten har låtit bli att följa en dom eller 

beslut om vårdnad, boende eller umgänge är dock inte en förutsättning för att en ansökan om 

verkställighet ska tas upp till prövning.
27

 Inget hindrar att en domstol i förväg uppdrar åt en 

medlare att verka för att barnet överlämnas på utsatt tid, om det av någon anledning är 

sannolikt att ett överlämnande annars inte blir av.
28

  

 

2.4.1 Allmänna förutsättningar 

Generellt krävs att ett avgörande ska ha vunnit laga kraft för att det ska kunna verkställas. Vid 

verkställighet av dom, beslut eller avtal om vårdnad, boende och umgänge gäller dock att 

verkställighet av en dom som inte vunnit laga kraft får ske under förutsättning att allmän 

domstol särskilt medgivit att så kan ske.
29

 På så sätt kan även tillfälliga, interimistiska, beslut 

verkställas på samma sätt som en dom som inte vunnit laga kraft
30

vilket motiveras av att det 

kan vara angeläget att barnets faktiska förhållanden snabbt ändras i enlighet med domstols 

dom.
31

 

 

                                                 
23

 21:1 st. 2 FB. 
24

 21:1 st. 5 FB. 
25

 21:1 st. 3 FB. 
26

 21:1 FB st. 2 och 3. 
27
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Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid verkställighet, enligt den övergripande 

bestämmelsen som inleder 21 kap. FB.
 32

 Det gäller både vid prövningen av frågan om 

verkställighet och vid själva verkställighetsförfarandet. Bestämmelsen infördes år 1998 för att 

på ett tydligare sätt än tidigare markera att barnets bästa alltid ska finnas med som en 

utgångspunkt för bedömningen.
33

 Bestämmelsen ger dock ingen fristående grund att vägra 

verkställighet på. Barnets bästa är det bestämmande intresset, men prövningen i de olika 

frågorna måste göras också med hjälp av de mer preciserade paragraferna. Exempelvis ska 

barnets bästa komma i främsta rummet när domstolen väljer om ett beslut om verkställighet 

ska vara förenat med tvångsmedel, men valet ska göras även med tillämpning av den paragraf 

som reglerar tvångsmedel.
34

 

 

Vid vårdnadsreformen år 2006 infördes i inledningen av 21 kap. FB även en bestämmelse om 

att barnets vilja ska beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad.
35

 Det innebär att 

barnets synpunkter kan behöva beaktas i olika aspekter av verkställighetsförfarandet där det 

finns utrymme för olika bedömningar. Bestämmelsen om barnets vilja är, på motsvarande sätt 

som bestämmelsen om beaktande av barnets bästa, en övergripande bestämmelse. Det innebär 

att den inte utgör en fristående grund för att t.ex. vägra verkställighet. Den situationen 

behandlas närmare i 21:5 FB vari det preciseras hur barnets vilja ska beaktas om det motsätter 

sig verkställigheten. Den inledande bestämmelsen innebär istället att barnet kan ha synpunkter 

på olika åtgärder som kan bli aktuella vid verkställigheten, t.ex. vilka praktiska arrangemang 

som ska göras för ett umgänge.
36

 

 

Barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge
37

 och de 

avtal som föräldrarna kan ingå i dessa frågor ska godkännas av socialnämnden om det inte är 

uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa.
38

 Vid en eventuell efterföljande 

verkställighetsprövning som grundas på ett sådant avgörande utgås det därför ifrån att det som 

beslutats av domstol eller reglerats i avtal är till barnets bästa och att det är i barnets intresse 

att sådana beslut också verkställs. Utgångspunkten för prövningen av verkställighet är att vad 

domstolen har bestämt i sitt avgörande ska gälla och någon omprövning om vad som tidigare 

                                                 
32

 21:1 st. 1 FB. 
33

 Prop. 1997/98:7, s. 128. 
34

 Prop. 2005/06:99, s. 95. 
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 21:1 st. 2 FB. 
36
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37

 6:2 a FB. 
38
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beslutats ska således inte göras.
39

 Eftersom ett avgörande eller avtal inte ska verkställas 

förbehållslöst finns det undantag till när verkställighet får meddelas (se 2.5).  

 

2.4.2 Medling och tvångsmedel 

Rätten ska i första hand försöka få den som barnet vistas hos att frivilligt överlämna barnet till 

den som rätteligen ska ha hand om det.
40

 Denna utgångspunkt har funnits ända sedan 

verkställighetsreglerna infördes.
41

 Innan beslut tas om verkställighet har rätten därför 

möjlighet att uppdra åt någon lämplig person att försöka få den som har hand om barnet att 

frivillig fullgöra vad som åligger denne.
42

 Ett sådant medlingsuppdrag bör inte lämnas om det 

är osannolikt att det kommer att leda till att barnet överlämnas eller om det i onödan kan antas 

fördröja ärendets behandling. Den som har hand om uppdraget bör handla skyndsamt och bör 

försöka klarlägga barnets inställning, om det är möjligt och lämpligt.
43

 

 

Rätten har även möjlighet att besluta om tvångsmedel antingen genom vitesföreläggande eller 

hämtning av barnet genom polismyndighetens försorg. Rätten får besluta om tvångsmedel 

även om det inte yrkats av part.
44

 Utgångspunkten är dock att alla ansträngningar ska ha gjorts 

för att nå en frivillig lösning innan det blir aktuellt att tillgripa tvångsmedel.
 
I förarbetena har 

det uttalats att försöken till samförståndslösningar bör pågå också efter det att tvångsmedel 

har aktualiserats.
45

 Vite är det huvudsakliga tvångsmedlet mot den som inte frivilligt 

medverkar.
46

 I de få fall hämtning kan vara aktuellt bör försök att nå en frivillig medverkan 

pågå ända till den punkt då åtgärden är oundviklig.
47

  

 

2.5 Hinder mot verkställighet 

Huvudregeln är att vad allmän domstol beslutat, eller vad föräldrarna ingått avtal om med 

socialnämndens godkännande, ska efterlevas.
48

 Som tidigare nämnts ska verkställighet dock 

inte medges förutsättningslöst utan kan vägras i vissa situationer. 
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2.5.1 Prövning krävs av vårdnadsfrågan 

Även om det inte finns ett avgörande eller avtal kan en vårdnadshavare begära att rätten 

beslutar om åtgärd för att ett barn ska överflyttas till vårdnadshavaren.
49

 Som tidigare nämns 

kan den bestämmelsen användas av en vårdnadshavare som vill att barnet ska flyttas över från 

någon som inte är vårdnadshavare, t.ex. en styvförälder som vårdnadshavaren separerat ifrån 

eller en tidigare fosterförälder till barnet. Bestämmelsen tillämpas även om det finns ett 

avgörande eller avtal men ansökan riktas mot någon annan än en part i det avgjorda målet 

eller avtalet.
50

 Verkställighet kan dock vägras om rätten finner att det med hänsyn till barnets 

bästa först krävs en prövning av vårdnadsfrågan.
51

 Verkställighet får inte heller ske om det 

råder flyttningsförbud för barnet enligt LVU.
52

 Flyttningsförbud kan råda om ett barn är 

placerat i ett familjehem och det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling 

skadas om det flyttas från hemmet.
53

 

 

2.5.2 Barnets bästa 

Utgångspunkten vid verkställighetsprövningen är att barnets bästa har varit bestämmande för 

det domstolsavgörande eller det avtal som ska verkställas. Verkställigheten går ut på att i 

barnets intresse se till att genomföra det som har bedömts vara till barnets bästa. Det 

förekommer dock att verkställighet begärs av ett avgörande som har meddelats långt tillbaka i 

tiden. De förutsättningar som avgörandet eller avtalet grundade sig på kan således vara 

överspelade och förhållandena kan ha ändrats. Skyddet av barnet kräver i sådana fall att ett 

avgörande eller avtal inte verkställs förbehållslöst.
54

  

 

Enligt 21:6 FB ska rätten vägra verkställighet om det är uppenbart att det är oförenligt med 

barnets bästa. Rätten ska alltså inte göra en omprövning av ett ställningstagande i ett 

domstolsavgörande eller av socialnämndens beslut att godkänna ett avtal. Prövningen ska 

enbart ta sikte på den verkställighet som begärs och förhållandet vid den tidpunkt när 

verkställigheten är aktuell. Prövningen omfattar således inte allt som kan vara av betydelse för 

barnets bästa utan koncentreras till en kontroll av att verkställigheten är förenlig med barnens 

                                                 
49

 21:7 FB. 
50
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51

 21:7 st 2 FB. 
52

 21:7 st 3 FB. 
53
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54
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bästa.
 
Det är i princip endast nyligen inträffade händelser eller helt ny och avgörande 

utredning som kan göra att verkställighet inte får ske.
55

  

 

Om utredningen är sådan att det är uppenbart att verkställigheten inte kan förenas med barnets 

bästa, ska verkställighetsansökan avslås. Det är obligatoriskt för domstolen att göra 

prövningen av om verkställighet är förenlig med barnets bästa och domstolen har därmed ett 

ansvar för att de omständigheter som är av betydelse för denna prövning blir klarlagda.
56

  

I förarbetena har Lagrådet anfört att ”uppenbart” kan tolkas som att verkställighet ska beviljas 

om den är oförenlig med barnets bästa så länge den inte är uppenbart oförenlig. Regeringen 

konstaterade att bestämmelsen innebär att prövningen endast ska avse verkställigheten som 

helhet och inte innebär att en omprövning i sak ska göras. För att undvika de 

tolkningssvårigheter som Lagrådet påpekat anfördes också att bestämmelsen i 21:1 FB skulle 

behållas.
57

 Den inledande bestämmelsen är tydlig med att barnets bästa ska vara avgörande 

för alla beslut om verkställighet vilket därmed inte kan innebära att verkställighet enligt 21:6 

FB ska vägras endast om den är i hög grad oförenlig med barnets bästa. Begränsningen till 

vad som är uppenbart tar alltså sikte på bedömningen av utredningen i ärendet och syftar inte 

på i vilken grad verkställigheten måste vara oförenlig med barnets bästa.
58

 

 

Vid bedömningen av om verkställigheten är förenlig med barnets bästa ska domstolen i första 

hand beakta risken för att barnet far illa. Det kan vara en risk för att barnet utsätts för 

övergrepp eller en risk för att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar. Det kan också vara så 

att den som barnet ska överlämnas till missköter sig på ett sådant sätt att barnets säkerhet är i 

fara t.e.x. att föräldern begår kriminella handlingar eller är inne i ett pågående missbruk. Ett 

annat exempel är att barnet på grund av inträffade händelser eller sjukdom är särskilt känsligt 

vid tiden då verkställighet blir aktuell och skulle ta skada av vissa åtgärder. Barnets 

viljeinriktning och barnets psykiska egenskaper i allmänhet har betydelse också vid 

prövningen av risken för eventuella skadeverkningar. Bedömningen av den risk för barnet 

som kan finnas måste göras fristående från de bedömningar av risker som kan ha gjorts 

tidigare. Uppgifter som innebär att barnet riskerar att lida skada måste tas på största allvar och 

kan inte avfärdas på den grunden att liknande omständigheter anförts flera gånger tidigare.
 
 

Det kan även förekomma situationer som visserligen inte medför en fara för att barnet far illa 
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där det ändå är uppenbart att en överflyttning vid den tidpunkten inte är förenlig med barnets 

bästa. I ett ärende om verkställighet av en dom om barnets boende kan det t.ex. visa sig att 

den förälder som barnet ska flyttas över till saknar bostad.
 59

 

 

2.5.3 Barnets vilja 

Utöver den generella bestämmelsen i 21:1 FB om att barnets vilja ska beaktas i alla delar av 

verkställighetsprocessen preciseras i 21:5 FB hur barnets vilja ska beaktas om det motsätter 

sig verkställighet. Verkställighet får inte ske mot barnets vilja om barnet uppnått en sådan 

ålder och mognad att dess vilja bör beaktas. Detta gäller för alla fall med undantag från de fall 

där rätten finner att verkställighet ändå, trots att barnet motsätter sig verkställighet, är 

nödvändigt med hänsyn till barnets bästa.  

 

Exempel på när hänsynen till barnets bästa motiverar ett genomförande av verkställighet trots 

att barnet motsätter sig det är sådana fall där barnet annars riskerar att fara illa. Det är endast 

domstolen som kan bestämma om verkställighet ska ske mot barnets vilja. Om det vid 

medlingen, hämtningen eller omhändertagandet visar sig att barnet motsätter sig åtgärden, och 

barnet har nått en sådan ålder och mognad att det bör beaktas, får åtgärderna alltså inte 

fortsätta utan att det finns ett sådant ställningstagande av domstolen i ärendet.
60

 

 

På samma sätt som vid avgörandet av en fråga om vårdnad, boende och umgänge är det 

barnets ålder och mognad som avgör vilken tyngd barnets synpunkter har.
61

 Någon definition 

av mognad eller någon särskild åldersgräns för när hänsyn bör tas till barns vilja anges inte i 

lag. Fram till vårdnadsreformen år 2006 fanns en uttrycklig åldersgräns på tolv år. I 

förarbetena till lagändringen som innebar ett borttagande av åldersgränsen konstaterades att 

det därefter skulle finnas en stor möjlighet att ta hänsyn även till yngre barns vilja.
62

  

 

Det finns ingen särskild föreskrift om att utredning av barns vilja ska inhämtas i 

verkställighetsmålen. Enligt förarbetena behövs ingen sådan särskild föreskrift eftersom 

utredning har inhämtas när frågan avgörs i sak.
63

 Det har dock betonats att avsaknaden av en 

föreskrift om inhämtande av utredning inte innebär att det inte finns ett intresse för barnet att 
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bli hört även under verkställighetsprocessen. Eftersom det kan ha gått lång tid mellan 

rättegången i vårdnad-, boende- eller umgängesfrågan och verkställighetsprocessen kan 

förhållandena ha ändrats. Barnet kan ha nått en sådan ålder att större hänsyn måste tas till 

barnets inställning vid verkställighetsprocessen än vad som gjordes i den tidigare processen. 

Ytterligare en aspekt är att barnet inför verkställigheten kan ha relevanta synpunkter som inte 

var relevanta inför avgörandet i sak och därmed inte behandlades tidigare.
 64 

 

 

2.5.3.1 Historiska utvecklingen av barnets vilja i verkställighetsmål 

Innan 21 kap. FB infördes tillämpades som tidigare nämnts UL:s regler om sakexekution 

analogiskt på överlämnande av barn. En viss hänsyn togs ändå till att det var fråga om barn 

och i den praxis som utvecklades vägrades verkställighet om det förelåg grundad anledning 

till antagandet att barnet skulle åsamkas allvarligt men. Vid prövningen om en överflyttning 

kunde befaras medföra skada för barnet togs hänsyn till barnets inställning och i praxis 

genomfördes inte verkställighet mot barnets vilja om barnet fyllt femton år eller nått 

motsvarande utveckling.
65

 Denna praxis kodifierades genom införandet av 21 kap. FB genom 

att uttryckliga bestämmelser infördes om när barnets vilja skulle beaktas. Den förändring som 

gjordes var att begreppet utveckling i lagtext benämndes som mognad. Hade barnet fyllt 

femton år fick verkställighet inte ske mot barnets vilja om det inte ansågs nödvändigt med 

hänsyn till barnets bästa. Detsamma gällde om barnet ej fyllt femton år men uppnått en sådan 

ålder och mognad att dess vilja borde beaktas på motsvarande sätt.
66

  

 

I förarbetena till 21 kap. FB ansågs femtonårsgränsen vara motiverad av anledningen att det 

för yngre barn kunde medföra en alltför tung belastning att behöva välja vem av föräldrarna 

det skulle vistas hos. Det framfördes också att barn kan påverkas och att deras vilja kan växla 

snabbt. Departementschefen anförde att utrönandet av barnets verkliga vilja kunde vara en 

svår uppgift som kräver försiktighet och odömde.
67

Även om en femtonårsgräns ansågs 

motiverad poängterades att det måste finnas möjligheter att göra undantag i den ena eller 

andra riktningen. Som exempel togs möjligheten att beakta en väl utvecklad trettonårings vilja 

om barnet motsatte sig flytt och det inte var till skada för barnet att det stannade där det var. 
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Med hänvisning till barnets bästa ansågs ett barn kunna flyttas trots att det motsatte sig det om 

barnet t.ex. vistades i en olämplig miljö.
68

 

 

Den uttryckliga femtonårsgränsen behölls fram till år 1983 då den sänktes till tolv år. I 

förarbetena framhölls endast att åldersgränsen borde sänkas för att vara överensstämmande 

med annan liknande lagstiftning. Verkställighet fick således inte ske mot barnets vilja om det 

fyllt tolv år, om inte länsrätten fann det nödvändigt med hänsyn till barnets bästa. Det 

poängterades att åldersgränsen inte var absolut utan endast ett riktmärke och att det fanns 

möjlighet att ta hänsyn till yngre barns vilja om de uppnått motsvarande mognad.
 69

 

 

År 2002 beslutade regeringen som tidigare nämnts att tillsätta en kommitté med uppdrag att 

bland annat göra en översyn av reglerna om verkställighet i 21 kap. FB och undersöka hur de 

tillämpades.
70

 Vårdnadskommittén fann genom granskning av verkställighetsärenden att 

processen ofta innebar omfattande prövningar där samma omständigheter som redan prövats i 

vårdnadsmålet togs upp igen. Eftersom upprepade processer ansågs vara till skada för barnet 

föreslog vårdnadskommittén en renodling av verkställighetsprocessen. Som ett led i detta 

gavs förslag om att bestämmelserna om beaktande av barnets vilja vid 

verkställighetsprövningen och om hörandet av barnet helt skulle utgå. Vårdnadskommittén 

ansåg att vårdnadsavgöranden i princip borde kunna verkställas utan någon mer ingående 

prövning eftersom barnets vilja beaktats genom att barnets bästa varit avgörande för 

bedömningen i tingsrätten.
71

 Regeringen ansåg dock att en sådan förändring skulle leda för 

långt, med hänsyn till att utgångspunkten skulle vara att barnet ska ha lika goda möjligheter 

att komma till tals i verkställighetsfrågan som han eller hon har i samband med avgörandet i 

sakfrågan.
72

   

 

Även om bestämmelsen om hörande av barnet skulle behållas ansåg regeringen det angeläget 

att anpassa utformningen av bestämmelsen i 21 kap. FB till de motsvarande reglerna i 6 kap. 

