
1 

 

 

 

  

Juridiska institutionen  

Vårterminen 2016 

 

 

Examensarbete i civilrätt, särskilt familjerätt 

30 högskolepoäng 

 

 

Barnets vilja i teori och praktik 
 

 

 

Författare: Sara GranerTyllman 

Handledare: Annika Rejmer 

 



2 

 

 

  



3 

 

Innehållsförteckning 

 
Förord      s. 5 

Förkortningar och begreppsförklaring      s. 6 

1 Inledning         s. 7 

1.1 Introduktion        s. 7 

1.2 Syfte och frågeställningar       s. 8 

1.3 Avgränsning        s. 9 

1.4 Teori         s. 9 

   1.4.1 Inledning        s. 9 

   1.4.2 Barninkluderande metod       s. 10 

   1.4.3 Barns delaktighet ur ett sociokulturellt perspektiv     s. 11 

   1.4.4 Användning av teorierna    s. 13 

1.5 Metod och material        s. 14 

   1.5.1 Metoder     s. 14 

   1.5.2 Särskilt om dokumentstudien    s. 15 

   1.5.3 Material, urval och etiska överväganden   s. 15 

   1.5.4 Validitet och reliabilitet    s. 16 

1.6 Disposition     s. 16 

2 Definition av barnets vilja som rättsligt institut   s. 18 

2.1 Inledning      s. 18 

2.2 Framväxt      s. 18 

   2.2.1 Utredningen om barnets rätt: Grundläggande behov och vuxenträning    s. 18 

   2.2.2 Barnkonventionen: Barnets rätt att komma till tals  s. 20 

   2.2.3 Barnets bästa och barnets vilja: Hierarki, samspel eller fristående system? s. 22 

   2.2.4 När och hur kan barnet uttrycka sin vilja?   s. 23 

   2.2.5 Något om debatten om barns talerätt   s. 24 

2.3 Synen på barnets vilja idag    s. 25 

2.4 Dekonstruktion av barnets vilja    s. 26 

3 Domstolens roll avseende barnets vilja      s. 28 

3.1 Inledning      s. 28 

3.2 Officialprincipen     s. 28 

3.3 Snabbupplysning     s. 29 

3.4 Utredning     s. 30 

3.5 Höra barnet inför rätten    s. 31 

3.6 Rättsfallsöversikt     s. 32 

   3.6.1 Avgöranden i vilka barnets vilja har beaktats   s. 32 

   3.6.2 Avgöranden i vilka barnets vilja inte har beaktats  s. 33 

3.7 Sammanfattande kommentarer    s. 34 

4 Socialnämndens roll avseende barnets vilja   s. 36 

4.1 Inledning      s. 36 

4.2 Snabbupplysningens mål och hur den företas   s. 36 

4.3 Utredningens mål och hur den företas   s. 37 

4.4 Tillvägagångssätt avseende kontakten med barnet   s. 38 

   4.4.1 Doktrin och socialstyrelsens allmänna råd om tillvägagångssätt s. 38 

   4.4.2 Socialstyrelsens handbok: Om tillvägagångssätt  s. 39 

   4.4.3 Socialstyrelsens handbok: Särskilt om tillvägagångssätt vid utredning  

enligt FB 6:19 3 st.     s. 40 

   4.4.4 Socialstyrelsens handbok: Särskilt om metoder  s. 41 



4 

 

4.5 Bedömning av kontakten med barnet och barnets vilja  s. 42 

4.6 Något om dokumentation    s. 43 

4.7 Sammanfattande kommentarer    s. 44 

5 Den tillämpade rätten: Dokumentstudie av domar, snabbupplysningar och 

utredningar från Stockholms tingsrätt   s. 46 

5.1 Inledning      s. 46 

5.2 Uppmärksammande av barnets vilja    s. 46 

   5.2.1 Yttre form för utredning av barnets vilja   s. 46 

   5.2.2 Förmedlare av barnets vilja    s. 47 

5.2.3 Utformning av kontakt     s. 49 

   5.2.4 Om förmedling av barnets utsaga och av utredarens bedömning s. 51 

   5.2.5 Dokumentation     s. 52 

   5.2.6 Särskilt om tysta och hörda barn    s. 54 

5.3 Bedömning av barnets vilja    s. 54 

   5.3.1 Utredarens bedömning av barnets vilja   s. 54 

   5.3.2 Tingsrättens bedömning av barnets vilja   s. 55 

5.4 Hänsynstagande     s. 57 

   5.4.1 Utredarens hänsyntagande till barnets vilja   s. 57 

   5.4.2 Tingsrättens hänsynstagande till barnets vilja   s. 57 

6 Analys      s. 59 

6.1 Inledning      s. 59 

6.2 En utvecklad dekonstruktion    s. 59 

6.3 Systemintern kritik     s. 60 

   6.3.1 Avsaknad av förfaranderegler och rättssäkerhet  s. 60 

   6.3.2 Att inte kunna kräva sin rätt    s. 61 

   6.3.3 Om utredarens möjlighet att höra barnet och sållandet i barnets utsaga s. 62 

6.3.4 Huvudroll utan talerätt    s. 63 

6.4 Kritik baserad på dokumentstudiens resultat   s. 64 

   6.4.1 Överensstämmelse mellan reglering och praktik  s. 64 

   6.4.2 Officialansvaret och den bristfälliga redovisningen  s. 66 

   6.4.3 Särskilt om överenskommelser    s. 67 

6.5 Teoretisk kritik     s. 67 

6.5.1 Synen på barnets vilja    s. 67 

   6.5.2 Förfarandet kring utredning av barnets vilja   s. 68 

6.6 De legeferenda: Ett reformerat institut   s. 70 

6.6.1 Inledning     s. 70 

   6.6.2 En ny syn på barnets vilja    s. 70 

   6.6.3 Tydliga instruktioner och fastställt förfarande enligt McIntoshs metodik s. 71 

6.6.4 Ålder och mognad     s. 72 

6.7 Avslutande sammanfattning    s. 73 

7 Avslutning      s. 75 

Källförteckning     s. 77 

Bilaga 1: Variabler för dokumentstudien   s. 81 

Bilaga 2: Sammanställning av resultat    s. 83 

 

 

 



5 

 

Förord 

 

Drygt fyra och ett halvt år efter att jag kom till Uppsala känns det som att jag flyttade 

hit igår. Så fort har tiden gått och så roligt har det varit. Att tacka alla som gjort mitt liv 

som student fantastiskt är omöjligt – ni är på tok för många – men desto lättare är det att 

lovorda de som följt med mig hela vägen till slutet och gjort den här uppsatsen möjlig. 

 

Annika Rejmer, utan din handledning hade jag gått helt vilse i rättssociologins 

förlovade land. 

Barbro, Tove, Rebecca och Sanna, min tid som praktikant hos er gav ovärderlig 

kunskap om livet som familjerättsadvokat. Tusen tack för att ni tog emot mig! 

Niklas, tack för tidiga mornar på bibliotek och sena kvällar med drinkar och dans. 

Minna-Linn, jag saknar ord för det stöd du givit mig ochde stunder du förgyllt med dina 

kloka ord och ditt ärliga leende. 

Viccy, Bjore och tomten på loftet, tack för alla kvällar, mornar, dagar och nätter på 

Djäknegatan. Ni är inte ens hälften så dumma som ni ser ut. 

Esther, Amanda, Jessica, Leo och Iwda, som troget väntat på mig hemma i Stockholm 

trots mina högst sporadiska besök. 

Elias, utan dig hade jag aldrig kommit såhär långt med vare sig uppsatsen eller mig 

själv. Varje dag med dig är mer än jag någonsin kunnat drömma om. 

Min underbara familj, tack för att ni har stått ut med mig, tack för karaktärsdanande 

uppfostran, tack för att ni finns. Jag älskar er. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Förkortningar och begreppsförklaringar 

 

Barnkonventionen: Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter, antagen av 

Förenta Nationernas generalförsamling den 20 november 1989 

FB: Föräldrabalk (1949:381) 

FN: Förenta Nationerna 

HD: Högsta Domstolen 

HovR: Hovrätt 

JO: Justitieombudsmannen 

SoL: Socialtjänstlag (2001:453) 

TR: Tingsrätt  

 

Barn: Individer under 18 år. 

Barnets vilja/inställning/önskan/åsikt: Det finns en debatt om huruvida dessa begrepp 

ska anses ha olika betydelser och omfattning. I uppsatsen används de som synonymer, 

om inte annat anges. 

Föräldrar: De rättsligt fastställda föräldrarna till ett barn. 

Socialstyrelsens handbok: Socialstyrelsens publikation ”Vårdnad, boende och umgänge. 

Handbok – stöd för rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerätt”. 

Utredare: Den som fått i uppgift att företa utredning enligt FB 6:19 3 st. eller 

snabbupplysning enligt FB 6:20 2 st., om inget annat anges. 
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1 Inledning 

 

1.1 Introduktion 

Synen på barn har förändrats över tid eftersom den är avhängig samhälleliga kulturella 

föreställningar om barn.
1
Några faktorer som påverkar huruvida barn ses som individer 

eller blott beståndsdelar av en större enhet, oavsett om den större enheten utgörs av 

familjen, ätten eller något annat, är boendeform och religion.
2
Hur barn betraktas och 

vilken status de tillerkänns i rättsordningen är förstås en högst relevant fråga för hela 

barnrätten vars inledningsvis tröga utveckling ökat takten markant under 1900-talet. I 

och med en förändrad samhällssyn där barn anses vara individer med egna behov har 

stora lagstiftningsarbeten och inte minst ratificerandet av barnkonventionen lett till att 

barnets bästa idag ska vara avgörande för alla beslut som rör barnet enligt FB 6:2a 1 st. 

(se nedan, avsnitt 2). Därtill ska barnets vilja beaktas utifrån barnets ålder och mognad 

(FB 6:2a 3 st.), vilket är högst aktuellt för många av de 6 900 barn i åldern 0-17 år som 

år 2014 berördes av vårdnads-, boende- och umgängesutredningar (FB 6:19 3 st.). Även 

gällande de 10 900barn och ungdomar i ovan nämnda åldrar som samma år berördes av 

snabbupplysningar enligt FB 6:20 2 st. aktualiseras frågan om deras inställning till 

familjesituationen.
3
 

   Av intresse blir förstås bakgrunden till hur barnets vilja har letat sig in i en av de mest 

grundläggande bestämmelserna på barnrättens område. Barnets vilja har ett nära 

samband med barnkonventionen som ger barn rätt att komma till tals samt påkallar 

hänsynstagande till den inställning barnet ger uttryck för med hänsyn till ålder och 

mognad (12 art). Sveriges ratificerande av konventionen har lyft fram det ansvar 

domstolarna har för att utreda och beakta barnets åsikt om sin livssituation, inte minst i 

mål om vårdnad, boende och umgänge. 