FB. Regeringen föreslog därför en inledande bestämmelse om beaktande av barnets vilja med 

hänsyn till ålder och mognad, som i sin utformning motsvarade regeln i 6:2 a FB. Lagrådet 

framhöll dock att de äldre barnens inflytande då skulle minska eftersom de befintliga reglerna 
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i 21:5 FB i praktiken innebar att verkställighet så gott som aldrig kunde ske mot barnets vilja 

om det fyllt tolv år. Skillnaden mellan 21 kap. FB i förhållande mot bestämmelsen i 6 kap. FB 

om beaktande av barnets vilja var att det fanns ett tydligt riktmärke för när barnens vilja 

skulle beaktas i 21:5 FB.  Regeringen konstaterade att risken med ett riktmärke var att 

bedömningarna i praktiken blev schablonmässiga vilket främst torde gå ut över de yngre 

barnens möjligheter att komma till tals. Det fanns inte heller något hållbart argument att detta 

riktmärke var nödvändigt just vid verkställighetsprövning då det inte fanns vid avgörande av 

vårdnadsfrågan.
73

  

 

Slutresultatet av lagändringen blev således att det infördes en övergripande bestämmelse om 

barnets vilja i inledningen av 21 kap. FB samtidigt som bestämmelserna om hur barnets vilja 

ska beaktas om det motsätter sig verkställighet behölls i 21:5 FB. Enligt regeringen innebar 

införandet av 21:1 FB att barnets inflytande i de olika frågorna om verkställighet stärktes 

samtidigt som barnets möjlighet att hindra verkställighet enligt 21:5 FB i praktiken behölls 

oförändrad för barn som fyllt tolv år.
74

 Genom att inte ha en bestämd åldersgräns ansåg man 

också att yngre barns inflytande skulle öka.
75

 Sedan vårdnadsreformen 2006 finns ingen 

åldersgräns för när barnets vilja utgör hinder för verkställighet utan detta ska avgöras med 

beaktande av barnets ålder och mognad. 

 

2.5.3.2 Barnets bästa och barnets vilja enligt 6:2 a FB 

När åldersgränsen togs bort i 21:5 FB uttalades i förarbetena att det var önskvärt att reglerna 

var överensstämmande med de i 6 kap FB.
76

 Det är därför av intresse att se hur barnets vilja 

med beaktande av ålder och mognad regleras i 6:2 a FB och dess förarbeten.  

 

Barnets bästa ska, enligt 6:2 a FB, vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och 

umgänge. Barnets bästa som rättslig målsättning kan sägas innebära att ett beslut på bästa sätt 

ska tillgodose ett barns olika behov och intressen. Vid bedömningen av barnets bästa ska 

särskilt fästas avseende vid risken för att barnet far illa samt barnets behov av en nära och god 

kontakt med båda föräldrarna.
77

 Barnets bästa avgörs i varje fall utifrån en bedömning av de 

individuella förhållandena. Bedömningen ska bygga på kunskap och beprövad erfarenhet i 

                                                 
73

 Prop. 2005/06:99, s. 82. 
74

 A.prop. s. 82. 
75

 A.prop. s. 83. 
76

 A.prop. s. 82. 
77

 6:2 a FB. 



21 

 

kombination med att barnet självt får komma till tals.
78

 Barnets vilja är alltså en del av 

beslutsunderlaget när barnets bästa ska fastställas.  

 

För att domstolen ska få en uppfattning om vad som är bäst för barnen är det viktigt att 

barnets egen uppfattning och egna önskemål kommer fram och blir beaktade i processen.
79

 I 

förarbetena har det uttalats att det vid alla beslut och åtgärder ska finnas ett tydligt 

barnperspektiv. Utgångspunkten i ett barnperspektiv är respekten för barnets fulla 

människovärde och integritet. Att ha ett barnperspektiv vid beslutsfattandet innebär att man 

försöker förstå barnet och ta reda på hur det uppfattar sin situation och eventuella 

förändringar. Det handlar också om att analysera vilka följder olika beslutsalternativ kan få 

för barnet. I detta ingår att lyssna på barnet och respektera det som en individ med egna 

uppfattningar. Det innebär inte att barnets åsikter alltid måste följas utan det är i sista hand 

den vuxne som utifrån sina kunskaper och erfarenheter måste fatta beslutet och ta ansvar för 

det.
80

 

 

Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad, vilket regleras i 

samband i 6:2 a FB. I förarbetena till 6:2 a FB har uttalats att det inte har ansetts lämpligt att 

ange hur gammalt ett barn bör vara för att det ska vara meningsfullt att ta reda på dess 

inställning.
 81

 Barn har olika mognadsgrad och förutsättningar och det måste i varje enskilt fall 

göras en bedömning av om det är olämpligt att tala med barnet och vilken betydelse hans eller 

hennes inställning ska tillmätas. Små barn kan komma till tals t.ex. genom att utredaren 

samtalar med personer i barnets omgivning som känner honom eller henne väl.
82

Att 

domstolen ska beakta barnets ålder och mognad betyder att det normalt ska fästas mer 

avseende vid de större barnens inställning än vid de mindres. De minsta barnen kan inte ha 

någon uttalad uppfattning över huvud taget, och i de fallen behöver domstolen inte alls ta 

hänsyn till barnens vilja.
83

 

 

Det har även uttalats i förarbetena att uppgiften att söka utreda vad barnet verkligen vill 

många gånger kan försvåras av att barnet uttrycker en uppfattning som inte svarar mot barnets 
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innersta önskan.
84

 Vad som är barnets verkliga vilja kan dock vara svårt att veta. Barnet kan 

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

från dag till dag. Det är därför viktigt att det som barnet ger uttryck för bedöms med 

sakkunskap och med hänsyn tagen till omständigheterna i det enskilda fallet.
85

 

 

I de fall barnets vilja inte överensstämmer med vad som anses vara barnets bästa måste en 

avvägning ske mellan barnets behov och barnets egen vilja. I förarbetena har det lyfts fram en 

riktlinje för den svenska rättstillämpningen med tydlig inspiration från den brittiske 

familjerättsexperten John Eekelaar. Han anser att det bästa underlaget för att bedöma vad som 

är barnets bästa är att kombinera kunskap om barn baserad på vetenskap och beprövad 

erfarenhet med barnets egen uppfattning om vad som är hans eller hennes bästa.
86

 
 
Enligt John 

Eekelaar är avgörandet av vad som är barnets bästa i en mening temporärt; det går inte att 

förutsäga framtiden vid ett beslutstillfälle utan beslut kan ofta behöva omprövas i takt med att 

barnet växer upp.
87

 

 

2.5.3.3 Översyn av åldersgränser 

En utredning som berör barns ålder och mognad generellt, utan specifik koppling till 

verkställighetsavgöranden, är utredningen om åldersgränser i samhället. År 1995 tillsatte 

regeringen en utredning med uppdrag att göra en översyn av de åldersgränser i samhället som 

berör unga människor samt motiven för åldersgränserna.
88

  

 

I utredningen konstaterades att begreppen barn, ungdom och vuxen många gånger används i 

lagstiftningen utan fixering till ålder. Begreppen bygger på föreställningen om att personen i 

fråga i ett visst avseende har uppnått eller inte uppnått en viss grad av mognad. Efter 

omständigheterna kan mognad gälla en fysisk, psykisk eller social mognad.
89

 

 

Utredningen hade som utgångspunkt för arbetet att i takt med barnets stigande ålder och 

utveckling ska allt större hänsyn tas till barnets synpunkter och önskemål för att främja 
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personligt ansvarstagande, delaktighet och inflytande.
90

 Utredningen konstaterade att det 

beträffande verkställighet i avgöranden om vårdnad eller umgänge fanns en vetorätt för barn 

som fyllt tolv år utan någon vidare kommentar kring valet av åldern.
91

 En förklaring till 

avsaknaden av diskussionen kring om åldern var lämplig kan antas vara att utredningen funnit 

det lämpligt att knyta åldersgränser till ett fåtal väl avvägda åldrar, bland annat tolv år.
 92

   

 

2.6 Barnets delaktighet i verkställighetsprocessen 

Barn betraktas idag som egna individer med egna behov och rättigheter i förhållande till sin 

omgivning.
93

 Barnens rättsliga autonomi främjas genom att det ges en viss med- och 

självbestämmanderätt. Med- och självbestämmanderätten är kopplad dels till barnets ålder och  

mognad, dels till vilka rättsfrågor som är aktuella.
94

 

 

Anna Kaldal urskiljer tre nivåer i barns medbestämmanderätt och inflytande i frågor som rör 

dem själva. Nivå ett utgörs av det generella samhälleliga planet. På denna nivå har synen på 

barn och deras rätt till inflytande lyfts fram och har påverkat den politiska argumentationen, 

vilket återspeglats i politiska beslut. Nivå ett medför dock ingen rätt för det enskilda barnet att 

agera självständigt och utöva påverkan i frågor som rör det utan förutsätter att ansvariga 

myndigheter verkar utifrån ett barnperspektiv. Nivå två gäller beslut som avser det enskilda 

barnet där barnets egen vilja och åsikt getts en allt större materiell betydelse. Detta gäller 

framförallt svåra och genomgripande beslut som rör det enskilda barnets livssituation. Rätten 

att komma till tals i mål enligt FB nämns som exempel. Nivå tre gäller rätten för barn att 

agera självständigt i relation till sina vårdnadshavare i kontakten med myndigheter och 

domstol.
95

   

 

En utgångspunkt för delaktighet, inflytande och ansvar i en process är enligt Anna Kaldal 

talerätten och de rättigheter som är knutna dit.
96

 Med partsbehörighet avses egenskapen att 

överhuvudtaget kunna vara en part i en rättegång. Alla fysiska personer, även barn, är 

partsbehöriga.
97

 Att ha talerätt är ett snävare begrepp och innebär att någon kan vara part i en 
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viss rättegång. Den som har talerätt i en rättegång måste nämligen ofta ha en viss anknytning 

till det som rättegången handlar om. Talerätten omfattar normalt framförallt en rätt att starta 

en egen process (initiativrätt), rätt att framföra synpunkter (argumentationsrätt) och en rätt att 

överklaga ett avgörande (klagorätt). Processbehörighet innebär att för egen räkning kunna 

väcka talan och vidta andra processhandlingar. Inte alla som har talerätt, d.v.s. kan vara part i 

en viss rättegång, är processbehöriga. Om någon saknar processbehörighet, till exempel på 

grund av att han är underårig, förs partens talan av en ställföreträdare. Även en person som 

inte själv är part i ett mål eller ärende kan ha ett intresse av utgången i målet eller ärendet. 

Ibland finns det regler som syftar till att en sådan persons uppfattning ska bli beaktad. Sådana 

regler kan benämnas regler om en rätt att komma till tals.
98

 

 

Barn har som huvudregel inte talerätt i familjerättsliga processer. Enligt Per Olof Ekelöf beror 

detta på att barnet traditionellt sett inte anses ingå i den närmsta kretsen av intressenter i 

sådana processer utan frågor om vårdnad om ett barn har främst ansetts vara föräldrarnas 

sak.
99

 

 

I mål om verkställighet finns inga uttryckliga regler om vilka som är parter, d.v.s. har talerätt. 

Det står dock klart att barn som är föremål för verkställighetsåtgärder saknar talerätt.
100

 När 

reglerna om verkställighet infördes diskuterades inte i förarbetena om barnet skulle erhålla 

partsställning i verkställighetsprocessen eller inte.
101

 Senare har det diskuterats om det 

förelegat ett behov av införande av talerätt för barn i mål om verkställighet av avgöranden om 

vårdnad eller umgänge mot bakgrund av Sveriges ratificering av barnkonventionen. I 

förarbetena har det bedömts att det inte förelegat något behov av att införa talerätt för barn.
102

 

 

För att anknyta till Anna Kaldals nivåindelning av barns medbestämmande kan konstateras att 

barn i mål om verkställighet har ett visst inflytande enligt nivå ett på ett samhälleligt plan, 

dock indirekt och under förutsättning av andra aktörers agerande. Eftersom barn inte har 

något inflytande enligt nivå tre, då de inte har talerätt, har deras ställning istället stärkts på 

nivå två genom att barnets vilja och åsikt ska tillmätas betydelse i alla delar av 
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verkställighetsprocessen. Dessutom har deras ställnings stärkts genom att barnets vilja och 

åsikt i vissa fall kan förhindra verkställighet.  

 

Enligt Anna Kaldal är en förutsättning för reellt inflytande i en domstolsprocess att aktören 

ges en rättighet och skyldighet att agera självständigt i processen. När barnet inte har talerätt 

begränsas barnets inflytande i realiteten eftersom barnet, enligt RB:s systematik utgör en 

informationskälla i processen, d.v.s. ett bevismedel. Som sådant är barnets deltagande i 

processen avhängigt parterna och domstolens agerande.
103

 

 

2.6.1 Hörande av barnet inför rätten 

Normalt kommer ett barns inställning i verkställighetsfrågan fram genom någon av parterna i 

ärendet, antingen i samband med medlingsuppdrag eller genom utredningen i övrigt i 

ärendet.
104

 Det finns också en möjlighet att vid domstolens sammanträde för prövning av 

frågan om verkställighet, höra barnet personligen inför rätten.
105

 Om barnet själv begär att få 

höras eller det annars finns särskilda skäl som talar för detta, kan rätten medge att barnet hörs 

inför rätten. En förutsättning för att barnet ska få höras är att det är uppenbart att barnet inte 

kan ta skada av att höras. I förarbetena har det uttalats att bestämmelsen ska tillämpas med 

stor återhållsamhet. Det är viktigt att ett barn inte tvingas ta ställning i föräldrarnas eller andra 

vårdnadshavares konflikt. Samtidigt ska barnet inte förhindras att säga sin mening. Det är 

viktigt att rätten vid sin prövning särskilt beaktar att inte barnets hörande grundas på att den 

part som har hand om barnet vill använda det som språkrör för sina egna synpunkter och 

önskemål.
106

   

 

I förarbetena till regeln om hörande av barnet i verkställighetsmål har det uttalats att regeln 

motsvarar den regel som finns i 6 kap. FB beträffande avgörande av vårdnads-, umgänges- 

eller boendefrågan i sak genom att det hänvisats till överväganden som gjorts beträffande den 

regeln.
107 

Trots att det är rättens uppgift att ta reda på barnets inställning anses värdet av 

barnets personliga närvaro sällan vara så stort att det motiverar att barnet försätts i en 

konfliktsituation under sådana förhållandevis drastiska former.
108
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I de flesta fall anses att vad barnet under mer avspända förhållanden uppgett, t.ex. inför 

vårdnadsutredaren, kan ge en tillräckligt god bild av dess inställning. Om inte 

vårdnadsutredaren har gett en tillräckligt god bild av barnets inställning är det lämpligt att 

domstolen inskränker sig till att höra utredaren om de närmare omständigheterna när 

uppgifterna lämnades istället för att höra barnet.
109

 När det gäller de mindre barn som 

vårdnadstvister oftast brukar avse, torde det bara i sällsynta undantagsfall finnas tillräckligt 

vägande skäl att höra barnet inför rätten.
110

 

 

Mål om verkställighet har i regel föregåtts av ett avgörande av vårdnadsfrågan i sak. Om 

domstolen i sådana ärenden beslutar att inhämta en utredning från socialnämnden åligger det 

den som utför utredningen att försöka klarlägga barnets inställning och redovisa den för 

rätten. Domstolens utredningsskyldighet och bestämmelsen i 6:2 b FB medför att domstolen 

även i andra mål och ärenden kan vara skyldig att ta reda på barnets inställning. Det har mot 

denna bakgrund inte ansetts nödvändigt att ta in en bestämmelse om utredning i 

verkställighetsmål.
111

Ärenden om verkställighet handläggs enligt ÄL.
112

ÄL innehåller en 

bestämmelse om att domstolen ska se till att ärendet blir så utrett som dess beskaffenhet 

kräver och att inget onödigt dras in i ärendet
113

, vilket innebär att domstolen har en viss 

utredningsskyldighet.
114

  

 

2.6.2 Tidigare undersökningar om beaktande av barnets vilja 

Här presenteras tidigare studier av bedömningen av barns vilja i förhållande till ålder och 

mognad samt några synpunkter som framkommit genom dessa.  

 

2.6.2.1  Barn är svåra intervjuobjekt 

Anna Kaldal har poängterat att förhör med barn medför svårigheter och att det är av stor vikt 

att det framgår hur bedömningen av barnets vittnesmål gjorts. Om ett barns uppgifter ska 

läggas till grund för ett rättsligt beslut innebär det att höga krav ställs på såväl utredare som 

beslutsfattare. Värdering och bedömning av tillförlitligheten i barns berättelser betraktas som 
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särskilt svårt eftersom barnets språkliga utveckling, minnesförmåga och om barnet utsatts för 

påverkan kan ha betydelse för bedömningen.
115

  

 

Titti Mattsson har i en utredning om hörande av barn i LVU-processen diskuterat olika synsätt 

på hur barn ses på i rättspraxis. Med hänvisning till psykologiska studier redogör Titti 

Mattson för att svårigheter av bedömningen av barns vilja kan bero på ett traditionellt synsätt 

att barn är svåra och opålitliga intervjuobjekt, som dessutom är lättpåverkade och kan pressas 

av vuxna att säga saker. Titti Mattson drar slutsatsen att det finns en problematik i att lita på 

vad en person uttrycker i tal men att den problematiken även gäller vuxna varför det inte bör 

rättfärdiga att barn inte blir hörda.
116

  

 

2.6.2.2 Barns verkliga vilja 

2002 års vårdnadskommitté har i sin granskning av avgöranden i vårdnadsmål funnit en 

tendens hos domstolarna att ställa alltför stora krav på att barnet ska ha uttryckt en bestämd 

uppfattning för att deras inställning ska beaktas. Kommittén framförde som möjlig förklaring 

till detta att ordet ”vilja” kan leda till tanken att barnet tydligt och klart måste ha uttryckt en 

bestämd uppfattning exempelvis om vilken av föräldrarna som barnet vill bo hos eller hur ofta 

det vill träffa den andra föräldern. Vårdnadskommittén anförde att även om barnet inte gav 

uttryck för en bestämd uppfattning måste ändå barnets synpunkter beaktas. 

Vårdnadskommittén konstaterade att barnen ofta inte ville ta ställning mellan föräldrarna och 

att det därmed inte kunde bortses från allmänt uttryckta funderingar som barnen ofta gav 

uttryck för.
117

 

 

Vårdnadskommittén gav även förslag på att i lagtexten använda barnets ”inställning” istället 

för barnets ”vilja”.
118

 Regeringen ansåg att ett byte till ”inställning” istället för ”vilja” tvärtom 

skulle riskera att försvaga barnets rätt att komma till tals och ansåg det mindre lämpligt. Det 

betonades att om barnet har en bestämd önskan och har nått en sådan mognad att denna bör 

respekteras, bör domstolen i allmänhet följa barnets önskan, men att det är en självklarhet att 

domstolen ska ta hänsyn till andra mer allmänna synpunkter från barnet som ska beaktas och 

vägas in i helhetsbedömningen.
119
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Ytterligare något som kommenterades av 2002 års vårdnadskommitté var att det ofta kan 

uppfattas som att barnet är påverkat av en förälder till att ha en viss inställning. 

Vårdnadskommittén poängterade att det för barnet inte behöver ha någon egentlig betydelse 

om dess inställning grundar sig på riktiga förhållanden som har inträffat eller om det beror på 

att det blivit påverkat av en förälder. En rädsla eller en ovilja som barnet kan hysa för en 

förälder är reell för barnet vare sig den är befogad eller obefogad och är i båda fallen lika 

verklig för barnet.
120

 I samband med en diskussion om barnets bästa anslöt sig 

barnombudsmannen till detta synsätt och poängterade att ett barns ovilja att träffa en förälder 

kan vara en följd av den ena förälderns oriktiga uppgifter om den andre. Det barn som har 

blivit påverkat kan ändå känna en rädsla som är verklig för barnet, vilket måste tas på största 

allvar. Enligt barnombudsmannen kan det sällan vara förenligt med principen om barnets 

bästa att tvinga ett barn till umgänge med en förälder som barnet hyser en rädsla för.
 121
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3 Barnkonventionen 

 

3.1 Inledning 

Internationella överenskommelser reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda 

människor, utgör en begränsning av statens makt över individen och slår fast vissa 

skyldigheter för staten gentemot individen.
122

 Barnkonventionen är en internationellt 

folkrättsligt bindande överenskommelse som ger alla barn upp till 18 år särskilda rättigheter. 

Konventionen har således en särställning i förverkligandet av barnets rättigheter och har 

betydelse för den svenska lagstiftningen. I det följande presenteras barnkonventionen för att 

belysa det internationella perspektivet på barns rätt att komma till tals samt för att undersöka 

om konventionen tillför något i tolkningen av begreppet och mognad. 

 

3.2  FN:s konvention om barnets rättigheter 

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och är en av de 

grundläggande internationella konventionerna som syftar till att främja och skydda mänskliga 

rättigheter. Sverige ratificerade barnkonventionen den 21 juni 1990 och förpliktade sig 

därigenom att på det sätt som anges i konventionen främja och respektera barns rättigheter.
123

 

Enligt barnkonventionen ska staten vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder för att genomföra 

de rättigheter som erkänns i konventionen.
124

  

 

3.2.1 Barnkonventionen om barnets rätt att komma till tals 

Syftet med barnkonventionen var att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt 

och rätt att få komma till tals. Genom skapandet av konventionen erkändes barn som 

rättighetsbärande subjekt.
125

 Trots att barnkonventionens syfte inte var att skapa ett redskap 

för hantering av barn i rättsliga sammanhang har barnkonventionen ändå i svensk rätt kommit 

att ges en stor betydelse i rättsprocesser som rör barn.
126
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Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för 

tolkningen av konventionens övriga artiklar.
127

 Dessa är; alla barns lika rättigheter (artikel 2), 

barnets bästa (artikel 3), barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6) och barnets rätt att 

komma till tals (artikel 12). Relevant för detta arbete är särskilt artikel 12 om barns rätt att 

komma till tals. 

 

Artikel 12: 

 

1. State Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the 

right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child 

being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.  

 

2. For this purpose the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in 

any judicial and administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a 

representative or an appropriate body, in a manner consistent with the procedural rules of 

national law. 

 

Enligt artikel 12 ska staten tillförsäkra barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande 

till dess ålder och mognad.  

 

Det krav som artikel 12 ställer upp har som framgått ovan varit föremål för kontinuerlig 

uppmärksamhet efter Sveriges ratificering av konventionen. Flera uttryckliga bestämmelser 

om barnets rätt att få sin vilja beaktad har införts i svensk rätt. I svensk rätt har man valt att 

använda begreppet ”barnets vilja” istället för en direktöversättning till ”barnets åsikter.” 

Enligt Anna Singer ska valet av ordet ”vilja” istället för ”åsikter” inte tolkas som en 

markering av ett annat synsätt än det som barnkonventionen ger uttryck för. Däremot har hon 

konstaterat att begreppet ”vilja” kan avse något mer bestämt än ”åsikt”, vilket innebär att 

”vilja” kan vara svårare att definiera.
128

 

 

Anna Kaldal har beskrivit artikel 12 som bestående av flera delmoment. De två första 

momenten avser att utpeka beslutsfattarens ansvar att ta barnets vilja i beaktande och att ge 
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barnet en möjlighet att uttrycka sin vilja samt att den vilja som barnet gett uttryck för ska ingå 

i rättens beslutsunderlag. Utöver dessa funktioner har regeln ytterligare en funktion; artikeln 

anger att rätten att komma till tals är en rättighet som tillkommer barnet i egenskap av den 

beslutet berör. Rätten att känna sig delaktig är knuten till synen på barnet som en till föräldern 

och sin omgivning fristående individ och därmed också bärare av sina egna rättigheter. Rätten 

att komma till tals tar i den bemärkelsen sikte på en terapeutisk aspekt av barns medverkan, 

som innefattar en rätt att bli informerad om de åtgärder och beslut som kommer att påverka 

barnet.
129

  

 

Artikel 12 syftar inte till att ge barnet rätt till självbestämmande utan syftar till barns 

delaktighet i beslut som rör dem.
130

 Johanna Schiratzki har benämnt detta som en rätt till 

medbestämmande som understryker barnets status som en individ med egna känslor och 

åsikter.
131

 Barnrättskommittén har kommenterat att rätten att uttrycka sin vilja är en rättighet 

för barnet och det finns därmed ingen skyldighet för ett barn att uttrycka sin vilja om det inte 

vill.
132

 Barnet ska fritt kunna uttrycka sin vilja vilket innebär att det har rätt att uttrycka sig ur 

sitt perspektiv och inte får manipuleras eller influeras.
133

 

 

3.2.2 Vilka barn omfattas?  

Barnkonventionen definierar barn som varje människa under 18 år.
134

 När det gäller rätten att 

komma till tals ska konventionsstaterna tillförsäkra alla barn som är kapabla att bilda sina 

egna åsikter rätten att bli hörda. Enligt barnrättskommittén betyder det att staterna inte kan 

utgå från att ett barn inte är kapabelt till att uttrycka sin vilja. Utgångspunkten ska istället vara 

att alla barn har möjlighet att uttrycka sin egen vilja och att det därmed ha rätt att uttrycka sig. 

Det är alltså inte upp till barnet att först bevisa sin kapacitet.
135

 Barnrättskommittén har i sina 

kommentarer till barnkonventionen hänvisat till att forskning visar att barn har förmågan att 

uttrycka åsikter väldigt tidigt, även när han eller hon kanske inte kan uttrycka sig verbalt. Det 

innebär att en fullständig implementering av artikel 12 även måste respektera outtalade viljor 
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som kan framkomma genom lek, kroppsspråk, ansiktsuttryck, teckningar m.m. Genom dessa 

uttrycksmedel kan väldigt unga barn demonstrera sin förståelse, sina val och preferenser.
136

  

 

I barnrättskommitténs uppdrag ingår bl.a. att genom rapporter från staterna undersöka hur 

dessa efterlever konventionen. I det arbetet uppmärksammade barnrättskommittén att en del 

stater uppgett att de hade en bestämmelse om en minimumålder då barnet hade rätt att komma 

till tals, till exempel i vårdnadsprocesser. Barnrättskommittén betonade att konventionen inte 

innehåller något stöd för detta eftersom artikel 12 inte innehåller någon åldersgräns för när ett 

barn har rätt att uttrycka sin vilja.
137

 I kommentarerna om tillämpningen av barnkonventionen 

har barnrättskommittén därför avrått stater från att införa åldersgränser i lag eller i praktisk 

tillämpning som kan begränsa barnets rätt att komma till tals.
138

 

 

3.2.3 Beaktande av barnets ålder och mognad 

Enligt artikel 12 ska barnets åsikter tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad. Artikeln innehåller ingen definition av begreppet mognad eller någon specifik 

åldersgräns. Barnrättskommittén har anfört att det är otillräckligt att endast lyssna på barnet 

utan att barnets åsikter måste övervägas på allvar när barnet är kapabelt att forma sina egna 

åsikter.
139

 

 

Eftersom ett barns nivå av förståelse inte enbart är beroende av dess biologiska ålder menar 

barnrättskommittén att både ålder och mognad ska av avgöra vikten av ett barns åsikter
 140

 Det 

innebär att man i varje enskilt fall måste bedöma barnets förmåga att förstå det som han eller 

hon ska uttrycka sin åsikt om och anpassa situationen och informationen utifrån det. Mognad 

är enligt barnrättskommittén svårt att definiera men anses referera till barnets förmåga att 

förstå och bedöma innebörden av en viss fråga. Mognaden måste därför beaktas när man 

bedömer barnets individuella förmåga. I kontexten av artikel 12 avser mognaden förmågan för 

ett barn att uttrycka sin vilja på ett resonabelt och självständigt sätt.
141

 Barnrättskommittén 

betonar också att betydelsen av frågan som ska avgöras också måste tas i beaktande. Ju större 
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inverkan beslutet kommer ha för barnets liv, desto viktigare är det att en noggrann bedömning 

görs av barnets mognad.
142

 

 

3.2.4 Rätten att höras 

Artikel 12 anger att barnet ska beredas möjlighet att höras i olika typer av domstolsärenden 

som rör barnet, direkt, genom företrädare eller genom lämpligt organ. Även i andra 

administrativa förfaranden ska barnet beredas möjlighet att höras. Barnrättskommittén har 

kommenterat att en företrädare kan vara barnets förälder men att det i de flesta fall kan finnas 

motstående intressen hos barnet och föräldern. Därför är det av stor vikt, om ett barn hörs 

genom en företrädare, att barnets åsikter vidareförmedlas på ett korrekt sätt till 

beslutsfattaren.
143

 

 

3.2.5 Förarbeten till artikel 12 

Det första utkastet till barnkonventionen presenterades av Polen år 1978 i samband med det 

34:e sammanträdet av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.
 144

 År 1981 bestämde 

kommittén att en arbetsgrupp skulle skapas för att ta fram en konvention om barnets 

rättigheter. Arbetsgruppen var öppen för alla medlemsstaters synpunkter och observationer.
 145

 

Det förberedande arbetet till artikel 12 består således av förslag från de olika delegationerna 

till arbetsgruppen samt synpunkter på förslagen. Det första utkastet till det som senare skulle 

bli artikel 12 presenterades av Polen och innehöll inte begreppet mognad.
 146 

Under processen 

med att ta fram barnkonventionen var Australiens delegation först med att ha med begreppet 

mognad i sitt förslag: 

 

The State Parties to the present Convention shall assure to the child the right to express his 

opinion in matters concerning his own person, and in particular marriage, choice of 

occupation, medical treatment, education and recreation. In all such matters the wishes of the 

child shall be given due weight in accordance with his age and maturity.
147
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I det förberedande arbetet diskuterades dock inte vad begreppet maturity innebar eller vilka 

tolkningssvårigheter det eventuellt skulle kunna medföra i tillämpningen. Det förslag som i 

stort sett överensstämmer med den slutliga utformningen av artikel 12 presenterades av 

Finland och hade presenterats tidigare men då som förslag till en del av artikel 3(2) om 

barnets bästa.
148

 Under diskussionerna kring framtagandet av artikel 3(2) kom det fram att 

Polen gett ett förslag om en egen artikel om barnets rätt att uttrycka sina åsikter.
149

 Slutligen 

kom man överens om att ta bort bestämmelsen om beaktande av barnets åsikter från artikel 

3(2) och diskutera detta under en egen artikel, vilket senare skulle bli artikel 12.
150

 

 

3.2.6 Sverige och barnkonventionen 

Inför ratificeringen av barnkonventionen utvärderade regeringen hur Sverige levde upp till de 

krav som konventionen ställde. Beträffande uppfyllandet av artikel 12 hänvisades till 2:1 RF 

som tillförsäkrar alla medborgare, och därmed även barn, rätten att fritt bilda åsikter och fritt 

uttrycka dessa. Det konstaterades att i vilken utsträckning barnets åsikter ska tillmätas 

betydelse i frågor som rör barnet närmare var reglerat i den lagstiftning som aktualiseras i 

olika ärenden. Sådana förekommande regler ansågs vara väl förenliga med de principer som 

artikel 12 gav uttryck för.
151

 

 

Enligt artikel 44 i barnkonventionen ska konventionsstaterna vart femte år avge rapporter till 

barnrättskommittén. I rapporterna redovisas vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra de 

rättigheter som erkänns i konventionen samt vilka framsteg som gjorts i fråga om åtnjutandet 

av rättigheterna. Sedan Sverige ratificerade barnkonventionen har fem rapporter presenterats, 

den senaste år 2012. 

 

I Sveriges rapport från år 2002 fördes ingen diskussion om barnets vilja specifikt beträffande 

verkställighetsmål men det beskrevs att det vid avgörande av mål om vårdnad, boende och 

umgänge ska tas hänsyn till barns vilja med beaktande av dess ålder och mognad. Det 

kommenterades också att det i samband med en översyn av socialtjänstens familjerättsliga 
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arbete framkommit att det varierade mellan kommunerna när det gäller att i utredningar visa 

om och hur barnet hade fått komma till tals.
152

 I rapporten från år 2007 hänvisades till 

redogörelsen från 2002 beträffande barns rätt att komma till tals.
153

 

 

I barnrättskommitténs sammanfattande slutsatser från år 2009 rekommenderades Sverige att 

underlätta, även genom lagstiftning, respekten för barns åsikter och barns deltagande i frågor 

som påverkar dem. Sverige rekommenderades även att säkerställa att vuxna som arbetar med 

barn har utbildats att konkret kunna erbjuda de barn som har förmåga att uttrycka sina åsikter 

lämpliga möjligheter att göra detta.
154

 

 

Inför avläggandet av den senaste rapporten kommenterade barnombudsmannen vissa områden 

som den uppmärksammat under perioden 2009-2011.
155

 Barnombudsmannen konstaterade att 

barnkonventionen speglar en syn på barnet som en person med egna rättigheter att få 

information och att få komma till tals. Förarbeten till svensk lagstiftning men även 

lagstiftningen i sig ansågs dessvärre fortfarande präglas av en misstro till barnets förmåga att 

ha egna åsikter. Enligt barnombudsmannen fick barn inte fullt ut komma till tals i tvister om 

vårdnad, boende och umgänge, i utredningar inom socialtjänsten och inte heller i 

asylprocessen. Utgångspunkten ska, enligt barnombudsmannen, inte vara att skydda barnet 

från deltagande, utan istället att skydda barnet i sitt deltagande. En sådan utgångspunkt ansågs 

ställa krav på metodutveckling för att barn, och även yngre barn, ska kunna komma till tals.
156

 

 

Regeringen besvarade barnrättskommitténs slutsatser och barnombudsmannens kommentarer 

genom att i sin senaste rapport från år 2012 hänvisa till den senast antagna strategin för att 

stärka barnets rättigheter.
157

 Strategin hade föreslagits av regeringen i propositionen Strategi 

för att stärka barnets rättigheter
158

 och antogs av riksdagen den 1 december 2010.
159

 I strategin 

för att förverkliga barnets rättighet angavs att för att ge barnet förutsättningar att uttrycka sina 

åsikter krävs det att ansvariga aktörer har kunskap om hur denna rättighet ska förverkligas i 

den egna verksamheten. Barnets rätt att uttrycka sina åsikter ska inte begränsas till tal utan 
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kan inhämtas genom olika uttrycksmedel. I alla beslut som rör barn bör det framgå hur 

barnets åsikter har inhämtats och beaktats.
160

  