Emellertid visar flertalet undersökningar att barn inte hörs i särskilt stor utsträckning. I 

samband med utvärderingen av nittiotalets barnrättsliga reformer konstaterade statliga 

utredare att barns vilja i regel redovisas i utredningar från det att barnet är 6-7 år 

gammalt. Nästan hälften av de studerade tingsrättsdomarna som berörde barn från sex 

till 17 år saknade helt uppgift om barnets vilja.
4
 Även Annika Rejmer har i sin studie av 

                                                 
1
 Singer, Barnets bästa, s. 18. 

2
 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 55ff. 

3
 Socialstyrelsens hemsida, Familjerätt 2014, s. 58. 

4
 SOU 2005:43 s. 210. 
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vårdnadsmål observerat att barns vilja sällan dokumenteras och ges betydelse i 

utredningar.
5
 Att en rättighet som åtminstone enligt barnkonventionen framstår som så 

ovillkorlig och tydlig inte alltid tas tillvara i realiteten föranleder givetvis frågor om det 

bakomliggande skälet till varför så inte görs. 

Det faller sig naturligt att vid en granskning av hanteringen av barnets vilja och barnets 

möjlighet att komma till tals vända sig till de utredningar och snabbupplysningar som 

socialnämnden gör i samband med vårdnads-, boende- och umgängesmål (FB 6:19 3 st. 

respektive 20 2 st.). De utgör nämligen, tillsammans med hörande av barn inför rätten 

(FB 6:19 6 st.), domstolens enda möjligheter att själv ta reda på vad barnet anser, 

oberoende av parternas bevisning. Eftersom regleringen av såväl domstolens som 

socialnämndens arbete är så knapphändig, liksom praxisen på området, blir den som 

söker förståelse för barnets vilja som rättsinstitut tvungen att vända sig till den faktiska 

tillämpningen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med föreliggande examensarbete är att utreda förhållandet mellan aktuell 

reglering och tillämpningav den när det kommer till domstolarnas bedömning av barnets 

vilja i vårdnads-, boende- och umgängesmål. Syftet genererar följande frågeställningar. 

 Hur har barnets vilja som rättsligt institut utvecklats och hur regleras det enligt 

gällande rätt? 

 Hur tillämpas regleringen kring barnets vilja i praktiken? 

 Överensstämmer regleringen med tillämpningen såsom den framgår av 

empiriska studieresultat? 

 Hanteras barnets vilja på ett lämpligt sätt, det vill säga i enlighet med forskning 

om densamma, i svensk rätt? 

De två första frågorna är av mer deskriptivt slag och är därtill förutsättningar för att 

kunna besvara den tredje komparativa frågan. Behandling av den fjärde frågan, som 

utgör grunden för min kritiska granskning, fordrar att de föregående frågorna besvarats 

eftersom lämpligheten i såväl reglering som tillämpning utvärderas. För att besvara 

frågan om lämplighet används även en jämförelse mellan det svenska förhållningssättet 

och två teorier om hur barnets vilja bäst tas tillvara och förstås (se mer nedan, avsnitt 

1.4). 

                                                 
5
Rejmer, Vårdnadstvister. 
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1.3 Avgränsning 

Jag behandlar barnets vilja i vårdnads-, boende, och umgängesmål samt de utredningar 

som görs med stöd av FB 6:19 respektive 6:20 inom ramen för nämnda mål. Mål om 

verkställighet av domar i dessa tvister samt mål där socialtjänsten är part tas inte upp. 

Endast mål som rör biologiska barn med föräldrar som själva och genom ombud varit 

delaktiga i tvisten behandlas. Det innebär att mål som involverar surrogatmödraskap, 

ensamkommande flyktingbarn och gode män för föräldrar som inte gått att få tag på 

utesluts. Utredningar som gjorts med stöd av socialtjänstlagen kommer inte granskas, 

med hänsyn till att uppsatsen då skulle bli alltför omfattande. Vidare utreder jag inte hur 

barnets vilja beaktas då avtal tecknas om vårdnads-, boende-, och umgängesfrågor, 

eftersom huvudsakligt fokus ligger på domstolens handläggning och socialnämndens 

arbete med utredningarna enligt FB 6:19-20. Avseende mitt urval av material i 

dokumentanalysen hänvisas till avsnitt 1.5.3 men redan nu kan nämnas att jag inte valt 

att studera mål där talan återkallats av båda parter och målet avskrivits. Dessa mål 

aktualiserar nämligen processrättsliga frågor, såsom huruvida det ska vara möjligt att 

som part återkalla mål i vilka domstolar har utredningsansvar, och min avsikt är att 

åstadkomma en uppsats som utgår från bestämmelserna i FB. 

   Domstolen har i vårdnads-, boende- och umgängesmål möjlighet att ex officio begära 

bevisning och kalla vittnen. Hur dessa medel tillämpas och borde utformas är komplext 

nog att utgöra en egen uppsats, varför de inte avhandlas här. Av samma skäl utelämnas 

sekretessreglerna som berör socialnämndens tjänstemän. En uppsats om barnets vilja 

kan knappast undgå att komma in på frågan om barns talerätt. Sålunda kommer ämnet 

behandlas i viss mån, men jag avser inte åstadkomma någon heltäckande skildring av 

ämnet och de många argumenten från förespråkare respektive motståndare. 

 

1.4 Teori 

1.4.1 Inledning 

För att få perspektiv på de rättsliga förhållandena och tillämpningen i Sverige har jag 

valt att relatera mina resultat till en teori om metodik för att höra barn och effekter av 

metodiken ifråga samt till en teori om barns delaktighet ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Härigenom avser jag kunna presentera förslag på hur barnets vilja som rättsligt institut 

och beaktandet av densamma kan förändras. I det följande förklarar jag närmare vilka 

teser som drivs i teorierna och hur jag kopplar dem till min granskning av svensk rätt. 
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1.4.2 Barninkluderande metod 

Den första teorin jag valt att använda mig av presenteras av barnpsykologen tillika 

professorn Jennifer McIntosh och handlar om att inkludera barn i processer som berör 

dem, i motsats till att enbart studera dem och deras behov. McIntoshs arbete har sin 

grund i barnkonventionens tolfte artikels krav på ratificerande staterna
6
 samt empiriska 

studier som visar att barn till tvistande föräldrar riskerar att få psykiska men.
7
 Hon och 

Caroline Long har studerat skillnaderna i resultat mellan att tillämpa barnfokuserad 

respektive barninkluderande konfliktlösning.
8
 Modellerna liknar varandra och har 

samma mål. Inom ramen för den barninkluderande modellen (min översättning, eng. 

”childinclusivemodel”) fick barnen direkt bidra genom ett möte med en barnkonsult
9
 

med särskilda kompetenser såsom terapeutisk kunskap och erfarenhet av att prata med 

deprimerade/traumatiserade barn samt barn i ung ålder med åldersadekvat verbal 

förmåga.
10

 Överlag föreslår McIntosh omfattande krav på barnkonsultens kompetens 

samt ett lärlingssystem och kontinuerlig övervakning.
11

 Sammanfattat innefattar 

förfarandet en medlare som agerar mellan föräldrarna och en barnkonsult som pratar 

med barnet. Barnkonsulten förmedlar sedan information till föräldrarna om barnet 

baserat på vad det själv har sagt. Lämpligheten i att använda modellen bedöms utifrån 

ett antal kriterier, däribland att föräldrarna ska genomgått eller överväga separation och 

att deras konflikt involverar frågor om barnet. Det rekommenderas, men krävs inte, att 

minst ett av barnen är i skolålder. Flertalet kriterier rör föräldrarnas lämplighet. Det är 

av vikt att barnet kan antas dra nytta av att få delge sin syn på situationen i bemärkelsen 

att höra barnet inte enbart innebär en upprepning av andra utredningar av barnet.
12

 

   Inom ramen för barnintervjun ska barnkonsulten söka svar på ett antal frågor utifrån 

barnets berättelse. De täcker områden som 1) syn på föräldrarnas konflikt, 2) barnets 

egna erfarenheter av separation, 3) barnets relation till respektive förälder, 4) hur barnet 

mår och 5) barnets framtida situation, såväl vilka behov som måste prioriteras inom 

ramen för tvistelösningen som hur barnets preferenser kring vårdnad, boende och 

umgänge samspelar med föräldrarnas kapacitet att stötta barnet på bästa sätt. 

                                                 
6
AFRC Issues, Child inclusion as a principle and as evidence-based practice, s. 2. 

7
A.a. s. 3. 

8
 McIntosh, Long, Children beyond dispute: A Productive Study of Outcomes from Child Focused and 

Child Inclusive Post-Separation Family Dispute Resolution. 
9
AFRC Issues, Child inclusion as a principle and as evidence-based practice, s. 1. 

10
A.a. s. 16f. 

11
A.a. s. 17f. 

12
A.a. s. 6f. 
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Barnkonsultens bedömning av dessa frågor kan göras med stöd av flertalet metoder som 

McIntosh hänvisar till. Det understryks att samtalet måste anpassas efter barnets ålder, 

mående och situation. Angående samtalets upplägg sägs att det ska hållas i ett 

välutrustat lekrum och att barnkonsulten ska börja med att förklara processen. En 

diskussion om vad som ska föras vidare till föräldrarna ska hållas, så att inga uppgifter 

som barnet vill hålla hemliga vidareförmedlas. Samtalet ska sedan fokuseras på 

föräldrarnas konflikt och separation men kommunikationsmedlen kan skilja sig åt från 

lek och att rita till diskussion och berättande.
13

 Efter barnsamtalet ska barnkonsulten 

diskutera vad som framkommit om barnet med föräldrarna och deras medlare på ett 

återkopplingsmöte (min översättning, eng. ”feedback meeting”). Mötet anpassas efter 

föräldrarnas förmåga att ta emot och bearbeta vad barnet förmedlat. Målet är att flytta 

föräldrarnas fokus från konflikten till barnets behov.
14

 

   Empiriska studier, däribland den ovan nämnda av McIntosh och Long, visar att 

modeller som inkluderar barn istället för att tala om dem och deras inställning i deras 

frånvaro har gett goda resultat. McIntosh och Longs studie visade bland annat metoden 

bidrog till att barn blev nöjdare med vårdnads- och umgängesarrangemangen. 

Överenskommelserna visade sig även bli mer hållbara och stabila över längre tid. Ett år 

efter studien genomförts kunde även observeras att barnens allmänna hälsa hade 

förbättras tack vare tillämpningen av den barninkluderande metoden.
15

 En annan studie 

som genomförts inom den australiensiska familjerättsdomstolen, som även den 

inkluderade barnsamtal och återkopplingsmöte, visade också ökad tillfredsställelse med 

vårdnads- och umgängesbesluten. Härtill rapporterade de deltagande föräldrarna 

positiva erfarenheter av att barnen hade fått komma till tals och ingen förälder uttryckte 

någon oro över barnsamtalet.
16

 

 

1.4.3 Barns delaktighet ur ett sociokulturellt perspektiv 

I en artikel lanserar Anne B. Smith, numera professor emerita vid universitet i Otago på 

Nya Zeeland, en sociokulturell (min översättning, eng. ”sociocultural”) syn på barns 

utveckling. Artikeln grundas på flertalet studier och verk, däribland hennes egna.
17

 

Smith beskriver hur sociokulturella teorier om barns utveckling kan bidra med 

                                                 
13

AFRC Issues, Child inclusion as a principle and as evidence-based practice, s. 7f. 
14

A.a. s. 8f. 
15

A.a. s. 12f. 
16

A.a. s. 14f. 
17

 Smith, Interpreting and supporting participation rights, s. 86ff. 
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förståelse för barns rättighet att vara delaktiga i beslut rörande dem själva samt erbjuder 

effektiva sätt för att tillvarata denna rättighet. Förespråkare menar att synen på barns 

utveckling som statisk, universell och åldersavhängig bör frångås. Istället hävdas att 

barndomen är socialt konstruerad och att vägen till att bli vuxen är en process med sin 

bas i den sociala, intellektuella kontexten runt barn. Det argumenteras för att många 

forskningsresultat rörande barns förmågor och kapacitet härrör från studier i vilka 

barnen har flyttats från sin naturliga miljö. Det i kombination med att forskningen ofta 

utgår från metoder och handlingsalternativ som vuxna personer tagit fram innebär att 

inget utrymme ges för inte lika långt utvecklade individers sätt att uttrycka sig, vilket 

ger missvisande forskningsresultat.
18

 

   Smith driver flera teser. Hon menar att delaktighet är beroende av huruvida 1) barnet 

förstår målen med aktiviteten de deltar i, 2) det kan göra val och ta initiativ samt 3) 

barnet bidrar till att målen uppnås.
19

 Grunden härför är Shiers och Harts nivåer av 

delaktighet där de högsta nivåerna medger att barn kan initiera och kontrollera sitt 

deltagande. Det uppnås genom att barn får information kommunicerad på ett för barn 

begripligt sätt och även ges stöd i ansträngningen att formulera sin inställning, samt att 

den vuxne är mottaglig för barnets åsikter.
20

 

   Den andra tesen är att sociokulturella teorier borde anläggas när barn ska komma till 

tals, då dessa talar för att barns utveckling inte är en förutsebar biologisk process så 

mycket som beroende av deltagande i sociala aktiviteter. Genom att anpassa den sociala 

kontexten runt barnet kan förmågan att bilda och delge åsikter förbättras. Det hävdas att 

barns förståelse och kunskap ökar i samband med att de deltar i varierade aktiviteter och 

interagerar med andra människor.
21

Stöttat lärande (min översättning, eng. 

”scaffolding”) tas upp som ett sätt att möjliggöra utvecklinggenom anpassad social 

kontext. Härigenom stöttar en vuxen person barnet i dess göromål avseende de uppgifter 

som barnet inte klarar av själv, för att allt eftersom barnet lär sig låta det överta 

ansvaret. Stödet bidrar till att 1) fånga barnets intresse, 2) behålla målfokus, 3) göra 

barnet uppmärksam på kritiska steg och 4) förminska komplexiteten i uppgiften. En 

studie av barnombud i familjerättsliga tvister som använt stöttat lärandevisade att 

hälften av barnen i studien kände sig redo att delge sina åsikter efter aktiv diskussion 

                                                 
18

A.a. s. 73f. 
19

A.a. s. 84. 
20

A.a. s. 75f. 
21

A.a. s. 77. 
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kring bland annat olika alternativ med ombuden.
22

 Sålunda argumenterar Smith för att 

den sociala kontexten barn befinner sig i bör anpassas på så sätt att den ska stötta barn i 

arbetet med att formulera och delge sina åsikter.
23

 Smith menar också att lagstiftare och 

tillämpare är alltför fixerade vid ålder eftersom bristande kompetens hos barn ofta 

hänförs till ålder. Därigenom underskattas barn. Hon presenterar flertalet studier som 

visar att även mycket unga barn visat på god förmåga att på olika sätt uttrycka sig.
24

 

   Det Smith vill åstadkomma är ett avsteg från det åldersfokus som allt som oftast 

dominerar när barns rättigheter att komma till tals och vara delaktiga diskuteras. Fler 

barn får möjlighet att höras och berätta vad de vill om ett sociokulturellt perspektiv 

anläggs varigenom barn ges adekvat stöd från sin omgivning, det vill säga den sociala 

kontexten. Med det här förhållningssättet hörs inte bara barn som vet vad de vill utan 

barn tillåts även utveckla åsikter gällande den aktuella frågan. 

 

1.4.4 Användning av teorierna 

McIntosh erbjuder ett metodologiskt förhållningssätt såväl som ett ytterligare syfte med 

att låta barn komma till tals. Modellen med barnsamtal och efterföljande 

återkopplingsmöte med föräldrarna resulterar i större tillfredsställelse medde slutliga 

arrangemangen. Vidare ger den hörande av barn ett ytterligare syfte; det ses inte enbart 

som en rättighet utan även som ett sätt att förbättra måendet för barn med tvistande 

föräldrar. Därför använder jag den i samband med granskningen av den svenska 

lagstiftarens syn på syftena med barnets vilja som rättsinstitut och de riktlinjer och 

metoder som svenska utredare har getts i utröna barnets inställning. 

   Smith presenterar ett alternativt sätt att se på när och hur barn ska höras. Perspektivet 

bortser från ålder och fokuserar på hur barnets åsikt kan formuleras och delges med 

hjälp av adekvat stöttning från omgivningen. Hennes teser är aktuella för min 

granskning avsåväl de svenska rekvisiten för vad som kan utgöra barnets vilja som 

metoderna för hörande av barn. 

 

 

 

1.5 Metod och material 

                                                 
22

Smith, Interpreting and supporting participation rights, s. 80. 
23

A.a. s. 84. 
24

A.a. s. 81ff. 
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1.5.1 Metoder 

För att uppnå målet med uppsatsen, det vill säga besvara frågan om förhållandet mellan 

reglering och tillämpning gällande hanteringen av barnets vilja i vårdnads-, boende- och 

umgängesmål, krävs tre metoder. Redogörelsen för barnets vilja som rättsinstitut samt 

vad som ska anses utgöra gällande rätt har framställts med hjälp av rättsdogmatisk och 

rättsanalytisk metod. Att använda rättsdogmatisk metod innebär att lösningen på ett 

problem återskapas genom att en rättsregel appliceras på problemet med hjälp av de 

allmänt accepterade tillika rättsligt bindande rättskällorna lag, förarbeten, praxis och 

doktrin.
25

  Med hjälp av den rättsanalytiska metoden vidgas källunderlaget till att även 

omfatta JO-beslut och material utgivet av Socialstyrelsen,
26

 vilket emellertid inte ger 

dem status som allmänt accepterade rättskällor. Det bredare källunderlaget medger dock 

en mer nyanserad beskrivning av gällande rätt då det förvisso inte är rättsligt bindande 

men likväl visar vilka riktlinjer rättstillämpare och socialnämndens anställda har att 

använda i sitt arbete.Kombinationen av rättsdogmatisk och rättsanalytisk metod 

använder jag sålunda som ett medel för att presentera lagstiftarens syn på hur barnets 

vilja borde beaktas enligt såväl bindande som icke bindande reglering. 

Visualiseringen av hur domstol och socialnämnd de facto arbetar i de berörda målen 

låter sig inte göras med ovan nämnda metoder. Här handlar det snarare om att observera 

den faktiska rätten i samhället och hur den ter sig i verkligheten. Det möjliggörs med 

hjälp av en rättssociologisk ansats. Rättsdogmatiken utgår från att rättsregler åtminstone 

borde överensstämma med verkligheten medan rättssociologin medger att andra faktorer 

än själva rätten kan spela in när lagen tillämpas. Rättssociologi beskrivs som ett sätt att 

få ett ”utifrånperspektiv” på rätten. Istället för att observera rättsregler i stängda rum, 

det vill säga med grund i lag, förarbeten, praxis, doktrin och andra riktlinjer för 

tillämpare, söker rättssociologer kunskap om rätten i samhället.
27

 Syftet med den 

rättssociologiska ansatsen i den här uppsatsen är att visa hur barnets vilja bedöms i 

praktiken, vilket jag gör genom empirisk dokumentstudie av mål från tingsrätt. Genom 

dokumentstudien undersöker jag hur de medel lagstiftaren givit domstol och 

socialnämnd används vid faktisk tillämpning och vilka resultat de ger. 

 

1.5.2 Särskilt om dokumentstudien 

                                                 
25

Kleineman, Juridisk metodlära, s. 21. 
26

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 45ff. 
27

 Hydén, Rättssociologi, s. 208. 



15 

 

Dokumentstudier eller textanalyser kan användas i både kvalitativa och kvantitativa 

studier.
28

Jag har valt att använda just dokumentstudie eftersom jag strävat efter att 

klargöra hur domstol och socialnämnd beaktar barnets vilja vilket är svårt att få en 

uppfattning om utan att granska konkret tillämpning. Angående kvantitativ respektive 

kvalitativ inriktning kan noteras att jag använder mig av en kombination av de båda. Ur 

kvantitativ aspekt undersöks frekvenser, vilket är typiskt för kvantitativ forskning, 

samtidigt som jag studerar resonemang och dylikt på ett mer kvalitativt, tolkande 

sätt.
29

Ett exempel är på sin plats; jag har undersökt om utredaren inom ramen för 

snabbupplysningarna träffat barnensamt hur kontakterna har utformats. Kombinationen 

av kvantitativt och kvalitativt inslag har varit användbar delvis eftersom jag i vissa fall 

sökt analysera hur vissa bedömningar gjorts men krasst fått konstatera att inga sådana 

bedömningar gjorts. Jag har även arbetat induktivt, det vill säga utan hypotes, och 

kunskapsteoretiskt i den mån att jag försökt förstå de tanke- och arbetssätt som de olika 

aktörerna tillämpar.
30

 

Inom ramen för dokumentstudie har jag granskat domar, snabbupplysningar och 

utredningar var för sig utifrån ett antal frågor. De kan inordnas under tre temata: 

uppmärksammande, bedömning och hänsynstagande till av barnets vilja. Varje tema 

inbegriper ett antal specifika frågor som varit av såväl ”ja/nej”-karaktär som ”hur”-

inriktade.
31

 Temata och frågor togs fram efter att jag avslutat den rättsdogmatiska delen 

av uppsatsen och därmed inhämtat kunskap om regleringen avseende barnets vilja. 