 

I regeringens proposition för att stärka barnets rättigheter initierades även en kartläggning för 

att belysa svensk lagstiftnings och praxis överensstämmelse med de i barnkonventionen 

fastslagna rättigheterna.
 161

 Mot den bakgrunden utarbetades en promemoria i vilken 

konstaterades att barnkonventionen har införlivats i svensk lagstiftning genom transformering, 

d.v.s. genom att svenska bestämmelser på olika sakområden har anpassats till kraven enligt 

barnkonventionen.
162

  

 

Beträffande bestämmelserna om barns rätt att komma till tals i 21:5 FB konstaterades i 

promemorian att regleringen skapar förutsättningar för att barn ska ha rätt att uttrycka sina 

åsikter och bli hörda i ärenden som rör dem.
163

 Sammanfattningsvis konstaterade  

promemorian att de mänskliga rättigheterna ska tillförsäkras alla på ett rättssäkert sätt och att 

rättsäkerheten för barn inte är något undantag. Det innebär att varje enskilt barns rättighet ska 

tillgodoses i varje tänkbar situation. Lagstiftningen kan dock inte försäkra att rättigheterna för 

varje enskilt barn efterlevs i varje situation, utan det är givetvis, liksom vad gäller övriga 

rättigheter, av central betydelse att även tillämpningen är förenlig med den aktuella 

rättigheten. Det konstaterades också att konventionen måste tolkas så att den får en rimlig 

mening inom ramen för det nationella systemet eftersom konventionen tillkommit genom 

konsensus och innehåller en del vaga formuleringar.
164

  

 

3.2.7 Barnets bästa och barnets rätt att komma till tals i konflikt? 

Artikel 3 är liksom artikel 12 en av barnkonventionens grundläggande principer. I artikel 3 

slås det fast att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut som rör barn. Det är en central 

materiell utgångspunkt för rättsliga avgöranden som rör barn och som finns implementerad på 

flera håll i svensk rätt.
165

  

 

Enligt barnrättskommittén måste, vid bedömningen av vad som är barnets bästa, respekten för 

barnets rätt att uttrycka sin vilja i alla beslut som rör barnet vara inkluderad. Artiklarnas 
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förhållande till varandra är således komplementär. Den första har som syfte att förverkliga 

barnets bästa och den andra tillhandahåller metoden för hur barns åsikter ska beaktas, även i 

bedömningen av barnets bästa. Enligt barnrättskommittén kan inte artikel 3 tillämpas på ett 

korrekt sätt om inte barnets vilja beaktas. På samma sätt förstärker artikel 3 funktionen av 

artikel 12 genom att förtydliga den viktiga roll barn har i besluten som berör dem.
166

 Enligt 

barnrättskommittén finns ingen inbördes hierarki mellan barnkonventionens rättigheter utan 

alla rättigheter är till barnets bästa och ingen rättighet kan inskränkas genom en tolkning av en 

annan.
167

  

 

Enligt Anna Singer ger artikel 12 uttryck för ett kompetensorienterat synsätt på barns 

rättigheter. Enligt detta synsätt har barn, på samma sätt som vuxna, både förmåga att själva 

uttrycka sin vilja och förmåga att bestämma i frågor som rör deras personliga förhållanden. 

Artikel 3 ger däremot uttryck för ett intressebaserat synsätt som innebär att barn saknar den 

förmåga som krävs för att fatta bindande beslut i personliga frågor.
168

 Det innebär att det kan 

uppstå ett dilemma när barnets bästa ska tillgodoses samtidigt som barnets egen vilja ska 

beaktas. Anna Singer menar att barnets bästa som rättslig målsättning ofta får stor betydelse 

när barnets rättigheter ska tillgodoses.
169

 Samtidigt anser Anna Singer att barn bör ses som de 

rättighetsinnehavare de faktiskt är. Hon anser att vid ett beslut som rör barns angelägenheter 

borde utgångspunkten vara att barnet i grunden är en kompetent individ som har förmåga, och 

rätt, att själv förfoga över sina rättigheter och avgöra hur de ska tillgodoses. Begränsningar i 

barnets rätt till självbestämmande får bara göras när det är klart att det barnet tycker inte kan 

uppnås eller på ett oacceptabelt sätt begränsar barnets framtida utveckling.
170

 

 

3.3 Sammanfattning 

Artikel 12 slår fast att alla barn som kan forma en egen åsikt ska ges möjlighet att delta i 

beslutsprocesser som rör dem. Barnet ska inte först behöva bevisa sin kompetens utan det ska 

utgås från att alla barn kan och därmed har rätt att uttrycka sin vilja. Barnkonventionen ger 

tydligt uttryck för att barn ska ses som fullvärdiga rättighetsbärare. Den vikt som ska läggas 

vid barnets åsikter är dock beroende av barnets ålder och mognad.  
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Barnrättskommittén har tydligt markerat att en bedömning måste göras av både barnets ålder 

och mognad. Det finns inget stöd för att ha nationella åldersgränser, vare sig i lag eller i 

praktisk tillämpning, för när barnet ges rätt att komma till tals. Att enbart se till barnets ålder 

utan en bedömning av mognaden torde inte heller vara förenligt med artikel 12.  

 

Någon förklaring till vad som menas med begreppet mognad finns inte uttryckligen i artikeln 

eller i dess förarbeten. Barnrättskommittén har däremot beskrivit mognaden som förmågan att 

förstå och bedöma innebörden av en viss fråga. Mognad i sammanhanget av barnets vilja 

anses också vara en förmåga att uttrycka sig på ett självständigt och resonabelt sätt. I 

barnkonventionen anges inte vilka faktorer utöver barnets ålder och mognad som ska vägas in 

eller utredas vid beaktandet av barnets vilja.  

 

Bedömningen av barnets vilja är en del i bedömningen av vad som är bäst för barnet. 

Eftersom det inte finns någon inbördes hierarki mellan artiklarna förser artikel 12 

beslutsfattare med ett medel som myndigheter kan använda sig av för att förvissa sig om att 

barnets bästa tillgodoses i det specifika ärendet. 

 

Den svenska lagstiftaren har anpassat den svenska lagstiftningen till att vara 

överensstämmande med de krav som barnkonventionen ställer. Sverige har dock 

rekommenderats att öka möjligheten för respekt till barns åsikter och deltagande i processer. 

Regeringen har i rapporter hänvisat till att det inte finns någon nedre åldersgräns för när barn 

ska ges rätt att komma till tals. I den senaste strategin för att förverkliga barnets rättigheter 

betonas också att det i alla beslut som rör barn bör framgå hur barnets åsikter har inhämtats 

och beaktats.  
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4 Granskning av rättstillämpningen 

 

4.1 Inledning 

Denna del behandlar granskning av rättstillämpningen. Syftet med att granska avgöranden är 

att exemplifiera hur mognadsbegreppet har tillämpats och definierats samt att belysa vilket 

inflytande barn har i verkställighetsprocessen. Exemplifieringen görs genom en kvalitativ 

studie av ett fåtal beslut där resonemangen i domskälen granskas. Det finns inget vägledande 

avgörande från högsta instans gällande de frågor som behandlas inom ramen för denna 

uppsats. Av den anledningen blir avgöranden från andra instans relevanta. Eftersom det inte 

finns några refererade fall i RH-serien har jag använt mig av orefererade rättsfall. På grund av 

få avgöranden i de utvalda hovrätterna har jag kompletterat undersökningen med avgöranden 

från första instans.  

 

I det följande kommer granskningen av avgöranden delas upp i två delar där avgörandena från 

HovR och TR presenteras var för sig. I de två delarna görs inledningsvis en kort 

sammanställning av avgörandena varefter jag närmare går in på olika resonemang som förts i 

en del av domskälen. Alla avgöranden kommer inte återges ingående utan endast en del som  

återspeglar vanliga överväganden som gjorts i domskälen. Resonemangen i domskälen 

presenteras under olika rubriker. Det innebär att ett avgörande kan återkomma under flera 

rubriker då flera aspekter kan behandlas i samma avgörande. En sammanfattning av vad som 

framkommit av granskningen av rättstillämpningen görs i avsnitt 5. 

 

 

4.2 Hovrättsavgöranden 

Underlaget för granskningen av hovrättspraxis består av tolv stycken slumpmässigt utvalda 

avgöranden från Svea hovrätt och Hovrätten för Övre Norrland. Urvalet av avgöranden 

gjordes genom en sökning i domstolarnas arkiv på avgjorda mål under perioden 2007-2013 

beträffande verkställighet enligt 21 kap. FB. Utifrån träfflistorna sorterades de avgöranden där 

prövningstillstånd ej meddelats bort. Från de resterande avgörandena gjordes ytterligare en 

bortsortering av avgöranden som avskrivits, enbart överklagats i fråga om fördelning av 

rättegångskostnader, rörde val av tvångsmedel eller prövats beträffande rättegångsfel. 
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Vid Hovrätten för Övre Norrland innehöll träfflistan 36 stycken avgöranden. Av dessa 

avgöranden meddelades ej prövningstillstånd i 20 stycken ärenden. Av de 16 resterande fallen 

var endast 6 stycken aktuella för denna granskning då övriga rörde fördelning av 

rättegångskostnader, avskrivning osv. Vid Svea hovrätt innehöll träfflistan av sökningen på 

verkställighet enligt 21 kap. FB desto fler avgöranden. För att få lika många avgöranden från 

respektive domstol gjordes från Svea Hovrätt ett slumpmässigt urval från de avgöranden som 

prövats i sak. Det gjordes genom att 6 stycken avgörande begärdes ut från perioden 2007-

2013.  

 

4.2.1 Inledande kommentar 

Sammanlagt begärdes tolv stycken avgöranden ut. Besluten berörde totalt 23 stycken barn i 

åldrarna fyra till sexton år. För att få en bättre överblick delas barnen in i följande 

ålderskategorier; 0-2 år, 3-5 år, 6-8 år, 9-11 år, 12-18 år. 

 

Ålder Antal barn Beslut om 

verkställighet 

Hinder mot 

verkställighet 

 

0-2 0 0 0  

3-5 3 2 1  

6-8 1 1 0  

9-11 8 8 0  

12-18 11 1 10  

Samtliga 23 8 15  

 

 

Det beslutades om verkställighet för åtta barn och för femton barn blev verkställighet inte 

aktuellt genom att ansökan om verkställighet inte bifölls eller TR:s beslut om verkställighet 

upphävdes. 

 

Barnen hördes inte inför rätten genom att personligen närvara i något av de genomgångna 

målen. 

 

Beträffande 15 av 23 barn behandlades barnens vilja genom att det i domskälen redogjordes 

för vad barnen ville.
171

 De barn vars vilja inte redogjordes för var i ålderskategori 4-10 år.  

Tre var i ålderskategori 3-5 år, ett i ålderskategori 6-8 år, fyra i ålderskategori 9-11 år. 

 

                                                 
171

 Beträffande 2 av de 15 barnen behandlades inte dess vilja i domskälen men en hänvisning gjordes till TR:s 

bedömning  i verkställighetsfrågan där barnets vilja behandlades. 
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I de fall där det redogjordes för vad barnen uttryckligen ville beaktades sex barns vilja till den 

grad att deras vilja fick vara avgörande för utfallet.  Samtliga dessa barn var i ålderskategori 

12-18 år och ansågs ha uppnått en sådan ålder och mognad att deras vilja skulle beaktas. 

 

Ålder 

 

Antal barn Ingen 

presentation 

av barnets 

vilja 

Presentation 

av barnets 

vilja 

Barnets vilja 

utgjorde 

hinder för 

verkställighet 

 

0-2 0 0 0 0  

3-5 3 3 0 0  

6-8 1 1 0 0  

9-11 9 4 5 0  

12-18 10 0 10 6  

Samtliga 23 9 15 6  

 

I de fall där det redogjordes för vad barnen uttryckligen ville men där domstolen gick emot 

barnets önskan ansågs fem barn inte ha uppnått den ålder och mognad som krävdes för att 

deras vilja skulle vara avgörande i frågan. De barnen var samtliga i ålderskategori 9-11 år.  

Fyra barn ansågs ha uppnått den ålder och mognad där deras vilja ska vara betydande i frågan, 

men verkställighet förhindrades oavsett barnens vilja eftersom det ansågs vara till barnens 

bästa, samtliga dessa barn var i ålderskategori 12-18 år.  

 

I inget av fallen preciserades hur bedömningen av barnets mognad gjordes. 

 

En intressant aspekt är på vilket sätt barnets inställning har inhämtats. Enligt ovan framgår att 

barnen inte hörts inför rätten i något av avgörandena. I en del ärenden har barnens vilja 

diskuterats i domskälen och ibland förekommer ingen presentation i domskälen av vad barnen 

vill. Det förekommer att parterna framför att barnen har en uppfattning i frågan men att det 

inte diskuteras i domskälen. 

 

Eftersom HovR ska ompröva TR:s beslut har HovR således tillgång till den utredning som 

presenterats i TR. När HovR redogjort för barnens vilja i domskälen konstateras inte alltid hur 

barnets inställning har inhämtats. I ett ärende nämns att barnets vilja har beaktats sådan den 

framgår av boende- och umgängesutredningen.
172

 I ett annat ärende nämns vad barnens vilja 

är utan att hänvisa till varifrån den inhämtats, i målet nämns dock att HovR tagit del av 

partsförhör och vittnesförhör samt att part hänvisat till en medlarrapport.
173
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4.2.2 Barnets mognad 

Ett avgörande rörde två barn, tio och tretton år gamla, som båda motsatte sig att träffa sin 

pappa som sökt verkställighet beträffande umgänge enligt en tidigare dom. HovR anförde att 

ett barn har ett grundläggande behov av båda sina föräldrar och då den tioåriga flickan inte 

kunde ha ansetts uppnått en sådan ålder då hon kan bilda sig en egen uppfattning var det 

enligt HovR:s bedömning i flickans bästa intresse att umgänget med pappan verkställdes. 

HovR ansåg att den trettonårige pojken hade nått den ålder och mognad då det inte fanns 

någon anledning att ifrågasätta att han gett uttryck för sin verkliga och bestämda uppfattning. 

Verkställigheten bifölls således gällande tioåringen men inte beträffande trettonåringen. Det 

poängterades att barnets inställning är en viktig omständighet vid prövningen och att barnets 

ålder och mognad ska beaktas betyder att det normalt ska fästas mer avseende vid de äldre 

barnens inställning än vid de yngres.
174

 Mer än så diskuterades inte gällande vad som gjorde 

att flickan inte uppnått tillräcklig mognad eller vad som gjorde att pojken uppnått den mognad 

där hans vilja skulle beaktas.  

 

En ansökan om verkställighet rörde överflyttning av tre barn, tio, fjorton och sexton år gamla. 

Barnen hade under ett års tid bott hos sin biologiska pappa och deras mamma som var deras 

vårdnadshavare ansökte om verkställighet och begärde att barnen skulle överlämnas till 

henne. HovR anförde att det utifrån utredningen framgick att samtliga barn varken ville bo 

hos eller umgås med sin mamma. Det konstaterades att de två äldsta barnen hade nått en 

sådan ålder och mognad att deras vilja borde beaktas och eftersom inget framkom som talade 

för att en överflyttning var nödvändig för barnens bästa utgjorde deras ovilja att träffa sin 

mamma hinder mot verkställighet. Beträffande det yngsta barnet anförde HovR att han inte 

hade uppnått en sådan ålder och mognad att hans vilja kunde tillmätas samma betydelse som 

de äldre barnen. Ändå vägrades verkställighet även beträffande honom på grund av att det 

ansågs uppenbart oförenligt med hans bästa att separera honom från hans syskon. Det ansågs 

inte vara nödvändigt för barnens bästa att förordna om verkställighet mot deras vilja.
175

 Det 

framkom inte hur bedömningen gjordes beträffande barnens mognadsgrad. 

 

I ett fall konstaterades att en pojke hade fyllt tolv år och att det av utredningen i ärendet 

framgick att pojken i vart fall hade uppnått en sådan mognad som är normalt för en tolvåring. 
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Det konstaterades vidare att pojken för närvarande inte ville umgås med sin pappa och att det 

inte var nödvändigt med hänsyn till barnets bästa att förordna om verkställighet mot barnets 

vilja.
176

 Hur bedömningen om barnets mognad gjordes berördes inte mer än att det hänvisades 

till att detta framkommit av utredningen.  

 

I ett ärende motsatte sig två pojkar, tretton och femton år gamla, att träffa sin mamma som 

ansökt om verkställighet av en dom angående umgänge. HovR anförde att pojkarna måste ha 

anses nått en sådan ålder och mognad att deras vilja skulle beaktas då de klart och tydligt gett 

uttryck för sin vilja att bo hos pappan.
177

 Hur bedömningen gjordes av barnens mognad 

framkom ej i domskälen.  

 

I ett ärende fann HovR ingen anledning att göra en annan bedömning än vad TR gjort och 

fastställde därmed TR:s beslut.
178

 I ärendet var det ostridigt att en tioårig pojke inte ville ha 

någon som helst kontakt med sin mamma. Pojkens pappa hade anfört att pojken var 

osedvanligt intellektuellt mogen för sin ålder. TR konstaterade att pojken endast var tio år 

gammal och efter en sammantagen bedömning konstaterades att helt bortsett från hur mogen 

pojken ansågs vara fanns en sannolikhet att han hade påverkats till sin inställning. TR avstod 

således från att bedöma pojkens mognad och hans uttalade vilja ansågs inte vara av sådan vikt 

att den utgjorde hinder för verkställighet.
179

 

 

4.2.3 Barnets verkliga vilja 

I ett fall framförde HovR att det kan vara svårt att veta vad som är barnets verkliga vilja 

eftersom barnet på olika sätt kan påverkas till att ha en inställning och att dess inställning 

dessutom kan förändras över tiden. HovR konstaterade vidare att om barnet har en bestämd 

uppfattning och har nått en sådan mognad att dess önskemål bör respekteras, bör domstolen i 

allmänhet följa barnets önskan. I det aktuella ärendet ansåg HovR att den tioåriga flickans 

inställning till umgänge med sin pappa, utifrån den kompletterande utredningen, framstod 

som vacklande. Flickan hade uttryckt att om pappan ändrade sitt beteende kunde hon tänka 

sig att träffa sin pappa. HovR konstaterade att hennes uppfattning verkade påverkad av hennes 

äldre bror eftersom flickan inte uppgav vilken del av beteendet som pappan skulle ändra på. 
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HovR framhöll att det i flickans ålder är lätt att färgas av vad andra tycker och med tanke på 

den långvariga konflikten mellan föräldrarna fanns det en risk för att hennes bild av pappan 

inte var hennes egen utan att den var präglad av andra personer som var negativt inställda till 

honom.
180

 Att flickan uttryckt att hon inte ville träffa sin pappa utgjorde således inte hinder 

för verkställighet. 

 

Pojken, som var tretton år, ansågs ha nått den ålder och mognad att det inte fanns någon 

anledning att ifrågasätta att han gett uttryck för sin verkliga och bestämda uppfattning. Pojken 

hade gett uttryck för att han var besvärad av de värdeomdömen som pappan uttalat om 

mamman och hennes släkt och att han tyckte det var obehagligt när pappan kom till skolan 

och bråkade med lärarna. Som en förutsättning för att pojken skulle vilja umgås med sin 

pappa framförde han att denne skulle ändra sitt beteende och sluta vara arg på honom och 

systern, sluta bråka och att de skulle genomföra aktiviteter när de träffades. HovR ansåg att 

pojkens vilja inte kunde bli tydligare och att verkställighet skulle vara i strid med hans 

uttryckliga vilja och sannolikt bli verkningslöst.
181

  

 

I ett ärende anslöt sig HovR till den bedömning som TR gjort beträffande verkställighet.
 182

 

Ärendet rörde en tioårig pojke som inte ville ha någon som helst kontakt med sin mamma och 

som klart uttryckt att han var rädd för henne. I ett journalutdrag från BUP hade pojken till sin 

terapeut uttalat att om domstolen beslutade att han skulle bo hos sin mamma skulle han slå 

sönder hennes hus, hälla bensin på och antända hennes lakan. Vid påpekandet från terapeuten 

att detta vore livsfarligt svarade pojken att det var meningen då han skulle slippa vara rädd för 

sin mamma om hon dog. Pojken hade även vid ett tillfälle barrikerat sig i sitt rum med böcker 

som han uppgav att han skulle kasta om hans mamma skulle komma in. TR ifrågasatte inte att 

pojken klart gett uttryck för att han inte ville ha med sin mamma att göra men konstaterade att 

pojken endast var tio år gammal och att hans beteenden och uttalanden framstod som 

anmärkningsvärda även för ett barn vars föräldrar var i djup konflikt med varandra. TR kom 

till slutsatsen att det förelåg en sådan sannolikhet att pojken påverkats till sin fientliga 

inställning mot modern att hans vilja inte kunde ges en sådan vikt att den utgjorde hinder mot 

verkställighet.
183
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I ett ärende gjorde HovR ingen bedömning av en elvaårig flickas vilja.
184

 TR resonerade 

däremot kring den elvaåriga flickans vilja i verkställighetsfrågan. Det konstaterades att 

barnets uttryckta vilja inte ensamt kunde vara avgörande utan att en helhetsbedömning av 

situationen med beaktande av samtliga omständigheter måste göras. Flickan hade uttryckt en 

önskan om att bo hos sin mamma och som skäl anfört att det hemma hos pappan bodde två 

halvsyskon och en styvmamma som flickan kände att hon inte kom överens med. TR 

konstaterade att flickan uppnått en sådan ålder där hennes vilja bör tillmätas stor betydelse. 

Men mot bakgrund av att hon befann sig i en stark lojalitetskonflikt mellan sina föräldrar, 

vilket hon gjort under stor del av sitt elvaåriga liv, var det omöjligt att lägga någon avgörande 

betydelse vid hennes vilja vid bedömningen av vad som var hennes bästa. TR ansåg att det var 

i flickans intresse att återvända till sin pappa och nämnde att det var avgörande för beslutet att 

flickan under boendet hos mamman hade missat flera veckors skolgång samt BUP-möten, 

vilka var viktiga för flickan.
185

 

 

4.2.4 Ingen diskussion om barnets vilja 

Det förekommer flera ärenden där någon av parterna anfört att barnet inte vill åka till den 

andre föräldern men där dessa påståenden inte har bemötts i domskälen. Ett exempel på ett 

sådant ärende är ett där en mamma anförde att det förelåg hinder mot verkställighet då den 

tolvåriga dotterns uttryckliga vilja var att stanna kvar hos henne. HovR behandlade inte 

flickans vilja i domskälen utan förelade mamman att vid vite överlämna dottern till pappan.
186

 

Ett annat exempel är ett ärende där en mamma hade ansökt om verkställighet av ett 

interimistiskt beslut enligt vilken parternas gemensamma barn, fem och sex år gamla, skulle 

bo hos henne. Pappan motsatte sig verkställighet eftersom barnen vägrade att flytta till sin 

mamma på grund av de missförhållanden som rådde i hennes hem. TR förordnade om 

verkställighet, vilket pappan överklagade till HovR. HovR ansåg att vad parterna anfört inte 

föranledde någon annan bedömning än den TR gjort och avslog därför överklagan.
187

 Inte 

heller i TR:s domskäl behandlades barnens vilja utan där gjordes bedömningen att 

verkställighet inte var uppenbart oförenligt med barnens bästa.
188
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Ett fall rörde sju syskon i åldrarna nio till sexton år. Mamman hade överklagat TR:s 

avgörande i verkställighetsfrågan och yrkat att HovR skulle besluta om verkställighet av 

umgänge mellan henne och barnen i enlighet med en tidigare dom. Det konstaterades att de 

fyra äldsta barnen hade uppnått en sådan ålder att deras vilja som utgångspunkt skulle 

beaktas. Beträffande de tre yngre barnen som var nio och tio år konstaterades att de uttryckt 

en oro för att bli kvarhållna hos sin mamma men det diskuterades inte vidare vad deras vilja 

ansågs vara i ärendet eller om de var för unga för att deras vilja skulle beaktas. Ansökan om 

verkställighet avslogs då det ansågs vara emot barnens bästa att besluta om verkställighet.
189

 

Enligt min tolkning ansågs inte att de yngre barnens vilja skulle beaktas som utgångspunkt 

eftersom HovR uttryckligen nämnde att de äldre barnens vilja skulle beaktas. 

 

4.2.5 Barnets bästa  

Omständigheter som har diskuterats i samband med barnets bästa och som i en del fall har 

ansetts utgöra hinder för verkställighet är till exempel att det förelegat en risk för att barnet far 

illa.  

 

I ett ärende vägrades verkställighet på grund av att det skulle vara oförenligt med barnens 

bästa. En mamma hade ansökt om verkställighet beträffande umgänge för sina sju barn i 

enlighet med en tidigare dom. Barnen hade tidigare blivit kvarhållna hos sin mamma efter 

umgänge vilket slutligen fått lösas genom polishämtning. HovR anförde att de fyra äldsta 

barnen som var tretton till sexton år gamla hade uppnått en sådan ålder att deras vilja som 

utgångspunkt bör beaktas. De tre äldsta barnen ville träffa sin mamma och trettonåringen ville 

bo hos mamman. Trots att barnen ville träffa sin mamma utgjorde det faktum att det fanns risk 

för att mamman skulle hålla kvar barnen och att polishämtning kunde bli aktuellt, vilket 

riskerade att skada barnen, ett hinder för verkställighet.
 190

 

 

I ett annat fall överklagade en mamma TR:s beslut om verkställighet beträffande umgänge 

mellan hennes femårige son och hans pappa. Mamman anförde att det förelåg risk att sonen 

for illa eftersom det fanns återkommande tecken på att pappan missbrukade alkohol. HovR 

konstaterade att mamman hade redogjort för flera konkreta händelser där pappan varit berusad 

vid umgänge med sonen, vilket stöddes av skriftliga vittnesberättelser och yttrande från 

familjerättsgruppen. Att besluta om verkställighet under de förhållandena ansågs av HovR 
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medföra en icke ringa risk för att pojken for illa. Det ansågs därför uppenbart att en 

verkställighet var oförenligt med barnets bästa, varför TR:s beslut om verkställighet 

upphävdes.
191

  

 

4.3 Tingsrättsavgöranden 

Underlaget för granskningen av tingsrättspraxis består av fjorton slumpmässigt utvalda 

avgöranden från Stockholms tingsrätt och Umeå tingsrätt. Urvalet av avgöranden gjordes 

genom en sökning i domstolarnas arkiv på avgjorda mål under perioden 2007-2013 

beträffande verkställighet enligt 21 kap. FB. Utifrån träfflistorna sorterades de avgöranden 

bort som avskrivits. Från de avgöranden som prövats i sak gjordes ett slumpmässigt urval. 

 

Vid Umeå tingsrätt innehöll träfflistan 78 stycken avgöranden. Av dessa avgöranden skrevs 

37 stycken av. Från de avgöranden som prövades i sak begärdes sju stycken avgörande ut. Vid 

Stockholms tingsrätt innehöll träfflistan av sökningen på verkställighet enligt 21 kap. FB 

desto fler avgöranden. För att få lika många avgöranden från respektive domstol gjordes från 

Stockholms tingsrätt ett slumpmässigt urval från de avgöranden som prövats i sak. Det 

gjordes genom att sju stycken avgörande begärdes ut från perioden 2007-2013.  

 

4.3.1 Inledande kommentar 

Sammanlagt begärdes fjorton stycken avgöranden ut. Besluten berörde totalt nitton barn i 

åldrarna två till tretton år. För att få en bättre överblick delas barnen in i följande 

ålderskategorier; 0-2 år, 3-5 år, 6-8 år, 9-11 år, 12-18 år. 

 

Ålder Antal barn Beslut om 

verkställighet 

Hinder mot 

verkställighet 

 

0-2 2 2 0  

3-5 7 7 0  

6-8 4 3 1  

9-11 4 3 1  

12-18 2 2 0  

Samtliga 19 17 2  

 

 

Det beslutades om verkställighet för 17 barn och för 2 barn blev verkställighet inte aktuellt 

genom att ansökan om verkställighet inte bifölls. 
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Barnen hördes inte inför rätten genom att personligen närvara i något av de genomgångna 

målen.  

 

Beträffande fyra av nitton barn behandlades barnens vilja genom att det i domskälen 

redogjordes för vad barnen ville. De barn vars vilja inte redogjordes för var i åldrarna 2-13 år. 

Två var i ålderskategori 0-2 år, sex var i ålderskategori 3-5 år, fyra i ålderskategori 6-8 år, ett i 

ålderskategori 9-11år, två i ålderskategori 12-18. 

 

Ålder 

 

Antal barn Ingen 

presentation 

av barnets 

vilja 

Presentation 

av barnets 

vilja 

Barnets vilja 

utgjorde 

hinder för 

verkställighet 

 

0-2 2 2 0 0  

3-5 7 6 1 0  

6-8 4 4 0 0  

9-11 4 1 3 0  

12-18 2 2 0 0  

Samtliga 19 15 4 0  

 

I de fall där det redogjordes för vad barnen ville gick domstolens beslut emot samtliga 

barnens önskan. Inget barn ansågs ha uppnått den ålder och mognad för att deras vilja skulle 

vara avgörande för verkställigheten. Barnen var fem, nio, tio och tio år gamla. I inget av dessa 

fall preciserades hur bedömningen av barnets mognad gjordes. 

 

En intressant aspekt är på vilket sätt barnets inställning har inhämtats. Enligt ovan framgår att 

barnen inte hörts inför rätten i något av avgörandena. I en del har barnens vilja diskuterats i 

domskälen och ibland förekommer ingen presentation i domskälen av vad barnen vill. Det 

förekommer att parterna framför att barnen har en uppfattning i frågan utan att det diskuteras i 

domskälen. 

 

I de ärenden där barnets vilja har tagits upp i domskälen varierar det i vilken utsträckning TR 

har hänvisat till utredning eller vilken. I ett ärende framgår att parterna hörts och att de 

framfört olika uppgifter om barnets vilja. TR konstaterar att det inte finns någon oberoende 

utredning kring barnets inställning men ingen sådan inhämtas inför avgörandet. Den dom som 

verkställighetsprocessen skulle verkställa var meddelad fyra år tidigare.
192

  I ett ärende fanns 

en skriftlig redogörelse från utsedd medlare i ärendet som samtalat med barnet vilket inte 

velat uttala sig. I ärendet hade parterna framfört att barnet hade en uppfattning i frågan men 
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domstolen konstaterade att barnet inte var tillräckligt gammalt för att dess inställning skulle 

vara avgörande.
193

 I två ärenden har tydliga hänvisningar gjorts till varifrån barnets vilja har 

inhämtats, i ett fall ur ett yttrande från kommunen
194

 respektive stadsdelsförvaltningen.
195

 

 

I de ärenden där barnens vilja inte har redogjorts för i domskälen varierar vilken utredning 

som hänvisas till, i en del förekommer partsförhör och vittnesförhör och i en del tillkommer 

även skriftlig bevisning såsom journalanteckningar, utlåtande från socialtjänsten, 

vårdnadsutredning o.s.v. I de avgörandena som inte redogjort för barnens vilja i domskälen 

hade det gått två år mellan avgörandet i sak och verkställighetsprövningen i ett av fallen, i ett 

fall nio månader och för sju avgöranden hade det gått två till sex månader. 

 

4.3.2 Barnets mognad  

I ett ärende hade en mamma ansökt om verkställighet av umgänge med sin tioårige son i 

enlighet med en tidigare meddelad dom. Av utredningen i ärendet, vilket utgjordes av yttrande 

från socialtjänsten i verkställighetsfrågan, hade pojken uttryckt att han inte ville träffa sin 

mamma. Motparten, pojkens pappa, hävdade att pojken var väldigt mogen för sin ålder och att 

hans vilja därmed skulle beaktas. Domstolen anförde att även om pojken var mogen för sin 

ålder kunde han inte anses ha nått en sådan mognad att han kunde inse de långsiktiga 

följderna av att bryta vardagskontakten med sin mamma. TR biföll ansökan om 

verkställighet.
196

 Enligt mig framgår det inte om domstolen gör en bedömning av att pojken är 

mogen för sin ålder eller om rättens uttalande innebär att pojken, även om han är mogen för 

att vara tio år ändå inte kan avgöra frågan. Oavsett vilken tolkning som görs framgår inte hur 

bedömningen av pojkens mognad görs eller vad det är som gör att han oavsett hög mognad 

eller ej inte uppnått den mognad som krävs för att inse följderna av att motsätta sig umgänge. 

 

I ett annat ärende hade en pappa ansökt om verkställighet beträffande umgänge med sina två 

barn i enlighet med en tidigare dom. Det äldsta barnet som var tio år hade enligt utredningen 

vägrat att delta vid ett umgängestillfälle med pappan utan att lämna någon förklaring till sin 

motvilja. Enligt ett yttrande från socialtjänsten hade flickan berättat att hon inte vill träffa sin 

pappa och sagt att hon inte kände sig trygg med honom samt att pappan skulle kunna komma 
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och ta henne. Mamman, som motsatte sig verkställighet, beskrev flickan som åldersadekvat 

och menade att flickans vilja därmed skulle beaktas. TR konstaterade att flickans vilja måste 

beaktas, men att det inte fanns någon anledning till att göra en annan bedömning än den som 

hade gjorts när själva umgängesfrågan avgjordes i sak.
197

 I den tidigare processen hade 

flickan också motsatt sig ett umgänge och TR uttalade då att flickan endast var tio år gammal 

och att hon knappast kunde överblicka de långsiktiga konsekvenserna som ett minskat 

umgänge med hennes pappa skulle innebära. Enligt TR skulle ett uteblivet umgänge riskera 

flickans framtida kontakt med pappan och det fastställdes att ett umgänge skulle ske.
198

 

Utöver flickans oförmåga att bedöma de framtida konsekvenserna framkom det inte om någon 

bedömning gjorts av flickans mognad. Det framkom inte heller, varken vid avgörandet i sak 

eller i verkställighetsprocessen, vilken inställning det andra barnet, en åttaårig pojke, hade till 

umgänge med pappan. TR biföll ansökan om verkställighet för båda barnen.
199

 

 

Ett ärende gällde ansökan om verkställighet beträffande ett växelvis boende för en femårig 

pojke. Efter att mamman inte överlämnat pojken till pappan ansökte denne om verkställighet 

av den tidigare domen. Mamman anförde att det förelåg hinder för verkställighet eftersom 

pojken hade uttryckt att han inte ville bo hos sin pappa. I domskälen anförde TR att den inte 

ifrågasatte att pojken hade uttalat sig på det sättet. Däremot ifrågasatte TR att pojken, som 

endast var fem år gammal, kunde bedöma hur hans boende skulle se ut. TR ansåg att det 

under alla förhållanden var angeläget att pojken tillförsäkrades en god och nära kontakt med 

båda sina föräldrar, vilket bäst kunde tillgodoses genom ett växelvis boende, och därför 

förordnades om verkställighet.
200

  

 

Fyra år senare ansökte samma pappa återigen om verkställighet beträffande domen om 

växelvis boende som meddelats fyra år tidigare. Mamman anförde att sonen, som nu var nio 

år, allt oftare spontant sagt att han inte ville åka till sin pappa samt att han var orolig när han 

bodde hos sin pappa. TR konstaterade att parterna lämnat olika uppgifter om pojkens 

inställning till att bo hos pappan och att det inte fanns någon oberoende utredning kring 

pojkens inställning. TR förordnade slutligen om verkställighet med motiveringen att oavsett 

vad pojken faktiskt sa till sina föräldrar hade han inte nått en sådan ålder och mognad att hans 
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vilja borde tillmätas någon direkt betydelse i frågan om hans boende.
201

 Det framkom inte hur 

TR gjorde bedömningen att pojken inte uppnått den ålder och mognad som krävdes för att 

hans vilja skulle vara avgörande i frågan. 