Frågorna har även inspirerats av de teorier jag valt för att jag ska kunna jämföra det 

svenska förhållningssättet med de av teorierna föreslagna metoderna och perspektiven.  

 

1.5.3 Material, urval och etiska överväganden 

Jag utgår från lag, förarbeten, praxis, doktrin, JO-beslut och Socialstyrelsens 

publikationer i redogörelsen för gällande rätt. För den rättssociologiskt betingade 

dokumentanalysen används tingsrättsmål från Stockholms tingsrätt.Ur en lista över 

de142 mål som avslutats från januari till september 2015 slumpade jag fram 20 mål. 

Elva mål diskvalificerade sig genom att falla utanför mina avgränsningar, varpå jag 

slumpade fram ytterligare mål tills jag hittat 20 mål som föll inom mina avgränsningar. 

                                                 
28

 Widén, Handbok i kvalitativ analys, s. 139. 
29

Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 341. 
30

A.a. s. 342. 
31

 Se bilaga 1. 
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Att jag utgått från mål i Stockholms tingsrätt, som varit fördelaktigt ur geografiska och 

ekonomiska aspekter, innebär att studiematerialet klassas som bekvämlighetsurval.
32

 

   Gällande etiska överväganden kan noteras att samtliga studerade mål finns att läsa för 

allmänheten på Stockholms tingsrätt. Av integritetsskäl har jag avstått från att skriva ut 

målnumren eller något av de namn som förekommer i dokumentstudiematerialet. Jag 

har inte haft för avsikt att analysera eventuell diskriminering påg rund av kön, etnicitet, 

funktionshinder eller dylikt varför jag inte kategoriserat personerna i målen därefter. 

Ålder har dock varit relevant eftersom det är en av bedömningsgrunderna i FB 6:2a 3 st. 

 

1.5.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är mått på en studies kvalitet. Reliabilitet används för att 

besvara frågan om resultaten blir desamma om undersökningen genomförs en gång till. 

Hög extern validitet krävs för att resultaten ska kunna generaliseras och inte enbart gälla 

för de studerade objekten eller miljöerna, medan intern validitet handlar om 

hållbarheten slutsatser om kausala förhållanden.
33

 Dessa mått är egentligen bättre 

anpassade till kvantitativa studier och svårapplicerade på kvalitativa sådana.
34

 Jag nöjer 

mig i detta avseende med att konstatera följande. De mål jag har studerat har involverat 

flertalet utredare, socialnämnder, domare och nämndemän. Även om samtliga individer 

agerat som representanter för samhällsinstitutioner är det omöjligt att säga om andra 

personer skulle ha gjort samma bedömningar, sett till den mänskliga faktorn. Min 

dokumentstudie har därmed blott resulterat i en ögonblicksbild av ett antal bedömningar 

som gjorts i en liten del av Sverige och kan inte utan vidare generaliseras till hela den 

svenska rättstillämpningen, varför jag inte gör några anspråk på att göra just det. Det är 

viktigt för läsaren att ha i åtanke när jag drar slutsatser utifrån resultaten; när jag uttalar 

mig om rättstillämpningen avses den tillämpning som förekommit i de studerade målen. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är upplagd enligt följande. I avsnitt 2 visar jag framväxten av rättsinstitutet 

barnets vilja och definierar dess innebörd. Rådande reglering kring detsamma kommer 

jag sedan visualisera genom att beskriva domstolens (avsnitt 3) respektive 

socialnämndens roll (avsnitt 4) avseende barnets vilja.Dessa tre delar av uppsatsen 

                                                 
32

Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 194. 
33

A.a. s. 49ff. 
34

A.a. s. 351. 
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syftar alltså till att redogöra för gällande rätt och därmed besvara min första 

frågeställning. 

I avsnitt 5 presenteras mina resultat från dokumentstudien i direkt relation till vad som 

jag menar är gällande rätt på området varpå jämförelse mellan reglering och tillämpning 

görs.Eftersom reglering och riktlinjer presenteras i direkt anslutning till den faktiska 

tillämpningen av dem tjänar avsnittet inte enbart till resultatredovisning utan därtill 

kontrolleras överensstämmelsen mellan gällande rätt och applicering av densamma. 

Därmed besvaras frågeställningarna om såväl tillämpning som överensstämmelse. 

Därefter följer avsnitt 6 i vilket merparten av mina analyser av såväl gällande rätt och 

tillämpning har förlagts. Mitt syfte är att visa vilka styrkor och svagheter som finns i 

dagens reglering och tillämpning. Här involveras även de teorier jag valt att jämföra det 

svenska förhållningssättet med. De slutsatser jag drar om lämpligheten i gällande rätt 

och dess tillämpning utgör grund för de legeferenda-diskussionen i slutet av avsnittet. 

Målet med dessa redogörelser är att besvara min sista frågeställning rörande 

lämpligheten i hanteringen av barnets vilja i svensk rätt. Avsnitt 7 utgör uppsatsens 

avslutning och innehåller sammanfattande reflektioner. 

   Ett förtydligande ska göras avseende förläggningen av analyser och slutsatser. I 

avsnitt 3 och 4 avslutar jag med sammanfattande reflektioner kring domstolens 

respektive socialnämndens roll. Analysen av resultaten från både rättsdogmatisk och 

rättssociologisk metod återfinns dock i avsnitt 6. Jag har valt att göra det större 

analysarbetet där eftersom jag anser att full förståelse för de slutsatser jag drar kan 

uppnås först med avsnitt 2-5 som bakgrund. 
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2 Definition av barnets vilja som rättsligt institut 

 

2.1 Inledning 

Regleringen av förhållandet mellan barn och föräldrar har utvecklats tämligen långsamt. 

Bestämmelser om vårdnad uppkom på medeltiden,
35

 men under tiden därefter ända fram 

till 1900-talet rörde barnrättsliga bestämmelser primärt äkta och oäkta barn, förvaltning 

av barns egendom, underhållsskyldighet och adoption.
36

 Under 1910-talet tillkom en rad 

olika lagar som berörde barn, senare kända som barnalagarna.
37

 Att debatten om 

barnuppfostran intensifierades under tiden därefter medförde inte bara att föräldrabalken 

tillkom 1950, utan även att samhällets syn på barn förändrades i och med att den blev 

mer individorienterad. Det i kombination med ett ökande antal skilsmässor ledde till att 

familjerätten började moderniseras.
38

 Härtill fanns en växande benägenhet att reglera 

den privata sfären.
39

 

   Med avstamp i den här korta summeringen av barnrättens utveckling ska i det följande 

redogöras för hur barnets vilja växt fram som rättsligt institut i svensk lagstiftning. 

Olika strömningar kommer definieras och slutligen kommer redogörelsen resultera i ett 

resonemang om vad regleringen av barnets vilja egentligen kan sägas innebära. 

 

2.2 Framväxt 

2.2.1 Utredningen om barnets rätt: Grundläggande behov och vuxenträning 

Utredningen om barnets rätt tillkom som ett resultat av samhällets förändrade 

uppfattning om barn. De var inte längre föräldrarnas egendom utan självständiga 

individer med egna behov. Det ville lagstiftaren se speglat i lagstiftningen och som ett 

led i detta tillsattes Utredningen om barnets rätt 1977.
40

 Den ledde slutligen till tre 

delbetänkanden varav ettprimärt fokuserade på föräldraansvar och innehöll flertalet 

förslag på ny reglering av vårdnad och umgänge. En grundläggande utgångspunkt för 

all lagstiftning rörande barn ansågs vara att kunskap om barns behov och förändringar i 

såväl samhället som familjemönstret.
41

 Dessa barnets behov fastställdes i 

                                                 
35

 Inger, Svensk rättshistoria, s. 32f. 
36

A.a. s. 32f, 114, 176 respektive 249ff. 
37

 Singer, Barnets bästa, s. 24. 
38

A.a. s. 25f. 
39

 SOU 1987:7 s. 52. 
40

 Dir. 1977:25. 
41

 SOU 1979:63 s. 15. 
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utredningen,
42

och de påverkar än idag den rättsliga definitionen av barnets bästa.
43

 

Behoven var av såväl fysisk som psykisk karaktär och tillgodoseendet av dem ansågs 

omfattat av föräldraansvaret.
44

 Här visas för första gången i svensk lagstiftningshistoria 

sambandet mellan barnets vilja och barnets bästa; att få påverka sin situation angavs 

nämligen som ett av barnets behov,
45

 och därtill ansågs det vara ett vitalt led i barnets 

personlighetsutveckling.Att uppmuntra barn att forma och uttrycka egna åsikter ansågs 

båda för barnets övergång till en ”självständig och ansvarskännande människa”. Barn 

ansågs bli mer benägna att engagera sig i genomförande av beslut om de själva fick vara 

delaktiga i dem.
46

 Utredarna såg på barns delaktighet och med- och/eller 

självbestämmande som ett slags vuxenträning som därtill bådade för hållbara lösningar. 

I utredningen poängteras dock att barns behov att få påverka sin situation inte förtar 

faktumet att vuxna i vissa fall är såväl bättre lämpade som skyldiga att bestämma över 

barnet, särskilt när frågan kräver konsekvensanalys.
47

 

   Förutsättningarna för att barn skulle få komma till tals och påverka ansågs då liksom 

nu vara att barnet uppnått erforderlig ålder och mognad. Utredarna vände sig starkt emot 

en åldersgräns för när barnets vilja skulle beaktas sett till att barn mognar i olika takt. 