 

I ett ärende som rörde verkställighet av en tidigare umgängesdom konstaterades inledningsvis 

i domskälen att pojken som var sju år inte kunde anses ha uppnått den ålder och mognad som 

krävdes för att hans vilja skulle vara bestämmande utan att verkställigheten skulle prövas med 

utgångspunkt i den övriga utredningen.
202

 Vad som gjorde att pojken inte kunde anses ha 

uppnått den mognad där hans vilja skulle vara bestämmande diskuterades inte.  

 

4.3.3 Barnets verkliga vilja 

I ett fall ansökte en mamma till en tioårig pojke om verkställighet av en umgängesdom. Hon 

anförde att pappan hade hindrat umgänge mellan henne och sonen samt att sonens motvilja till 

att träffa henne berodde på att barnet var för litet för att stå emot faderns vilja. Pappan anförde 

att det var sonens verkliga vilja att inte umgås med sin mamma. I sin bedömning konstaterade 

TR att sonen för närvarande var arg på sin mamma men att det ändå verkade vara hans 

verkliga vilja att inte träffa henne just nu. Trots att det ansågs vara hans verkliga vilja att inte 

träffa sin mamma förordnades om verkställighet av umgänge mellan sonen och mamman 

eftersom pojken inte ansågs ha uppnått den ålder och mognad att hans vilja skulle vara 

avgörande i frågan.
203

 

 

I ett fall presenterades utredning där en tioårig flicka motsatte sig umgänge med sin pappa 

utan någon särskild anledning och att hon ofta varit negativt inställd i inledningen av de 

umgängena som genomförts. Hon hade även uttryckligen sagt att hon inte ville träffa sin 

pappa, att hon inte kände sig trygg och att pappan skulle kunna komma och ta henne. TR 

konstaterade att flickans vilja måste beaktas men hänvisade till HovR:s avgörande i 

vårdnadsfrågan där HovR hade påpekat att flickan inte vid tio års ålder kunde överblicka de 

långsiktiga konsekvenserna av ett minskat umgänge med pappan.
204

 HovR poängterade också 

att det var viktigt att mamman, som uttryckt en stark oro för att pappan skulle bortföra flickan, 

lärde sig hantera den oro hon kände så att inte barnens tillit till sin pappa påverkades.
205
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4.3.4 Ingen diskussion om barnets vilja 

I ett ärende diskuterades endast det ena barnets vilja medan det inte redogjordes för syskonets 

vilja. Det barn vars vilja diskuterades var tio år och det yngre var åtta år. 
206

 Det förekommer 

även flera ärenden där någon av parterna anfört att barnet inte vill åka till den andre föräldern 

där dessa påståenden inte har bemötts i domskälen. Ett sådant fall är ett ärende om 

verkställighet av ett avgörande om barns boende där mamman uppgett att den femåriga 

dottern sagt att hon inte ville åka till pappan.
207

 Barnets vilja diskuterades inte domskälen utan 

där fördes en diskussion kring om det ansågs förenligt med barnets bästa att umgås med 

pappan.
208

 

 

Ytterligare ett fall där en av parterna anför att barnets vilja utgjorde hinder för verkställighet 

rörde en pappas ansökan om verkställighet beträffande en dom. Pappan hade tillerkänts ensam 

vårdnad om den tolvårige sonen medan mamman hade rätt till visst umgänge. Efter umgänge 

hade mamman kvarhållit pojken och hävdade att pojken ville stanna hos henne. Pojkens vilja 

diskuterades inte i domskälen utan där konstaterades att följden av mammans kvarhållande 

var att pojken inte varit i skolan på två månader, isolerats från sitt vanliga liv och inte träffat 

sin pappa under den tiden. Det konstaterades således att verkställighet var förenlig med 

pojkens bästa. Verkställighetsansökan bifölls och beslut togs om att pojken skulle hämtas 

genom polismyndighetens försorg.
209

 

 

Ännu ett ärende där barnens vilja inte diskuterades av domstolen, trots att det förts på tal av 

någon av parterna, rörde verkställighet av en dom om umgänge med parternas gemensamma 

barn, åtta och tretton år gamla. Mamman motsatte sig verkställighet och anförde att det stred 

mot barnens vilja att träffa sin pappa. TR konstaterade att umgängesdomen och ett tidigare 

beslut om verkställighet hade ansetts vara förenligt med barnens bästa och att det inte 

framkommit några nya uppgifter eller uppgifter i övrigt som medförde att TR skulle göra en 

annan bedömning i den aktuella verkställighetsfrågan (domen hade meddelats nio månader 

tidigare och beslutet om verkställighet tre veckor tidigare).
210

 Det redogjordes således inte för 

barnens vilja eller om denna skulle ha någon inverkan på beslutet. I det tidigare 

verkställighetsbeslutet hade också anförts av mamman att barnen visade motvilja att träffa sin 
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pappa. TR gjorde en bedömning om det ansågs vara förenligt med barnens bästa att förordna 

om verkställighet och konstaterade att vad mamman anfört om barnens ovilja att träffa sin 

pappa inte utgjorde skäl för att TR skulle vägra verkställighet.
211

 

 

4.3.5 Barnets bästa 

Om verkställighet varit förenligt med barnets bästa har diskuterats i samtliga domskäl. 

Verkställighet har i de flesta fall inte ansetts oförenligt med barnens bästa och verkställighet 

har därför förordnats för alla utom två barn. Endast i ett av de granskade fallen bifölls inte 

ansökan om verkställighet, barnen var sju och tio år och ansökan om verkställighet lämnades 

utan bifall mot bakgrund av att TR ansåg att en prövning först krävdes av vårdnadsfrågan.
212

  

 

Exempel på omständigheter som anförts såsom att vara oförenligt med barnens bästa och 

därmed hinder för verkställighet är till exempel där barnet far illa av att vara hos den föräldern 

som kvarhåller det efter umgänge.
213

 Det har då ansetts vara till barnets bästa att verkställighet 

medges så att barnet får komma hem till den föräldern som tillgodoser barnets behov. Det har 

också anförts att ett femårigt barn har farit illa av ett växelvis boende.  TR ansåg att det var till 

barnets bästa att ha en god och nära relation till båda sina föräldrar vilket bäst kunde 

tillgodoses om det växelvisa boendet fick fortgå.
214

 

 

I ett ärende anförde modern att det fanns risk för att barnet utsattes för sexuella övergrepp hos 

sin pappa och att hinder för verkställighet förelåg för det umgänge som TR interimistiskt 

beslutat om mellan pappan och den fyraåriga dottern. Umgänget skulle enligt TR:s 

interimistiska beslut ske i närvaro av en kontaktperson alternativt i närvaro av pappans 

syster.
215

 TR anförde att utredningen inte gav stöd för att flickan skulle ha varit utsatt för 

övergrepp och det kunde inte anses att verkställighet av ett umgänge i närvaro av 

kontaktperson var uppenbart oförenligt med barnets bästa.
216
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5 Analys 

 

5.1  Inledning 

Denna uppsats består av flera frågeställningar som i detta avsnitt behandlas under olika 

rubriker. Första frågan är vad som avses med begreppet mognad enligt lag och förarbeten 

medan andra frågan rör hur begreppet mognad definieras i rättstillämpningen. Uppsatsens 

tredje frågeställning är vilket inflytande barn har i verkställighetsprocessen. Den sista frågan, 

som rör vilka krav barnkonventionen ställer beträffande barns rätt att komma till tals, 

behandlas tillsammans med de andra frågeställningarna och behandlas således inte under en 

egen rubrik.  

 

5.2  Mognadsbegreppet i lag och förarbeten 

Har barnet nått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör beaktas, får verkställighet inte 

ske mot barnets vilja förutom då rätten finner det nödvändigt med hänsyn till barnets bästa.  I 

svensk rätt kan barn alltså sägas ha en vetorätt mot verkställighet. Av intresse är då när barnet 

når den ålder och den mognad som gör att dess vilja bör beaktas. En del i den bedömningen är 

barnets mognad, och en av uppsatsens frågeställningar är att utreda vad lagstiftaren avsett 

med det begreppet. 

 

Av 2.5.3.1 framgår att begreppet mognad fanns med redan vid införandet av 

verkställighetsreglerna år 1968. I praxis hade barnets inställning tillmätts betydelse i 

förhållande till barnets utveckling och när praxis kodifierades genom lagstiftning ändrades 

begreppet utveckling till mognad. Det finns ingen motivering till varför synonymen mognad 

valdes istället för utveckling och inte heller någon förklaring till vad som avsågs med 

begreppet eller hur det skulle bedömas. Klart är dock att mognadsbegreppet fanns som en 

möjlighet till undantag till att enbart barn som nått femton års ålder kunde motsätta sig 

verkställighet. Med undantagsmöjligheten kunde även barn som nått motsvarande mognad 

motsätta sig verkställighet. Bedömningen av barnets mognad bör därmed då ha skett genom 

en jämförelse med en femtonårings mognadsgrad. 

 

Av 2.5.3.1 framgår även att åldersgränsen för när barns vilja ska anses vara avgörande för om 

verkställighet ska ske sänktes år 1983 till tolv år och vid vårdnadsreformen år 2006 togs 
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åldersgränsen bort helt. Bakgrunden till borttagandet var att regleringen om tolv år i praktiken 

innebar att det tillämpades en åldersgräns för när barn fick komma till tals trots att tolv år var 

avsedd att vara ett riktmärke och inte en fast åldersgräns. Syftet med borttagandet av den 

uttryckliga åldersgränsen var att undvika schablonmässiga bedömningar samt att öka 

möjligheterna för yngre barn att komma till tals. 

 

Av 2.5.3.2 framgår att det i förarbetena till 6:2 a FB, som 21:5 FB utformades för att 

överensstämma med, inte har ansetts lämpligt att ange någon specifik ålder för när ett barns 

vilja ska beaktas. När det gäller om det är lämpligt att prata med barnet har det angetts att det i 

varje enskilt fall ska göras en bedömning eftersom barn har olika mognadsgrad. Det har även 

konstaterats att det normalt ska fästas mer avseende vid de större barnens inställning och att 

de minsta barnen inte kan ha någon uttalad uppfattning över huvud taget. Lagstiftarens syn 

kan enligt min mening anses bygga på tanken om att barn successivt ska ges mer utrymme i 

processen, i takt med deras ökande ålder och mognad. Den kan också sägas ta avstånd från 

tanken att mognaden är fast knuten till en viss ålder utan anses numera bero på individuella 

egenskaper hos barnet varför en individuell prövning ska göras. 

 

Av 2.5.3.3 framgår att det i en utredning om olika åldersgränser i samhället konstaterades att 

regleringar kring barn många gånger förekommer i lag utan fixering till ålder. Utredningen 

fann att detta bygger på föreställningen om att personen i fråga i ett visst avseende har uppnått 

eller inte uppnått en viss grad av mognad som kan vara fysisk, psykisk eller social. Även om 

det i förarbeten kring åldersgränser har konstaterats att mognad kan avse olika former av 

mognad framgår inte av förarbetena till 21:5 FB vad som menas med mognad eller om det är 

någon särskild form av mognad som avses. Det finns inte heller någon tydlig hänvisning till 

vilka aspekter som ska bedömas hos ett barn för att kunna avgöra när barnet har nått den 

mognad när dess vilja bör beaktas och när dess vilja även kan vara avgörande för utgången i 

verkställighetsmålet. 

 

Av avsnitt 3 framgår att det inte heller i barnkonventionen går att finna någon definition av 

begreppet mognad, varken i konventionstexten eller i det förberedande arbetet till 

konventionen. Av barnrättskommitténs kommentarer framgår dock att man med mognad i 

relation till artikel 12, barnets rätt att komma till tals, avser förmågan att förstå och bedöma 
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innebörden av en viss fråga. Det nämns även att mognaden är förmågan för ett barn att 

uttrycka sin vilja på ett resonabelt och självständigt sätt.
217

  

 

I lag och förarbeten saknas således en definition av begreppet mognad samt hänvisning till 

hur det ska bedömas och även riktlinjer för när ett barn kan anses ha uppnått den ålder och 

mognad där dess vilja kan vara avgörande i verkställighetsprocessen. Det innebär att 

lagstiftaren har överlämnat denna bedömning till rättstillämpningen. 

 

5.3  Mognadsbegreppet i rättstillämpningen 

Av avsnitt 5 framgår att domstolen i en del ärenden har gjort en bedömning av om barnet 

uppnått en mognad som är normal för barnets ålder. Den bedömningen har gjorts utan att 

hänvisa till vilka aspekter i barnets mognad som domstolen har undersökt. I en del fall har 

domstolen kort konstaterat att ett barn inte har nått den ålder och mognad som krävs för att 

dess vilja ska vara avgörande genom att först konstatera vilken ålder barnet har. Det 

framkommer då inte om en bedömning gjorts av barnets mognad, hur den i sådana fall gjorts, 

eller om barnet inte anses moget nog enbart med referens till dess ålder. Eftersom inga tydliga 

motiveringar görs till vad som gör ett barn moget eller inte, kan en möjlig förklaring vara att 

åldern är en viktig avgörande faktor som används som referens till när ett barn anses moget 

nog. 

 

I en del ärenden har domstolen inte explicit uttryckt något om barnens mognadsgrad utan har 

enbart konstaterat hur gammalt barnet är. Därefter har domstolen kommenterat barnets 

oförmåga att skapa sig en egen uppfattning av den fråga som det ska beslutas om. 

Avsaknaden av uttalanden om mognad visar återigen på att åldern ges en stor vikt vid 

bedömningen av när barnet uppnått punkten för vetorätt. Det förekommer också att domstolen 

uttryckligen har avstått från att bedöma ett barns mognad med hänvisning till att barnet, 

oavsett om det är moget för sin ålder eller inte, inte kan förstå konsekvenserna av att bryta 

vardagskontakten med en av sina föräldrar. 

 

Enligt min mening kan domstolens diskussioner kring barnets förmåga att bedöma vikten 

samt konsekvenserna av frågan som ska avgöras ses som en form av mognadsbedömning som 

resulterar i att barnet inte bedöms ha nått den punkt där dess vilja ska vara avgörande. 
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Diskussionerna kring barnets insikter ansluter till barnrättskommitténs uttalanden om att 

mognad avser förmågan att förstå och bedöma innebörden av en viss fråga. Jag anser att en 

sådan diskussion är lämplig och relevant i en mognadsbedömning men jag vill ändå kritisera 

att domstolen inte är tydligare med vad det är för bedömning som görs, särskilt mot bakgrund 

av att det i lag och förarbeten är otydligt vad som menas med mognad och vilka aspekter som 

ska beaktas. I regeringens senaste strategi för att förverkliga barnets rättigheter har det 

betonats att det i alla beslut som rör barn framgår hur barnets åsikter har inhämtats och 

bedömts.
218

 Tydlighet rörande varför domstolen diskuterar barnets förmåga ur vissa aspekter 

skulle både vara till nytta för dem som besluten berör och vara vägledande för framtida beslut.  

 

Domstolens uttalanden om att barnet inte förstår vad det kan få för långsiktiga konsekvenser 

att bryta med en förälder och att det är bäst för barnet att det förordnas om verkställighet kan 

också ses som en avvägning mellan barnets vilja och barnets bästa. Det vill säga att även om 

barnet har nått den punkt där dess vilja ska beaktas hindrar hänsynen till barnets bästa att 

viljan får vara avgöranden. Vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska vid 

bedömningen av barnets bästa särskilt beaktas vikten av en nära och god relation till båda 

barnets föräldrar. Det innebär att kontakten med båda föräldrarna är en faktor som är relevant 

i bedömningen av barnets bästa. Domstolen ska dock inte göra en omprövning av själva 

beslutet att ett barn t.ex. ska umgås med sin förälder, utan enbart pröva om själva 

verkställigheten är förenlig med barnets bästa. Jag kan ställa mig något tveksam till om 

verkställighetsprövningen ska ta hänsyn till långsiktiga konsekvenser av uteblivandet av ett 

umgänge eftersom det lämpligast bör göras när frågan avgörs i sak. I verkställighetsprocessen 

ska enbart själva överflyttandet av barnet undersökas, varför de långsiktiga konsekvenserna 

av ett uteblivet umgänge inte nödvändigtvis behöver göras. Det framgår av 2.5.2 att det i 

förarbetena till verkställighetsreglerna har uttalats att det vid bedömningen av vad som är till 

barnets bästa endast ska göras en kontroll av om verkställigheten är förenlig med barnets 

bästa och inte innefatta allt som kan anses vara till barnets bästa. I förarbetena har särskilt 

diskuterats risken att barnet far illa, t.ex. genom att det inte finns en bostad eller att barnet far 

illa fysiskt. Däremot har inte diskuterats barnets behov av att träffa båda sina föräldrar som en 

del i barnets bästa vid verkställighetsprövningen. 
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Domstolen har uttalat att bedömningen av barnets ålder och mognad normalt betyder att större 

vikt ska läggas vid de äldre barnens inställning. För de barn som ansetts nått den ålder och 

mognad som krävts för att deras vilja ska vara avgörande har det inte närmare beskrivits på 

vilket sätt de ansetts mogna eller vad domstolen beaktat när de gjort bedömningen. I den 

rättstillämpning som granskats har de barn som ansetts mogna, om man bortser från hur gamla 

de varit, ansetts kunna klart och tydligt ge uttryck för sin vilja. Det har enligt domstolen inte 

heller funnits någon anledning att ifrågasätta att barnen gett uttryck för sin verkliga vilja. För 

de barn som ansetts vara mogna nog att avgöra utgången i målet diskuteras inte huruvida de 

förstår innebörden samt konsekvenserna av ett visst beslut, t.ex. att bryta kontakten med en 

förälder.  