Det medgavs att mognadsbedömningen kunde vara svår, men föräldrarna 

rekommenderades ge barn möjlighet att komma till tals redan i tidig ålder.
48

 Att barn 

skulle få vara med och påverka ansågs inte bara vara ett behov utan även en rättighet, 

dock aldrig en skyldighet, att få ge uttryck för sin vilja.
49

 Hänsyn till viljan skulle visas 

av både föräldrar och samhällets olika företrädare.
50

 Avseende domstolens beaktande av 

barnets inställning sades att det kunde vara svårt att utröna vad barnets verkliga önskan 

var och därför måste den vägas samman med andra delkomponenter vid bedömning av 

barnets bästa.
51

 Vikten av och svårigheten i att avgöra vad som är barnets verkliga vilja 

är något som är uppe till fortsatt diskussion och har föreslagits kunna hjälpas av 

expertkonsultation och undersökning av eventuell påverkan från föräldrarna.
52

 

                                                 
42

 SOU 1979:63 s. 55. 
43

 Singer, Barnets bästa, s. 28. 
44

 SOU 1979:63 s. 62f. 
45

SOU 1979:63 s. 58. 
46

SOU 1979:63 s. 66. 
47

SOU 1979:63 s. 58. 
48

SOU 1979:63 s. 66. 
49

SOU 1979:63 s. 67. 
50

SOU 1979:63 s. 58. 
51

SOU 1979:63 s. 111. 
52

 SOU 1997:116 s. 189 samt SOU 2005:43 s. 848. 
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   Sammanställningen av barns behov i det andra delbetänkandet välkomnades av 

regeringen.
53

 Vad gäller barnets vilja togs en ny bestämmelse in i FB som stadgade att 

vårdnadshavaren i takt med barnets stigande ålder och mognad skulle ta allt större 

hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Den valda lydelsen syftade till att 

understryka den ”vuxenträning” som delaktighet i beslut ansågs medföra.
54

 En 

möjlighet att höra barn direkt inför rätten infördes med tydliga instruktioner om att den 

skulle användas restriktivt, att barnets samtycke var en förutsättning och att barnet 

endast skulle höras om det inte kunde tros försättas i en svår eller ohållbar situation på 

grund av förhöret.
55

 Sammanfattningsvis kan sägas att regeringen tog fasta på 

utredningens synpunkter om att barn behöver få påverka som en central del av 

uppfyllandet av barnets bästa. 

 

2.2.2 Barnkonventionen: Barnets rätt att komma till tals 

Internationella dokument om mänskliga rättigheter med särskilt fokus på barn var ingen 

nyhet på åttiotalet. Barnkonventionens tillkomst hade föregåtts av två FN-deklarationer 

om barnets rättigheter från 1924 respektive 1959 som tillsammans utgjorde den 

värdegrund som barnkonventionen baserades på. Barnkonventionen var färdig för 

ratificering 1989. Innebörden av ett godkännande ansågs av den svenska regeringen 

vara att respektera och främja barnets rättigheter på ett konventionsenligt sätt och därför 

”närmast en självklarhet”,
56

 varför Sverige ratificerade konventionen 1990. Svensk rätt 

ansågs redan vid nittiotalets början vara förenlig med konventionskraven. Emellertid var 

lagstiftning endast ett steg mot att förverkliga syftet med konventionen; därutöver 

ansågs även attitydförändringar spela stor roll.
57

 Regeringen valde att inte inkorporera 

hela dokumentet i svensk lag utan istället tillämpa konventionskonform tolkning vilket 

innebär att nationell rätt ska anpassas till barnkonventionens innehåll.
58

 

Barnkonventionen är det första folkrättsliga dokumentet som tillerkänner barn rätten att 

få komma till tals (12 art.). 

   Barnkonventionen ger alla barn rätt att komma till tals i alla frågor som rör barnet och 

förpliktigar konventionsstaterna att ta hänsyn till barnets åsikter utifrån dess ålder och 

mognad vilket framgår av artikelns ordalydelse. 12 art. är inte enbart en rättighet för sig 

                                                 
53

 Prop. 1981/82:168 s. 18. 
54

A.prop. s. 24. 
55

A.prop. s. 57. 
56

 Prop. 1989/90:107 s. 27. 
57

SOU 1997:116 s. 178. 
58

Schiratzki, Barnrättensgrunder, s. 24 
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utan även en av konventionens fyra grundprinciper. Dels ensam, dels i samspel med de 

andra grundprinciperna – diskrimineringsförbudet (2 art.), barnets bästa i första rummet 

vid var åtgärd som berör barn (3 art.) och rätten till liv (6 art.) – ska rätten att komma till 

tals genomsyra tolkningen av alla artiklar och konventionen som helhet.
59

 Det innebär 

bland annat att tolkningen av barnets bästa kräver hänsyn till vad barnet anser. Rätten 

att komma till tals är absolut och tillfaller alla barn som är i stånd att forma åsikter. Det 

innebär att barnkonventionen inte ställer upp varken åldersgräns eller krav på att barnet 

ska kunna uttrycka sig på något visst sätt för att rättigheten ska kunna tas i bruk. Det bör 

även noteras att tillvägagångssättet för hur barn ska komma till tals inte specificeras. 

Däremot ska barn få tillräckligt med information om sina rättigheter och den aktuella 

situationen.
60

 

Efter godkännandet ansåg regeringen attSverige uppfyllde sina åtaganden men 

möjligheter att ytterligare anpassa lagstiftningen diskuterades ändå.
61

 Med reformerad 

lagstiftning ville regeringen skapa ytterligare garantier för att barnet skulle få höras i 

domstolsprocesser som berör dem.
62

 Det introducerades en särskild erinran till 

domstolarna om att, utifrån barnets mognad och ålder, ta hänsyn till barnets vilja. Syftet 

med att införa en särskild bestämmelse om rättens hänsyn till barnets vilja var dock inte 

att rätten mer frekvent skulle använda sig av möjligheten att höra barn i domstol.
63

 

Tvärtom skulle barnet i första hand få komma till tals genom vårdnadsutredningen.
64

 En 

skrivelse lades till av vilken framgick att vårdnadsutredare, om det inte var olämpligt, 

skulle försöka klarlägga barns inställning för senare delgivning till rätten. Det ansåg 

regeringen kräva att utredaren skulle få till stånd en sådan kontakt med barnet som kan 

visa huruvida barnet har en inställning som borde förmedlas till rätten.
65

Exempel på 

omständigheter som kunde föranleda att kontakt med barnet ansågs olämpligt är när 

barnet var för litet eller för omoget för att kunna ha åsikter eller om barnet var mycket 

känsligt och dess inställning redan klargjorts i andra utredningar.
66

För det fall utredaren 

fick reda på barnets vilja borde utredaren bifoga en bedömning av viljan utifrån barnets 
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mognad och ålder.
67

 Vidare fastslog regeringen ingen åldersgräns men konstaterade att 

de minsta barnen inte ”kan ha någon uttalad uppfattning över huvud taget”, varpå rätten 

inte behöver fästa avseende vid deras vilja, medan äldre barns åsikt ska visas större 

hänsyn.
68

 

      Mot bakgrund av barnkonventionen, som stadgar att barn ska beredas möjlighet att 

höras gällande samtliga åtgärder som berör dem, är det intressant att regeringen 1994 

inte ansåg att det fanns någon större anledning att höra barn i de fall då vårdnadshavarna 

lyckats komma överens.
69

 Det var förvisso ingen nyhet utan hade konstaterats redan i 

propositionen om godkännande av barnkonventionen.
70

 Regeringen lade emellertid in 

en brasklapp; om det skulle framkomma att barnet var starkt emot den överenskomna 

lösningen kunde skäl finnas att se över lösningens förenlighet med barnets bästa.
71

 

 

2.2.3 Barnets bästa och barnets vilja: Hierarki, samspel eller fristående system? 

Barnets bästa ska enligt FB 6:2a 1 st. vara avgörande för alla beslut som har med barnet 

att göra, vilket är förenligt med barnkonventionen 3 art. som stadgar att barnets bästa 

ska komma i främsta rummet. Den första kopplingen mellan barnets bästa och barnets 

vilja gjordes i Utredningen om barnets rätt apropå definitionen av barnets behov. I 

samband med ratificeringen av barnkonventionen gjorde den brittiske familjerättaren 

John Eekelaar sitt inträde i de rättsliga tankegångarna kring samspelet mellan de två 

rättsinstituten. Hans metod för fastställande av det enskilda barnets bästa innebär att 

beslutsfattaren vägar samman såväl barnets vilja som vedertagen kunskap om barn.
72

 

Barnets vilja blir alltså, enligt det här perspektivet, en delkomponent i beslutsfattande 

som ska vara i enlighet med barnets bästa och därmed finns inget egenvärde i hörande 

av barn. Lagstiftaren avvek från det synsättet i slutet på nittiotalet på grund av ett visst 

behov av att kunna bedöma barnets vilja fristående från barnets bästa.
73

 Ett sådant fall 

ansågs vara när det är svårt att fastställa vad som är barnets bästa, samtidigt som barnet 

har en tydlig, stark åsikt.
74

 Det ledde till att bestämmelsen om hänsyn till barnets vilja 

flyttades till en egen paragraf under ett antal år, vilket fick effekten att barnets 

                                                 
67

Prop. 1994/95:224 s. 55. 
68

A.prop. s. 35, 53. 
69

A.prop. s. 35. 
70

 Prop. 1990/91:8 s. 59. 
71

 Prop. 1994/95:224 s. 35. 
72

SOU 1997:116 s. 134. 
73

 Prop. 1997/98:7 s. 48. 
74

A.prop. s. 106. 



23 

 

inställning kunde bli avgörande för domslutet även om viljan inte överensstämde med 

barnets bästa. 

   2005 valde regeringen att återföra barnets vilja till bestämmelsen av barnets bästa men 

klargjorde att ingen förändring i sak avsågs.
75

 Det kan dock ifrågasättas om rättsläget 

ändå inte förändrats. Schiratzki hävdar att barnperspektivets genomslag i svensk rätt 

utmanövrerar möjligheten att ta fristående hänsyn till barnets vilja.
76

 Barnperspektivet 

gjorde entré i svensk rätt på allvar i samband med utvärderingen av nittiotalets många 

barnrättsliga reformer och ska appliceras på alla beslut och åtgärder som rör barn. Det 

innebär att beslutsfattaren måste försöka förstå barnet och se situationen från barnets 

perspektiv, delvis genom att lyssna på barnet, med respekt för barnets fulla 

människovärde och integritet som utgångspunkt.
77

Eekelaar gör sig påmind även här 

genom att lagstiftaren erinrar om att barnets bästa sedan utgörs av att barnet får komma 

till tals och bedöms utifrån beprövad erfarenhet och kunskap.
78

 

   Utifrån lagstiftarens resonemang uppkommer en syn på barnets vilja som underordnad 

barnets bästa samtidigt som ett samspel kan observeras dem emellan. Barnets 

uppfattning utmålas som en del i fastställandet av barnets bästa. Däremot är det senare 

vad som slutligen avgör beslutet; om barnets vilja inte stämmer överens med vad 

beslutsfattaren anser vara barnets bästa får viljan stryka på foten. 

 

2.2.4 När och hur kan barnet uttrycka sin vilja? 

En sammanfattning av framväxten av de medel som finns för att låta barnet komma till 

tals är på sin plats. 1990 inrättades vårdnads-, boende- och umgängesutredningen som 

sedan fick det ytterligare syftet att, om det inte är olämpligt, utreda barnets vilja.
79

 

Utredandet av barnets vilja i samband med utredningsåtgärder har senare expanderats 

till att även omfatta snabbupplysningar, förutsatt att den som företar upplysningen 

ansett att det är lämpligt att utröna vad barnet anser.
80

 Att höra barn inför rätten har varit 

möjligt sedan åttiotalet och har sedan tillkomsten omgivits av sträng restriktion. 

   Synen på hur barnet kan delge sin uppfattning har även den förändrats. Sedan 2005 

anses ett uttryck för barns vilja kunna vara mer allmänna synpunkter på föräldrarna eller 
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livssituationen, såsom preferens avseende skola eller fritidsaktivitet.
81

 Barn kan även 

komma till tals via vuxna i deras närhet.
82

 Däremot tycks lagstiftaren varit tämligen låst 

i föreställningen om att barns vilja ska formuleras i ord; det saknas resonemang om vad 

beteenden eller dylikt som viljeyttringar. Som nämnts ovan har barnet aldrig betraktats 

som tvunget att komma till tals utan barnets vilja som institut präglas av frivillighet; det 

påpekas i flertalet lagstiftningsarbeten att barnet aldrig får pressas.
83

 Det finns även en 

benägenhet att kontrollera huruvida det barnet har sagt kan antas motsvara dess verkliga 

vilja. 

 

2.2.5 Något om debatten om barns talerätt 

När barns rätt att komma till tals diskuteras är det viktigt att skilja på ”rätt att komma till 

tals” och ”talerätt”. Med det senare avses nämligen en mer processrättsligt betingad 

fråga, nämligen om barn ska tillerkännas partställning i vissa mål och vilka 

befogenheten den ska medföra. Talerätt för barn har diskuterats sedan sjuttiotalet. Det 

hade tagits upp helt kort i utredningen om föräldraansvar
84

 vilket föranledde ett uppdrag 

från regeringen att ytterligare utreda frågan.
85

 Utredarna ansåg att talerätt för barn i 

vårdnads-, boende- och umgängesmål låg i linje med lagstiftarens generella vilja att öka 

barns deltagande.
86

 Ur ett processrättsligt perspektiv överensstämde förslaget med 

principen om att partsställning ska ges den som har ett av rättsordningen skyddat 

intresse i en tvist. Härtill ansågs talerätt vara förenat med barnets bästa.Till 

utformningen föreslogs att talerätten skulle vara tämligen obegränsad med undantag för 

initiativrätt.
87

 Barnen skulle från tolv års ålder företräda sig själva och dessförinnan av 

sina föräldrar eller, för det fall att motstridiga intressen förelåg, av en särskild 

företrädare i form av offentligt biträde enligt rättshjälpslagen.
88

 

   Mottagandet av förslaget om talerätt blev svalt. I den proposition om vårdnad och 

umgänge som följde utredningen togs över huvud taget inte talerätt upp utan regeringen 

fokuserade istället på samförståndslösningar.
89

 Det i sig föranledde flertalet motioner 
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som påkallade ställningstagande vilket även lagutskottet ställde sig bakom.
90

 Slutligen 

avgav regeringen sin kommentar, i vilken förslaget inte antogs.
91

 Skälen härför var 

bland annat komplikationer med partsförhållanden i de fall barnen skulle företrädas av 

sina föräldrar, hantering av små barn och företrädare för dessa, tvistens påverkan på 

relationerna inom familjen och statliga kostnader för biträden.
92

 Däremot behandlades 

inte talerätten som en garanti för barnet att få komma till tals med mera än att 

regeringen konstaterade att regleringen av barns deltagande i tvister måste anpassas för 

att barnets vilja ska bli synliggjord och tillbörligt beaktad.
93

 Sedan dess har talerätt 

diskuteras ytterligare, bland annat i samband med ratificerandet av barnkonventionen,
94

 

men lagstiftaren har aldrig funnit skäl att införa en sådan. 

 

2.3 Synen på barnets vilja idag 

Sedan synen på barn förändrades och de började betraktas som individer med egna 

behov har svenska lagstiftare vidtagit flertalet utredningar och lagändringar för att hålla 

sig ajour med rådande värderingar. De huvudsakliga syftena och intressena som 

påverkat över tid är varierade. Vid en närmare granskning visar det sig att det första 

stora lagstiftningsarbetet avseende barns vilja, med grund i Utredningen av barnets rätt, 

till stor del motiverades av barns behov. Att barn skulle få komma till tals hade inte så 

mycket med rättigheter att göra som att rätten att påverka sin egen situation ansågs 

behovsgrundad och därtill viktig såsom träning för att bli en välfungerande, självständig 

vuxen. Härefter följde barnkonventionen som syftade till att stadga en transnationell syn 

på barn som subjekt och samhällsmedborgare, enligt vilken rätten att komma till tals 

inte bara är en självklarhet utan en grundprincip som ska genomsyra tolkningen av 

samtliga barnets rättigheter. FN ställer inga krav på formen för hörande av barn men det 

är tydligt att de ratificerande staterna är skyldiga att erbjuda barn möjlighet att uttrycka 

sin vilja i varje förfarande som berör dem. Rättigheten tillkommer varje barn som är i 

stånd att bilda sig en åsikt och totalt diskrimineringsförbud råder. 

   Idag ses barnets vilja som något som tillsammans med barnets bästa bör väga tungt 

om barnet är gammalt och moget nog. Huruvida kraven på just ålder och mognad är av 

godo är omdiskuterat. Singer menar att de öppnar för och rent av uppmuntrar en syn på 
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barn som omsorgstagare och objekt, vilket står i bjärt kontrast till barnkonventionens 

stadgande om barn som subjekt. Det medför risk för godtycklighet eftersom 

bedömningen av värdet i barnets vilja blir beroende av betraktarens syn på barns 

behov.
95

Singer identifierar ett kompetensorienterat perspektiv på barn som innebär att 

barn betraktas som de som vet mest om sin situation och sin inställning och därtill anses 

ha rätt och kompetens att få påverka. Det kontrasterar mot vad Singer kallar den 

behovsorienterade synen som förutsätter att barn inte har full kapacitet och måste 

skyddas från lojalitetskonflikter och egna val som kan ge konsekvenser vilka barnet inte 

kunnat förutse. Förekomsten av dessa synsätt i det svenska rättsmedvetandet leder till 

tvehågsenhet avseende tillämpningen.
96

Schiratzki å sin sida menar att den materiella 

betydelsen av barnets vilja blir svårbestämd när det saknas direktiv om hur mognad ska 

bedömas.
97

 

   Ytterligare något som bidragit till viss oklarhet om hur barnets vilja ska bedömas är 

bristen på redovisade resonemang kring densamma. Utvärderingen av nittiotalets 

barnrättsliga lagstiftningsarbeten uppmärksammande att både domstolar och 

socialnämnder sällan dokumenterade hur de gått tillväga i sina bedömningar av barnets 

vilja. Det ledde till en erinran till de verksamma organen om vikten av att redovisa hur 

de värderat barnets uppfattning,
98

 men erinran har aldrig blivit lagfäst. 

 

2.4 Dekonstruktion av barnets vilja 

Framtagandet av barnets vilja som rättsligt institut har genererat fyra bestämmelser av 

relevans i FB. Den uppenbara är 6:2a 3 st. som stadgar att hänsyn ska tas till barnets 

vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Härtill kommer 6:19 4 st. som 

stipulerar att den som företar vårdnads-, boende- och umgängesutredning enligt 3 st. ska 

försöka utreda barnets vilja om det inte är olämpligt. Liknande gäller för 

snabbupplysningar enligt 6:20 2 st. med skillnaden att utredning av barnets inställning 

endast företas om det bedömts vara lämpligt. Slutligen finns 6:19 6 st. som erbjuder 

möjligheten att vid särskilda skäl och om ingen risk för att barnet tar skada av det höra 

barnet direkt i rätten. 

   Jag anser att dessa regler kan dekonstrueras och att delarna sedan kan delas in i 

kategorier. För att det ska finnas något att ta hänsyn till krävs kännedom om barnets 
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vilja; härför behöver förekomsten av en eventuell vilja uppmärksammas. Viljan ska 

emellertid inte beaktas utan vidare, utan den bedöms och ges värde utifrån barnets ålder 

och mognad. Beroende på vilken slutsats som nås om värdet görs ett visst 

hänsynstagande till barnets vilja. Operationaliseringen av barnets vilja kan alltså 

beskrivas som följer: Barnets vilja behöver uppmärksammas för att dess värde ska 

kunna bedömas så att rätten till sist kan avgöra vilken hänsyn den ska visas. 

   För uppmärksammande av barnets vilja används FB 6:19 3-4 st., 6:19 6 st. och/eller 

6:20 2 st. Den eventuella viljan som framkommer bedöms utifrån stadgandet om ålder 

och mognad i FB 6:2a 3 st. Utifrån viljans värde görs ett hänsynstagande enligt samma 

bestämmelse. Ytterligare en ett stadgande som har betydelse för hänsynstagandet är FB 

6:2a 1 st. som visar att huruvida barnets vilja följs är avhängigt dess förenlighet med 

barnets bästa. Redan vid en första anblick av den här kategoriseringen blir det uppenbart 

att vissa centrala frågor inte besvaras. De uppräknade bestämmelserna stadgar varken 

definitionen av vad som är barnets vilja eller hur uppmärksammandet ska gå till och ger 

ingen vägledning angående hur bedömningen av ålder och mognad ska gå till. Dessa 

frågetecken suddas delvis ut av förarbetena. Barnets vilja är barnets uppfattning om 

vilken förälder de vill ska vara vårdnads-, boende- eller umgängesförälder, uttryckt 

direkt eller genom allmänna synpunkter från barnet självt eller genom nära vuxna. Ålder 

och mognad ska bedömas efter varje enskilt barn men äldre barns vilja väger generellt 

sett tyngre än små barns dito, eftersom de senare inte anses ha någon vilja. Frågan om 

hur uppmärksammande ska gå till består dock, med undantag för påpekandet om att 

utgångspunkten är barnets villighet att delge sin åsikt. 