 

Det kan konstateras att det, liksom i lag och förarbeten, även i den rättstillämpning som 

granskats, saknas en klar definition av vad begreppet mognad innebär och att det, om den 

bedöms över huvud taget, även varierar hur den bedöms. En svårighet i granskningen av 

domstolens bedömningar är att det inte alltid hänvisas till någon utredning beträffande barnets 

mognad eller vad domstolen anser gör barnet moget nog. 

 

Vad är möjliga förklaringar till att mognaden inte bedöms? En trolig förklaring till varför 

mognaden inte alltid bedöms eller att det inte tydligt framgår hur den bedöms kan vara att det 

råder en oklarhet i hur domstolarna ska tillämpa begreppet på grund av otydlighet från 

lagstiftarens sida om begreppets innebörd. En annan förklaring till avsaknaden av tydliga 

mognadsbedömningar kan vara att den metod som tillämpats historiskt finns kvar, att 

domstolen utgår från en viss ålder där man generellt sett anser att barnen är mogna nog att 

avgöra frågan. Barnens ålder är, till skillnad från mognad, en faktor som det systematiskt 

hänvisas till i domskälen. Det kan också bero på att ålder onekligen är ett lättare kriterium att 

tillämpa än mognad. En användning av åldern som enda bedömningsgrund innebär att 

bedömningarna blir mer förutsägbara och likvärdiga. Jag förnekar inte heller att ett barns 

mognad är beroende av och starkt sammankopplad med hur gammalt barnet är. Ett sådant 

synsätt kan betyda att åldern anses tillräcklig att konstatera och om inget avvikande har 

noterats hos barnet anser domstolen det tillräckligt att åldern används vid bedömningen. 

 

Lagtexten är dock tydlig med att när barnet har nått den punkt där dess vilja ska beaktas är 

beroende av barnets ålder och mognad. I förarbetena uttrycks också att barn har olika 

mognadsgrad och att det i det enskilda fallet måste avgöras vilken mognad ett barn har och 
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vilken tyngd ett barns vilja ska tillmätas.
219

  Att enbart ha ålder som bedömningsgrund för när 

ett barns vilja ska få vara avgörande för utgången i målet uppfyller inte lagstiftarens motiv om 

att överge schablonmässiga bedömningar till förmån för individuella bedömningar. Genom 

Sveriges ratificering av barnkonventionen har staten dessutom en folkrättslig förpliktelse att 

uppfylla de krav som konventionen ställer. Barnkonventionen ger tydligt uttryck för att ett 

barns förmåga inte enbart är beroende av dess biologiska ålder. Därmed ställer 

barnkonventionen krav på att både ålder och mognad ska bedömas när barnets individuella 

förmåga, och vilken vikt som ska läggas vid den, ska avgöras. Genom att inte bedöma ett 

barns mognad kan det innebära att en del barn som trots sin relativt låga ålder är mogna nog, 

ändå förvägras rätten att få påverka ett beslut som rör dem och vice versa. 

 

Ytterligare en möjlig förklaring till otydligheten i de domskäl till de avgöranden som 

granskats är att en bedömning av barnets mognad har gjorts, men inte av domstolen utan av 

någon som är mer kunnig om barns utveckling och uttryckssätt t.ex. av medlaren eller 

socialförvaltningen. Lagstiftaren och barnkonventionen ställer krav på att barnets ålder och 

mognad ska beaktas när man avgör vilken vikt som ska läggas vid ett barns åsikter. Däremot 

finns ingen hänvisning till vem som ska göra bedömningen. I inget av de granskade 

avgörandena har barnet hörts personligen inför domstol, vilket överensstämmer med 

lagstiftarens tanke att barn endast i undantagsfall ska höras inför rätten.
220

 Bedömningen av 

barnets mognad kan således vara överlämnad till någon utredare i ärendet eller till domstolen 

som gör en bedömning utifrån vad parterna framfört i målet. I de rättsfall som granskats i 

denna studie är det otydligt om barnens mognad överhuvudtaget bedöms och om det görs, hur 

den då bedöms. Även om domstolen inte personligen träffar barnet är det mot bakgrund av 

den utredningsskyldighet som följer av ÄL och allmänna processrättsliga regler i 

vårdnadsärenden rättens ansvar att barnets inställning beaktas och bedöms.
221

 Det är därför av 

stor vikt att domstolen redogör för varifrån man fått uppgifter om barnets mognad eller, om 

domstolen bedömer barnets mognad på de omständigheter som framkommit, att det framgår 

hur bedömningen görs.  

 

När anses då barn ha uppnått den ålder och mognad som krävs för att deras vilja ska 

beaktas? Av den granskning som gjorts kan konstateras att åldern är ett viktigt kriterium för 
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när barns vilja är avgörande för utgången i målet. Barn som har varit tolv år eller äldre har 

ansetts uppnått den punkt när deras vilja får vara avgörande för utfallet i verkställighetsmålet. 

För de barn som varit tolv år och äldre och som motsatt sig att träffa en förälder har 

verkställighet inte förordnats om verkställigheten inte varit i strid med deras bästa. Om barnen 

motsatt sig att träffa en förälder har barnets inställning vägt tyngre än att upprätthålla 

kontakten med båda föräldrarna eftersom kontakten med föräldrarna inte utgjort en anledning 

att vägra verkställighet i de fall där barnen varit tolv år eller äldre. Inga barn under tolv år har 

däremot ansetts uppnått den ålder och mognad som krävs för att deras vilja ska vara 

avgörande för utgången i målet. 

  

Av 2.5.3.1 framgår att tolvårsgränsen som tillämpades innan år 2006 i praktiken gick ut över 

möjligheten att komma till tals för barn som var yngre än tolv år. Anledningen till att den 

uttryckliga åldersgränsen togs bort år 2006 var att yngre barns möjligheter till inflytande 

skulle öka. Syftet med lagändringen var inte bara att låta yngre barn än tolv år komma till tals, 

utan det påpekades även att borttagningen av åldersgränsen skulle öka möjligheten för yngre 

barns inflytande. Inflytande måste ses som en möjlighet att påverka utgången i ärendet varför 

lagändringen inte bara öppnade upp för att lyssna till yngre barn utan även för möjlighet för 

yngre barns vilja att bli beaktad med möjlighet att påverka utgången av 

verkställighetsprövningen.  

 

Av 3.2.3 framgår att barnkonventionen är tydlig med att det inte får finnas någon åldersgräns 

varken i lag eller i praktisk tillämpning för när barn har rätt att komma till tals. 

Barnrättskommittén har avrått konventionsstaterna från att i praktiken tillämpa åldersgränser 

för när barnen ska höras. Barnkonventionen ger däremot inte uttryckligen ställda krav på att 

ingen åldersgräns får finnas för när barnet ska ges inflytande, d.v.s. att barnens vilja kan vara 

avgörande. Däremot betonas vikten av att respektera barns åsikter, även outtalade viljor, och 

att det är otillräckligt att endast lyssna på barnet. Barnets vilja måste övervägas på allvar när 

det är kapabelt att ge uttryck för sina åsikter. Även om slutsatser från barnrättskommittén 

måste dras med en viss försiktighet eftersom konventionen berör alla beslut som rör barn och 

de svenska förarbetena särskilt berör verkställighetsärenden kan barnrättskommitténs 

uttalanden om respekten för barns åsikter anses ligga i linje med uttalandena i de svenska 

förarbetena om att öka yngre barns inflytande. En praktisk åldersgräns både för när barn tillåts 

att höras samt när de ges rätt till inflytande kan således anses oförenlig såväl med de svenska 

motiven som med barnkonventionens principer. Resultatet av min granskning visar dock en 
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tendens på att det fortfarande tillämpas en åldersgräns i praktiken för när barnen ges 

inflytande, eftersom endast tolvåriga barn har kunnat motsätta sig verkställighet. Enligt min 

mening uppfyller det inte barnkonventionens principer eller lagstiftarens tanke om att öppna 

upp för yngre barns inflytande och individuella bedömningar av barns förmågor och åsikter. 

 

5.4  Barns inflytande i verkställighetsprocessen 

Uppsatsens tredje frågeställning är vilket inflytande barn har i verkställighetsprocessen. Till 

en början kan det konstateras att synen på barn och deras deltagande i 

verkställighetsprocessen har förändrats genom åren. Från det att regler beträffande sakobjekt 

tillämpades på överlämnandet av barn har särskilda regler om verkställighet införts som 

utformades efter dess tillämpningsområde. Dessa regler har successivt öppnat upp för en 

möjlighet till fler barns deltagande. När verkställighetsreglerna infördes ansågs femtonåriga 

barn generellt sett ha nått den punkt där verkställighet som huvudregel inte fick förordnas mot 

deras vilja.
222

 Riktlinjen i åldern sänktes under 1980-talet till tolv år och idag kan i teorin även 

yngre barn än så ha ett sådant inflytande att verkställighet inte kan förordnas mot deras 

vilja.
223

 Utöver möjligheten till en vetorätt mot verkställighet i 21:5 FB finns regler i 21:1 FB 

som innebär att ett barns vilja ska beaktas i alla delar av verkställigheten. Den övergripande 

bestämmelsen infördes för att barns inflytande skulle öka och för att barn skulle ha möjlighet 

att komma till tals i yngre åldrar.
224

 Denna utveckling visar på en framväxt syn på barn som 

egna individer, en tanke som fått ytterligare genomslag genom Sveriges ratificering av 

barnkonventionen som starkt ger uttryck för barn som rättighetsbärare. 

 

Trots den förändrade synen på barn anses fortfarande frågor om vårdnad, umgänge och 

boende vara föräldrarnas sak och barn saknar talerätt i både vårdnads- och 

verkställighetsprocessen.
225

 Istället främjas barnets rättigheter genom en viss 

medbestämmanderätt i och med att barnets åsikter och vilja getts en allt större materiell 

betydelse. Enligt lag finns det därmed möjligheter till inflytande för barn i 

verkställighetsprocessen. Med hänvisning till Anna Kaldals uttalanden kan dock påpekas att 

avsaknaden av talerätt för barn innebär att barnets rättigheter i realiteten är avhängigt av 
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andras agerande i processen.
226

 Dessutom har det uttalats i förarbeten att lagstiftningen inte 

kan försäkra att rättigheterna för varje enskilt barn efterlevs i varje situation, utan att det är av 

central betydelse att även tillämpningen är förenlig med den aktuella rättigheten.
227

  

 

Min granskning av rättstillämpningen visar att långtifrån alla barns inställning redogörs för.  I 

avgörandena från HovR presenterades barnets inställning för 15 av 23 barn. De barns vilja 

som presenterades var som yngst nio år men det saknades redogörelse för vissa barn över nio 

år.  I avgörandena från TR presenterades viljan för 4 av 19 barn. Det saknades presentation av 

barnens vilja i samtliga ålderskategorier, d.v.s. även barn som var tolv år eller äldre fick inte 

alltid komma till tals. Eftersom ingen granskning har gjorts av avgöranden innan 

vårdnadsreformen kan jag inte uttala mig om barn har kommit till tals i större eller mindre 

utsträckning än innan år 2006. Däremot kan det konstateras att granskningen ger uttryck för 

att inte alla barns inställning eller åsikter presenteras och att det är vanligare för barn i de 

äldre ålderskategorierna att få komma till tals. Särskilt anmärkningsvärt anser jag vara de fall 

där parterna påtalat att barnen har en vilja beträffande verkställigheten men där detta inte 

diskuteras i domskälen. 

 

Vad är tänkbara förklaringar till att inte alla barns inställning redogörs för? En möjlig 

förklaring kan vara att barnen använt sin rätt att inte höras, eftersom rätten att höras är en 

rättighet och inte en skyldighet.
228

 Om så är fallet borde det lämpligen kunna kommenteras i 

ärendena.  

 

En annan möjlig förklaring kan vara, utifrån teorin att åldern är en viktig faktor vid 

bedömningen om barns vilja ska vara avgörande (se 5.3), att domstolen ibland utgår från att 

barnen är så pass unga att de inte har uppnått den punkt där deras vilja kan anses kan ha 

avgörande effekt. En sådan tankegång kan kritiseras utifrån tanken om att alla barn oavsett 

ålder ska ha rätt att få komma till tals i alla beslut som rör dem. Rätten att komma till tals är 

en rättighet som tillkommer alla barn som kan uttrycka sina åsikter, även om de inte kan 

uttrycka sig genom tal eller på samma sätt som vuxna. Det finns därmed ingen åldersgräns för 

när barns inställning ska inhämtas. Den vikt som ska läggas vid det som barnet har gett 

uttryck för ska beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad. Bedömningen av hur moget 
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barnet är och om det har uppnått den ålder där dess vilja ska vara avgörande ska alltså 

bedömas först efter att barnet har fått komma till tals. Om domstolen i förväg utgår från att 

barnet inte kommer att tillföra processen något stämmer tillämpningen enligt min mening 

således inte överens med barnrättskommitténs uttalanden om att utgångspunkten ska vara att 

ett barn har förmåga och rätt att uttrycka sig.
229

 En sådan tillämpning kan dessutom kritiseras 

utifrån tanken att barnet inte enbart hörs i syfte att tillföra vägledning för beslutsfattarna utan 

att barnet även hörs i ett terapeutiskt syfte. Anna Kaldal har påpekat att funktionen med 

barnets rätt att komma till tals även är ett sätt att informera barn om ett beslut som kommer att 

påverka dem.
230

 

 

En annan tänkbar förklaring till att barns inställning inte presenteras är att fokus ligger på 

barnens bästa. I många av de rättsfall där diskussioner förs om barnets bästa finns ingen 

hänvisning till vad barnets inställning är. Det visar på ett synsätt som går ut på tanken att om 

det finns en risk för att barnet t.ex. far illa så spelar det ingen roll vad det vill eftersom det är 

vad som är bäst för barnet som kommer avgöra. Av avsnitt 3.2.7 framkommer att 

barnrättskommittén har anfört att det inte finns någon inbördes hierarki mellan artiklarna i 

barnkonventionen som både innehåller barnets bästa och barnets rätt att komma till tals. 

Barnets rätt att komma till tals får således inte begränsas med hänvisning till en annan 

rättighet. Både lagstiftaren och barnrättskommittén har uttalat att barnets egen uppfattning av 

vad som är bäst för det måste ingå i en bedömning av vad som är barnets bästa. Trots att 

lagstiftaren uttalat att det i slutändan måste vara den vuxne som bedömer vad som är bäst för 

barnet utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet innebär en avsaknad av en redogörelse för 

barnets inställning att det inte gjorts en fullständig bedömning av barnets bästa. 

 

Ett exempel på en avvägning mellan barnets bästa och barnets vilja är de fall där domstolen 

ansett det vara till barnets bästa att verkställighet sker trots barnets vägran för att tillgodose 

barnets relation med båda sina föräldrar. Det är då tydligt att vad som anses bäst för barnet 

avgörs ur de vuxnas perspektiv, vad som generellt sett anses vara barnets bästa. Anna Singer 

har starkt betonat vikten av att barn ses som de rättighetsbärare de faktiskt är. Utgångspunkten 

ska vara att barnet är kompetent och att det som sådant endast ska begränsas i sin vilja om det 

barnet vill är direkt skadligt för det genom att det påverkar dess hälsa eller utveckling.
231
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Även om det objektivt sett får anses vara bra att ett barn träffar båda sina föräldrar är frågan 

om det barnet ger uttryck för på ett oacceptabelt sätt begränsar barnets framtida utveckling? 

Enligt John Eekelaar är bedömningen av barnets bästa temporärt, man kan inte förutsäga 

framtiden utan bedömningen kan behöva omprövas i takt med att barnet växer upp.
232

 Enligt 

min mening behöver det inte betyda att all framtida kontakt med en förälder är utesluten för 

att barnet just vid det tillfället uttrycker en ovilja till att träffa föräldern. I ett fall uttalade 

domstolen att en pojke för tillfället var arg på sin mamma. Domstolen visar på en uppfattning 

om att barnets vilja är tillfällig vilket, istället för att motivera en verkställighet, likaväl skulle 

kunna motivera att verkställighet förhindras. Vid en senare prövning kan däremot pojken ha 

en annan inställning till att träffa sin mamma och verkställighet kan därmed förordnas, ett 

synsätt som skulle visa på att domstolen tar pojkens känslor på allvar. Det beslut som fattades 

togs dock utan att domstolen med säkerhet kunde veta att pojkens inställning skulle ändras 

men ändå verkställdes det tidigare beslutet om umgänge. 

 

Min uppfattning om gällande rätt utifrån de granskade avgörandena är att det beslut som tagits 

i umgängesfrågan i den första processen kommer att verkställas under förutsättning att inga 

nya omständigheter tillkommit och om inte avsevärd tid passerat sedan domen meddelades. 