   Som synes är det inte helt tydligt definierat vad de olika delarna i institutet ”barnets 

vilja” innebär. Emellertid är det en slutsats som i princip enbart baserats på förarbeten 

och lagtextens ordalydelse. Framställningen kommer därför i nästa steg granska de 

organ som verkställer lagens krav och deras arbetssätt. Ännu längre fram, i avsnitt 6.2, 

återkommer jag till dekonstruktionen och utvecklar den med hjälp att förvärvad kunskap 

om domstol och socialnämnd. 
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3 Domstolens roll avseende barnets vilja 

 

3.1 Inledning 

Vägen till dagens reglering har redovisats ovan och ger vissa instruktioner om hur 

barnets vilja ska hanteras och tas tillvara. För att måla en rättvisande bild av dagens 

rättsläge krävs dock mer. Hittills har primärt betydelsen av nuvarande FB 6:2a 3 st. 

berörts, och med det i bakhuvudet är det dags för en närmare granskning av vilka medel 

och instanser som agerar för att uppfylla ovan nämnda bestämmelse. 

   Kort sammanfattat är det domstolar, och allt som oftast tingsrätter,
99

 och 

socialnämnder som utgör de berörda institutionerna vid utredande av barnets vilja i 

vårdnads-, boende- och umgängesmål.
100

 Kraven som ställs på de åtgärder de väljer att 

vidta, samt vilka åtgärder som kan vidtas, återfinns i huvudsak i FB 6:19-20. Utöver det 

finns ett antal instruktioner utanför lagstiftningen som socialnämnden har till sitt 

förfogande. I det här avsnittet kommer domstolens ansvar och medel för att utreda 

barnets vilja att behandlas. Därefter följer en redogörelse för de viktigaste avgörandena 

som visar hur domstolen har förhållit sig till och bedömt barnets vilja. Redan här bör 

anmärkas att det finns mycket få fall från HD i vilka barns vilja har bedömts, varför 

avsnittet om rättsfallöversikt primärt tar upp fall från HovR. 

 

3.2 Officialprincipen 

Grundläggande om rättens kartläggning av barnets vilja bör sägas att FB 6:19 1 st. 

stadgar att frågor om vårdnad, boende och umgänge, inklusive barnets vilja, ska bli 

tillbörligt utredda. Till det hör att dessa typer av mål är indispositiva, vilket beror på att 

barn anses vara i behov av skydd. Därför har domstolen ett självständigt 

utredningsansvar, vilket ska verka som ett slags garanti för att barnets bästa 

tillgodoses.
101

 Utredningsskyldigheten gäller vid både enighet och tvist mellan 

föräldrarna.
102

 Såsom nämnts ovan (se avsnitt 2.2.4) utgår rätten emellertid från att en 

överenskommelse mellan föräldrarna oftast är till barnets bästa, eftersom föräldrar 
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presumeras känna sina barns behov bäst,
103

 men för det fall att det framkommer att 

barnet motsätter sig överenskommelsen ska domstolen utreda vad som kan anses 

motsvara barnets bästa. Det tillvägagångssätt domstolen tillämpar i den här typen av 

tvister kallas för domslutsinriktad officialprövning. Det innebär att domstolen tillåts gå 

utanför processens yttre ram och kontrollera om yrkandena eller överenskommelsen är 

förenliga med barnets bästa.
104

 

Officialprincipenmedför att domstolen är skyldig att utreda vad som har framkommit 

om barnets vilja, samt att ta reda på om barnet över huvud taget har en åsikt i frågan.
105

 

Att inte inhämta utredning har bedömts som rättegångsfel. I det aktuella målet var 

parterna oense om såväl vårdnad som umgänge, och HovR:n ansåg att TR:n bort 

inhämta utredning för att klarlägga det berörda barnets bästa.
106

 Därför återförvisades 

målet till TR:n.
107

 

 

3.3 Snabbupplysning 

Domstolen har möjlighet att fatta interimistiska beslut för tiden fram till 

huvudförhandling och dom (FB 6:20 1 st.). För att bilda sig en uppfattning om 

omständigheterna inför ett sådant beslut kan rätten begära in upplysningar från berörd 

socialnämnd (FB 6:20 2 st.). Sådan upplysning kallas i dagligt tal för snabbupplysning. 

Det finns en skillnad mellan att klarlägga barnets vilja enligt FB 6:20 och FB 6:19. Vid 

en snabbupplysning ska utredaren utreda barnets vilja om det bedöms lämpligt. Det kan 

anses anmärkningsvärt eftersom domstolen ska arbeta utifrån samma 

bedömningsgrunder som då en slutlig dom avkunnas och därmed visa samma hänsyn 

till barnets vilja även vid interimistiska beslut. Skillnaden mellan utredning och 

snabbupplysning motiveras med att barnets inställning av praktiska skäl inte kan utredas 

innan beslut ska fattas.
108

 

   Snabbupplysningen är domstolens medel att skapa sig en uppfattning om barnets vilja 

inför interimistiskt beslut. Värt att nämna är att rätten får ändra beslutet när den vill, 

vilket kan bli nödvändigt allt eftersom att ny information tillkommer.
109
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3.4 Utredning 

Enligt FB 6:19 2 st. ska berörd socialnämnd beredas tillfälle att inkommamed 

upplysningar. Om dessa inte är tillräckliga kan rätten begära in ytterligare utredning 

(6:19 3 st.). Rätten är inte skyldig att begära in sådan utredning enligt 3 st.; tvärtom ska 

en sådan endast företas om behov anses föreligga och underlaget i övrigt är 

otillräckligt.
110

 Om det ändå beslutas att utredning ska genomföras ska rätten fastställa 

en tidsram för när den ska vara avslutad. Tidsfristen bestäms utifrån omständigheterna i 

det enskilda fallet, men såvida inga omfattande åtgärder vidtas under utredningstiden 

bör det räcka med tre till fyra månader.
111

 Utredningen ska bedrivas skyndsamt.
112

 

   I allmänhet ska utredningen syfta till att frågorna om vårdnad, boende och umgänge 

blir tillbörligt utredda och om det inte är olämpligt ska utredaren försöka klarlägga 

barnets inställning och redovisa den för rätten (FB 6:19 4 st.). Domstolen har möjlighet 

att fastställa riktlinjer för utredningen, vilket framgår direkt av bestämmelsen. Om 

eventuell utredning som redan finns i målet täcker merparten av, men inte alla, frågor 

som är för handen kan rätten besluta att utredningen enbart ska fokusera på något visst, 

exempelvis barnets inställning.
113

 Enligt bestämmelsen beslutar domstolen vilket organ 

som ska genomföra utredningen. Oftast är det socialnämnden i barnets boendekommun 

men om en av föräldrarna bor i en annan kommun bör den utredande kommunen ta 

kontakt med denna. Ett annat organ som kan bli aktuellt att involvera är barn- och 

ungdomspsykiatriska kliniker om det föreligger behov av utlåtande från en sådan.
114

 

   Det går inte att säga vilket värde en utredning ska tillmätas. Oftast får den stor 

betydelse för rättens bedömning
115

 men till syvende och sist är det domstolen som avgör 

utredningens bevisvärde.
116

 Det faller sig naturligt eftersom det är rätten som tar slutlig 

ställning till vad som ska anses vara barnets bästa och vilket beslut som är mest 

förenligt därmed.
117

 Däremot bör rätten avge motivering i de fall den valt att avvika från 

utredningens bedömning.
118
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3.5 Höra barnet inför rätten 

FB 6:19 6 st. medger att barnet hörs inför rätten, om särskilda skäl talar för det och om 

det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av det. Syftet med att höra barnet har av JO 

sagts böra vara att klargöra barnets inställning i den fråga som utreds.
119

 Redan av 

ordalydelsen framgår med tydlighet att det ställs höga krav för att det ska vara 

genomförbart att höra barn i rätten. Tidigt klargjordes det i förarbetena att barn i första 

hand ska höras i utredningen och att bestämmelsen ska användas mycket restriktivt (se 

ovan avsnitt 2.2.3). Ambitionen har uppnåtts; möjligheten att höra barn inför rätten 

används mycket sällan och då oftast på eget initiativ från berörda barn i tonåren.
120

 

   Som särskilda skäl räknas exempelvis att barnet själv har begärt att få höras inför 

rätten. Om det kommer till domstolens kännedom har de ansvar för att kontrollera att 

det verkligen är barnets vilja.
121

 Ett annat skäl kan vara att barnet i utredningen har haft 

en mycket klar och tydlig inställning och att rätten därför vill undersöka saken närmare. 

Det är rätten som bedömer huruvida det är lämpligt att höra barnet,
122

 och hit hör en 

skyldighet att undersöka om några skadliga konsekvenser kan uppstå för barnen.
123

 Ett 

sätt för domstolen att undersöka lämpligheten är att fråga föräldrarna, läkare, utredare 

eller någon annan vuxen som barnet har haft kontakt med.
124

 Lämplighetsbedömningen 

påverkas mycket av barnets ålder och mognad, och trots att det inte finns någon nedre 

åldersgräns har det sällan funnits lämpligt att höra barn under tolv år.Även om rätten 

skulle anse att kraven är uppfyllda krävs barnets samtycke.
125

 

   Gällande formen för att höra barn hålls förhöret som ett vanligt vittnesförhör. I likhet 

med andra sådana ska barnförhör endast hållas i anslutning till huvudförhandlingen.
126

 

Barn får alltså inte höras i samband med interimistiska beslut. Det är domarens ansvar 

att förhöret hålls på ett ansvarsfullt sätt, i bemärkelsen att barnet inte pressas på 

information och att åtgärder vidtas om barnet mår dåligt i rättssalen.
127

 Vare sig domare 

eller ombud får uppmana barnet att välja sida.
128

 Atmosfären i rättssalen bör vara 

avspänd och med hänsyn till lojalitetskonflikten barn till tvistande föräldrar befinner sig 
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i kan det vara bäst att föräldrarna lämnar rummet eller sätter sig i ett medhörningsrum. 

Ombuden bör emellertid tillåtas vara kvar för att kunna ta tillvara sina klienters 

intressen.
129

 

   Sammantaget kan konstateras att möjligheten att höra barnet inför rätten ska användas 

mycket restriktivt. Barn får endast hörasunder huvudförhandling och det är väldigt få 

barn som överhuvudtaget får höras, eftersom barn under tolv år sällan har ansetts 

lämpliga att höra på det här sättet. Om dessa två förutsättningar, huvudförhandling och 

att barnet är i tonåren, likväl skulle föreligga måste ytterligare krav uppfyllas eftersom 

barnet inte ska kunna antas ta skada av förhöret och den uttryckliga viljan ska vara av 

särskild karaktär. 