Om barnet har vägrat träffa sin förälder även i den första processen men domstolen beslutat 

att det är till barnets bästa att träffa sin förälder vore det märkligt om det i en 

verkställighetsprocess kort därefter beslutas att barnets vilja får vara avgörande.  Mot 

bakgrund av att verkställighetsreglernas funktion är att genomföra vad som beslutats i 

vårdnadsprocessen måste huvudregeln vara att verkställighet ska ske för att inte urholka 

beslut som meddelats nyligen. En annan tänkbar förklaring till avsaknaden av redogörelse för 

barnets inställning kan därmed vara att domstolen anser att barnet nyligen har fått komma till 

tals då dess inställning har framkommit i vårdnads-, umgänges- eller boendeutredningen som 

gjorts inför avgörandet i sak. En sådan tankegång har visat sig i förarbetena där det uttalats att 

bestämmelsen om att beakta barnets vilja borde kunna tas bort eftersom barnet fått komma till 

tals tidigare. Det resonemanget har dock bestämt avfärdats av regeringen eftersom barnet ska 

få komma till tals i alla processer som rör dem. Regeringen uttalade dessutom att avsaknaden 

av en bestämmelse om inhämtande av barnets inställning i verkställighetsmålen inte innebar 

att barn inte ska komma till tals utan att det ska ha samma möjlighet att göra sin vilja hörd i 

verkställighetsprocesser som i vårdnadsärenden.
233
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Min granskning visar att det i ärenden från TR där ingen presentation av barnens vilja gjorts 

kunde ha gått upp till två år efter avgörandet i sak. I avgöranden där det gått två år kan det inte 

påstås att barnet nyligen hörts. Enligt min mening är det inte heller godtagbart att påstå att 

barn nyligen har hörts i de ärenden där det gått två månader eftersom två månader kan vara en 

lång tid för ett barn. Som skäl till varför barn ska höras i verkställighetsprocessen anförde 

lagstiftaren, utöver att det kan ha gått lång tid, att nya omständigheter kan ha tillkommit eller 

att andra aspekter kan komma att behandlas som inte berörts tidigare.
234

 Lagstiftaren är alltså 

tydlig med att verkställigheten, trots en nära anknytning till verkställighetsprocessen, är en 

annan process som inte till fullo behöver behandla samma saker. Att barnet har kommit till 

tals vid avgörandet i sak är därmed inte en anledning för att det inte ska få komma till tals 

igen eftersom barnets har en rätt att komma till tals i alla beslut som rör dem. 

 

Anna Kaldal har poängterat att funktionen med att barn får komma till tals inte enbart är att 

barnet ska utgöra informationskällor om sin situation utan även ett terapeutiskt syfte som 

innebär att barnet får information om ett beslut som kommer att påverka det.
235

 Det är alltså 

viktigt att barnet får möjlighet att vara delaktigt i verkställighetsprocessen även om den har en 

stark anknytning och likhet till den tidigare meddelade domen. Att inte höra barnet kan inte 

motiveras med att barnet hörts tidigare eftersom verkställigheten innebär att ett beslut ska tas 

som ytterst kan innebära att barnet blir hämtat genom polisens omsorg, alltså är det ett beslut 

som till stor del kommer att påverka barnet. För att barn ska vara delaktiga i beslut som rör 

dem är det därmed viktigt att barn får komma till tals i verkställighetsprocessen.  

 

En anledning till att det i förarbetena kommit förslag på att barnet inte behöver höras i en 

verkställighetsprocess är att det påpekats att verkställigheten tenderar att bli en upprepning av 

processen vilket kan anses vara till skada för barn. En förklaring till att inte alla barn hörs kan 

därmed vara att domstolen vill skydda dem från att återigen utsättas för deras föräldrars 

konflikt. Jag ansluter mig till barnombudsmannens yttrande om att barnen inte ska skyddas 

från medbestämmande utan skyddas i sitt medbestämmande.
236

 Det är viktigt att rätten att 

komma till tals ses som en rättighet för barnet och inte ses som något det kan ta skada av och 

därmed måste skonas från. Jag kan visserligen förstå tanken att det kan tyckas mycket för 
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barnen att först höras i en vårdnadsutredning, vid en eventuell omprövning i överinstans och 

därefter ett flertal gånger i olika verkställighetsprocesser. Lagstiftaren har också gett uttryck 

för att barn ska höras inför rätten endast i undantagsfall eftersom det inte kan anses vara 

behövligt att höra barnet under så drastiska former som ett hörande inför rätten innebär.
237

 

Däremot kan personer som är utbildade i bemötande och beaktande av barns vilja prata med 

barnen under lugna former, ge barnet information om vad som pågår och höra vad det tycker i 

frågan. Ett sådant bemötande kan inte antas vara skadligt för barnet, utan under rätt utförande 

anses som terapeutiskt för barnet.  

 

I vårdnadsutredningen i samband med 2006 års reform uttryckte vårdnadskommittén att 

barnet inte ska behöva ta ställning mellan sina föräldrar utan att även allmänna funderingar 

hos barnet ska beaktas.
238

 En kompetent utredare ska således kunna göra barnet delaktigt utan 

att tvinga barnet till konkreta ställningstaganden mellan sina föräldrar. Enligt min mening är 

det en föreställning om att barnet ska ta ställning som kan anses vara skadligt för barnet till 

skillnad från att låta barnet ge uttryck för sina allmänna funderingar vilket inte kan anses vara 

skadligt för barnet. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att man aldrig kan utgå från att det 

enbart är föräldrarna som inte vill medverka till det domslut som tidigare meddelats utan att 

det även kan vara barnen som uttrycker en motvilja till att efterleva det som bestämts. Det är 

då viktigt att barnets inställning lyfts fram för att barnet, oavsett om dess vilja kommer vara 

avgörande eller inte, får känna att domstolen i vart fall har lyssnat till vad barnet har sagt. På 

så sätt får barnet känna sig delaktig i händelsen och kan också få information om varför det 

eventuellt inte kommer att bli som det önskar. 

 

Ytterligare en aspekt i barnens inflytande är hur det som barnen uttrycker beaktas. Som 

diskuterats ovan är barnets inflytande begränsat genom parternas och domstolens agerande 

som avgör om det kommer att komma till tals under processen. Därutöver kan barns 

deltagande begränsas ytterligare eller tas till vara på beroende på hur det som barnet gett 

uttryck för beaktas. 

 

I flera av avgörandena diskuteras det i domskälen vad som är barnens verkliga vilja, om 

barnen kan vara påverkade i sin inställning och om det barnen ger uttryck för verkligen är vad 

de egentligen vill. Svårigheten i bedömningen av barns åsikter har berörts i förarbetena och i 
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doktrinen av bl.a. Anna Kaldal som poängterat att om ett barns uppgifter ska läggas till grund 

för ett rättsligt beslut innebär det att höga krav ställs på såväl utredare som beslutsfattare.
239

 

Eftersom ingen granskning har gjorts av utredningarna i ärendet kan endast beslutsfattarnas 

uttalanden om barnets åsikter utvärderas. 

 

Ett exempel på när domstolen ansett att barns vilja inte varit deras egna är t.ex. en tioårig 

flicka vars vilja HovR beskrev som vacklande. Flickan hade uttryckt att hennes pappa skulle 

ändra sitt beteende utan att hon kunde redogöra för vad det var han skulle ändra. Domstolen 

gjorde då bedömningen att flickans vilja kunde antas vara påverkad av andras negativa 

inställning till pappan.
240

 Vårdnadskommittén uttalade att det i deras granskning inför 

vårdnadsreformen funnits en tendens hos domstolar att kräva en bestämd uppfattning av 

barnen, en syn som återspeglas i det ovan nämnda fallet. Som vårdnadskommittén anförde 

behöver inte barnen ge uttryck för en bestämd uppfattning utan att alla åsikter ska beaktas.
241

  

Ett annat fall är där en elvaårig flicka hade vuxit upp i en konfliktfylld relation mellan 

föräldrarna, vilket ansågs motivera att hennes vilja inte kunde läggas till grund för beslutet.
242

 

Således fick de vuxnas agerande gentemot varandra och flickan till följd att det flickan gav 

uttryck för avfärdades. Fallet är ett tydligt exempel på hur barnets inflytande kan begränsas 

genom andras agerande även utanför rättsprocessen eftersom föräldrarnas konflikt fick till 

följd att det barnet sa inte ansågs kunna läggas till grund för beslutet. Flickan fick inte vara 

delaktig i det beslut som rörde henne i den utsträckning som hennes ålder och mognad 

berättigade henne, utan hennes åsikter avfärdades på andra grunder. 

 

Beträffande synen på barn som lättpåverkade har Titti Mattson anfört att det inte är skäl för att 

barn inte får höras
243

, vilket jag instämmer helt i. En annan fråga är däremot hur man ska 

avgöra om barn är påverkade av andra och vilken följd det ska få för beslutet. En anledning 

till att barnet inte kan avge en bestämd vilja kan även tänkas vara barnets mognadsnivå och 

inte att barnet är påverkad av någon annan. När domstolen misstänker att ett barn är påverkat 

av någon annan, som för flickan vars hela liv kantats av konflikter mellan föräldrarna, är det 

enligt min mening inte självklart att det som barnet ger uttryck för helt ska bortses från. 

Barnets känslor, oavsett om de är befogade eller inte, är riktiga för barnet varför de borde 
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beaktas. Det kan även poängteras att det inte är något som är unikt för barn, även vuxna som 

blivit lurade till att tro något har såklart riktiga känslor beträffande sin villfarelse. I 

anknytning till detta kan flera fall diskuteras närmare, bl.a. ärendet med pojken som var rädd 

för sin mamma och hade uttryckt att han ville skada henne för att slippa träffa henne.
244

 Enligt 

min mening saknas det en diskussion i domskälen om vad det får för innebörd för barnet att 

träffa en förälder som det uttryckt en stark rädsla för. En sådan diskussion borde föras i 

samband med resonemanget om barnets bästa. Barnombudsmannen har påtalat att det inte kan 

anses vara förenligt med barnets bästa att träffa någon som det är rädd för.
245

 En sådan 

diskussion fördes inte av domstolen som tolkade pojkens starka rädsla som uttryck för en 

tydlig påverkan av den andra föräldern och som ansåg att det var till hans bästa att träffa båda 

föräldrarna. Det är givetvis oerhört svåra bedömningar som måste göras i sådana fall. 

Resultatet av att låta ett influerat barns vilja vara avgörande när det grundar sig på falska 

anklagelser innebär att barnet förlorar kontakt med föräldern. Det är tydligt att vikten av att 

träffa båda föräldrarna väger över att barnet tvingas träffa den förälder den uttryckt en rädsla 

för, oavsett varför barnet har de känslorna. Eventuellt tänker domstolen att om barnet tvingas 

träffa personen den är rädd för går rädslan över om det är grundat på falska anklagelser, vilket 

i längden leder till vad som är bäst för barnet. Jag saknar dock en sådan diskussion och 

avsaknaden av ett sådant resonemang riskerar endast att leda till spekulationer. 

 

En diskussion om vad det innebär för barnet att tvingas träffa någon som det är uppenbart 

rädd för skulle visa på ett erkännande av barnets känslor som en del i bedömningen av vad 

som är barnets bästa. Dessutom skulle det innebära att de två rättigheterna, att komma till tals 

och barnets bästa som av barnrättskommittén uttalats ha samma hierarkiska rang,
246

 ges lika 

mycket tyngdpunkt i rättstillämpningen om de uttryckligen övervägs gentemot varandra. 

Enbart en diskussion i domskälen skulle dock inte leda till någon förändring för barnet. För 

barnet krävs det dock att frågorna först och främst förs på tal för att överhuvudtaget kunna 

beaktas. Det är enligt min mening troligt att en tydligare redogörelse för vad barnet uttryckt i 

domskälen skulle ställa högre krav på att utredningar faktiskt görs, vilket i högre utsträckning 

än idag skulle innebära att barn blir delaktiga i processen. Ett erkännande av rättigheterna på 

papperet kan enligt min mening alltså leda till att barnets känslor och rättigheter också 

erkänns och tillgodoses i praktiken. 
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6  Slutsats 

Beträffande barns inflytande i verkställighetsprocessen skapar svensk lag förutsättningar för 

att barn ska komma till tals och få sina rättigheter tillgodosedda, dels genom vetorätten i 21:5 

FB och genom att barns vilja ska övervägas i alla delar av verkställigheten enligt 21:1 FB. 

 

Barns möjlighet till inflytande är dock i realiteten beroende av andras agerande. Barnets ålder 

och mognad avgör när ett barns vilja ska vara avgörande för om verkställighet ska ske eller ej. 

Min slutsats är att mognad är ett brett begrepp som inte är tydligt definierat varken i lag, 

förarbeten eller i den rättstillämpning som har granskats. En avsaknad av en tydlig definition 

innebär att åldern blir en viktig och ibland den enda bedömningsgrunden för när ett barns vilja 

ska vara avgörande för om verkställighet ska ske eller ej. En tillämpning av enbart ålder vid 

beaktande av vilken vikt som ska läggas vid barnets åsikter är inte överensstämmande med 

lagstiftarens motiv och uppfyller inte heller de krav som barnkonventionen ställer vid att både 

ålder och mognad ska vara avgörande. I praktiken innebär avsaknaden av en bedömning av 

barnets individuella mognad att en åldersgräns tillämpas för när barn får inflytande i 

processen vilket kan gå ut över enskilda individers rätt att komma till tals. 

 

Min granskning visar även att barns åsikter inte redogörs för i alla avgöranden som rör dem, i 

detta fall verkställighetsbeslut. Även om ingen tydligt åldersgräns kan återges utifrån den 

granskning som gjorts för när barnen får rätt att komma till tals visar granskningen en tydlig 

tendens på att långtifrån alla barn får sin åsikt redogjord för. En redogörelse för barnets 

inställning är en nödvändig förutsättning för att överhuvudtaget kunna beakta ett barns vilja 

genom att på riktigt överväga vad det har sagt. Barnets rätt att komma till tals och deras rätt 

till medbestämmande kan inte tillgodoses om inte domstolen vet vad barnet har för tankar. 

 

Som lagstiftaren har uttryckt är det en förutsättning för att alla barn tillförsäkras sin rätt att 

komma till tals att tillämpningen är förenlig med lagstiftarens motiv och följer de riktlinjer 

som tagits fram för att tillgodose barnets rättigheter. Lagstiftaren har tydligt uttryckt att barn 

ska ha samma möjligheter att komma till tals i verkställighetsprocessen som i andra beslut 

som rör barn.  

 

För att barn till fullo ska komma i åtnjutande av de rättigheter som lagstiftaren och 

internationella konventioner tillerkänt dem krävs det att barn även i rättstillämpningen ses 
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som individer med medfödda rättigheter. Det måste utgås från att barn har både rätt och 

förmåga att uttrycka sin inställning. Oavsett om det barn ger uttryck för förväntas vara 

avgörande eller inte för utgången i målet måste rätten till inflytande ses som något som är 

viktigt i deras roll som människor. Barnets rätt att komma till tals är en rättighet som 

tillkommer den beslutet berör och medbestämmande i sådana beslut har även ett terapeutiskt 

syfte. Om inte barnets rätt att komma till tals i verkställighetsprocessen tillgodoses fullt ut i 

praktiken bör det övervägas om det behövs lagstiftas om inhämtande av barns inställning även 

i verkställighetsprocessen för att till fullo tillgodose alla barns rätt att komma till tals.  
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Svea hovrätt, beslut meddelat 2013-07-15, målnr ÖÄ 5145-13. 

Svea hovrätt, beslut meddelat 2012-09-13, målnr ÖÄ 4048-12. 

Svea hovrätt, beslut meddelat 2011-09-30, målnr ÖÄ 7608-11. 

Svea hovrätt, beslut meddelat 2010-04-20, målnr ÖÄ 2047-10. 

Svea hovrätt, beslut meddelat 2009-02-10, målnr ÖÄ 10302-09. 

Svea hovrätt, beslut meddelat 2008-12-04, målnr ÖÄ 7636-08. 

 

Tingsrättsavgöranden 

Luleå tingsrätt, beslut meddelat 2007-05-22, målnr Ä 1065-07 och Ä 1067-07. 

Mora tingsrätt, beslut meddelat 2011-21-09, målnr Ä 1344-11. 

Stockholms tingsrätt, beslut meddelat 2013-07-05, målnr Ä 8049-13. 

Stockholms tingsrätt, beslut meddelat 2012-06-25, målnr Ä 4437-12. 

Stockholms tingsrätt, beslut meddelat 2011-07-22, målnr Ä 9953-11. 

Stockholms tingsrätt, beslut meddelat 2010-06-24, målnr Ä 8782-10. 

Stockholms tingsrätt, beslut meddelat 2009-06-04, målnr Ä 6950-09. 

Stockholms tingsrätt, beslut meddelat 2008-09-05, målnr Ä 11194-08. 

Stockholms tingsrätt, beslut meddelat 2007-12-18, målnr Ä 23141-07. 

Umeå tingsrätt, beslut meddelat 2013-07-02, målnr Ä 1393-13. 

Umeå tingsrätt, beslut meddelat 2012-06-28, målnr 1442-12. 

Umeå tingsrätt, beslut meddelat 2011-01-21, målnr Ä 2578-10. 

Umeå tingsrätt, beslut meddelat 2011-02-18, målnr Ä 399-11. 

Umeå tingsrätt, beslut meddelat 2010-11-16, målnr Ä 2483-10. 

Umeå tingsrätt, beslut meddelat 2009-06-17, målnr Ä1335-09. 

Umeå tingsrätt, beslut meddelat 2008-09-05, målnr Ä 1785-08. 

Umeå tingsrätt, beslut meddelat 2007-04-27, målnr Ä 411-07. 