 

3.6 Rättsfallsöversikt 

3.6.1 Avgöranden i vilka barnets vilja har beaktats 

Trots att rättsfallen som behandlar barnets vilja inte är många finns viss vägledning att 

hämta från dem. Bland annat kan ett mönster avseende från vilken ålder barnets 

inställning anses värd att visa hänsyn. Barn från 13 års ålder får i allmänhet sin vilja 

beaktad.
130

 Även barn som varit elva respektive drygt tio år gamla har ansetts vara så 

pass gamla att deras vilja inte kan bortses från.
131

 I ett intressant fall som handlade om 

två syskon, 13 respektive tio år gamla, föranledde det äldre barnets tydliga vilja att även 

tioåringens inställning beaktades.
132

 

   Umgängessabotage ses generellt inte med blida ögon av rätten. Emellertid visar två 

fall att barnens klara önskan om att vårdnaden skulle tillfalla de saboterande föräldrarna 

kan väga tyngre än det mindre lämpliga beteendet.
133

 Även det faktum att barnets 

uttryckliga åsikt kan antas stämma överens med barnets verkliga vilja är av vikt. Den 

verkliga viljan har bland annat ansetts bekräftad genom att barn upprepade gånger sagt 

till sin lärare vilken förälder den vill bo med.
134

 Ett annat sätt att visa att det rör sig om 

barnets egen önskan är att undersöka huruvida någon av föräldrarna påverkat barnet. 

Frånvaron av bevisad påverkan har lett till att det barnet sagt har antagits ha sin grund i 
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vad barnet faktiskt vill.
135

 Avseende vilka grunderför barnets vilja som anses 

godtagbara har rädsla för bortförande bedömts vara legitimt.
136

 

   Det verkar emellertid som att en avgörande faktor för att barnets vilja ska beaktas och 

följas är att inställningen är förenlig med diverse andra faktorer. Om barnet vill bo med 

den förälder som rätten bedömer kommer gynna barnets mående på bästa sätt 

sammanfaller ofta domslutet med barnets önskan.
137

 I ett fall räckte det till och med att 

det trettonåriga barnet inte kunde antas utsättas för bestående fara om hon fick som hon 

ville för att HD skulle gå på barnets linje.
138

 

 

3.6.2 Avgöranden i vilka barnets vilja inte har beaktats 

Ovan nämndes ett rättsfall i vilket ett tioårigt barn fått sin vilja beaktad. På senare år 

anas emellertid tendenser till att inte anse barn i tioårsåldern gamla eller mogna nog. I 

ett Haagärende kom barnets inställning att behandlas och rätten konstaterade då att det 

tioåriga barnet hade en mognadsgrad som var normal för dess ålder och därmed inte 

borde få sin vilja beaktad.
139

 Det har även förts resonemang om förmåga att göra 

konsekvensanalyser, enligt vilket ett tio år gammalt barn inte ansetts kunna göra sådana. 

Det föranledde att barnets vilja inte visades hänsyn.
140

 I ett fall ansågs inte ens en 

femtonåring kunna förutse konsekvenserna av att en förälder anförtroddes ensam 

vårdnad. Däremot hade barnets vilja betydelse för avgörandet i umgängesfrågan.
141

 

Föräldrars påverkan på sina barn anses tämligen inverkande på bedömningen av barnets 

önskemål. HD har valt att inte beakta ett barns flertalet gånger upprepade vilja med 

hänvisning till att barnet misstänktes ha påverkats av vårdnadshavarens negativa bild av 

den andra föräldern.
142

 Det har även förekommit att ett barn som i och för sig bedömts 

gammalt nog att ha vilja värd att ta hänsyn till inte fått den tillgodosedd eftersom 

inställningen misstänktes ha grund i att ena föräldern spelat på barnets lojalitet.
143

 

   Att barnet har sagt olika saker till olika personer har rätten ansett medföra att viljan 

blir för obestämd för att kunna följas.
144

 Rätten har även bortsett från barnets inställning 
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när den gått emot domstolens uppfattning om vilken förälder som är den lämpligaste 

vårdnadshavaren. Lämplighetsbedömningen i målet grundades på vilken part som bäst 

kunde tillgodose god kontakt med båda föräldrarna samt att den ena föräldern hade 

undanhållit de två barnen i flera månaders tid.
145

 

 

3.7 Sammanfattande kommentarer 

Summa summarum kan följande sägas om rättens möjligheter och ansvar att utreda 

barnets vilja. Rätten har ett stort ansvar för att samtliga frågor om vårdnad, boende och 

umgänge, däribland frågan om barnets vilja, i målet utreds tillbörligt. För att 

åstadkomma det har rätten tre tillvägagångssätt. Domstolen har förvisso visst inflytande 

över utredningens utformning i och med möjligheten att ge riktlinjer för denna, men 

rätten kommer inte själv i kontakt med barnen och har över huvud taget ingen garanti 

för att barnet faktiskt får framföra sin åsikt. Det enda domstolen kan göra om 

utredningen inte anses tillräcklig är att begära komplettering av densamma, samtidigt 

som det finns ett skyndsamhetskrav. Det senare kravet sett för sig självt väcker även 

frågan om den tidfrist som generellt sett gäller för utredningar, nämligen tre till fyra 

månader, bådar gott för att åstadkomma en tillräcklig utredning. När det kommer till 

interimistiska beslut är möjligheterna att ta reda på barnets inställning ännu mindre, 

eftersom kravet för att höra barnet i snabbupplysningar är högre än i utredningar. 

   Rätten har därtill möjlighet att kalla barnet till förhör i rätten. Däremot finns ingen rätt 

för vare sig domstolen att träffa och höra barnet i rättssalen eller för barnet att kunna 

kräva att få tala direkt med de dömande. Därtill är domstolar av såväl förarbeten som av 

bestämmelsens uttryckliga krav förbundna att använda barnförhör restriktivt samt i 

princip endast avseende barn som är tämligen gamla och/eller särskilt tydliga i 

förmedlingen av sin vilja. Är det verkligen dessa barn som domstolen har mest nytta av 

att höra på plats? Kanske skulle det vara än mer till hjälp för domare och nämndemän 

att höra de barn vars röst knappt framkommit eller uttrycks väldigt vagt i utredningen? 

På grund av det ovan anförda är det inte helt osökt att fråga sig hur dessa tre institut 

garanterar att barn får komma till tals. 

   Avseende vägledning i praxis för hur domstolen ska bedöma ålder, mognad med mera 

är domarna från HD väldigt få till antalet. Anledningen till det kan mycket väl vara att 

barnets vilja som institut i svensk rätt är så diffust definierat och saknar någon vidare 
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reglering. Hänsyn ska tas, men hur? Vilka riktlinjer finns för bedömningen av huruvida 

ett barn är gammalt eller moget nog att få sin inställning beaktad? Såsom visats i 

redogörelsen av förarbetena finns det inte särskilt mycket för domare att gå på vilket 

primärt är motiverat av att barn utvecklas olika. Det finns risk att det föranleder en 

försiktighet avseende hanteringen av barnets vilja och troligtvis är det mycket enklare 

för rätten att istället motivera sina beslut med ”barnets bästa”. Tills vidare kan 

konstateras att de avgöranden som finns ger en tämligen spretig bild av hur barnets vilja 

bedöms. Åldersmässigt finns ingen entydighet gällande från vilken ålder barn anses 

gamla nog att ha en betydande åsikt. I vissa fall tycks rätten anse att det finns en 

tioårsgräns, i andra fall inte. Det tycks emellertid tämligen vanligt att barn över elva år 

får sin vilja beaktad, med undantag för fallet med femtonåringen. Vad som också 

framkommer av de rättsfall som finns på området är att rätten fäster stort avseende vid 

eventuell påverkan från föräldrarna. 
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4 Socialnämndens roll avseende barnets vilja 

 

4.1 Inledning 

För att snabbupplysningar och utredningar enligt FB 6:20 2 st. respektive 6:19 3 st. ska 

vara till någon nytta för domstolen måste socialnämnden fylla dem med innehåll. Hur 

görs det? Inledningsvis kan konstateras att det inte finns någon rättslig reglering av hur 

socialnämnden ska agera. För att få någon vägledning gällande hur utredarna arbetar får 

man istället vända sig till Socialstyrelsen och dess rekommendationer. 

   För att få insyn i under vilka former socialnämnden kan söka klarhet gällande barnets 

vilja kommer det nedan att redogöras för de mer praktiska förhållningsreglerna som 

gäller för snabbupplysningar och utredningar. Vidare kommer den vägledning utredare 

bistås med granskas, genom redogörelse för rekommendationernaför hur utredare bör 

tala med barn, hur barnets inställning ska redovisas och förmedling av densamma till 

domstolen, det vill säga de slutliga beslutsfattarna. 

 

4.2 Snabbupplysningens mål och hur den företas 

Målet med snabbupplysningen (FB 6:20 2 st.) är inte att ge rätten en rekommendation 

till beslut utan snarare att bistå med mer information om det enskilda fallet som ett 

interimistiskt beslut kan grundas på.
146

 Det finns, som framkommit ovan, inte samma 

möjligheter och därför inte samma krav som vid utredningar på att undersöka vad barnet 

tycker. Socialnämnden ska dock vara lyhörd för att barnet kan vilja förmedla sin 

inställning och om personen som företar snabbupplysningen nås av information 

gällande barnets åsikter bör denna redovisas för rätten.
147

 Om det är lämpligt ska 

föräldrarna höras inför att upplysningen lämnas till rätten. Samtalen med föräldrarna 

utgör bland annat en möjlighet att ta reda på om det är lämpligt att ta kontakt med 

barnet. Härtill krävs en bedömning av om en sådan kontakt kan hållas ”under 

godtagbara former och med den försiktighet som krävs”.
148

 

   Om det inte anses lämpligt att nämnden tar kontakt med barnet bör skälen för det 

redovisas till domstolen.
149

 Sådana skäl kan vara att barnet är särskilt känsligt, att dess 

inställning framgår av tidigare utredning eller att det inte finns tid att hålla samtal av 
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tillräckligt trygg och korrekt karaktär.
150

 Då kan nämnden istället höra personer i 

barnets omgivning.
151

 

 

4.3 Utredningens mål och hur den företas 

Såsom nämnts ovan kan utredaren, det vill säga den som ansvarar för en av rätten 

begärd utredning enligt FB 6:19 3 st., arbeta för socialnämnden, vara psykiatriker eller 

tillhöra något annat organ som domstolen uppdragit att verkställa utredningen. Ansvaret 

avseende barnets vilja är dock detsamma, oavsett vem utredaren är; utredaren ska, om 

det inte är olämpligt, söka klarlägga barnets inställning och redovisa den för rätten (FB 

6:19 4 st.) samt ge förslag till beslut. Det senare är också villkorat av en bedömning; 

förslag ges så länge det inte anses olämpligt. Därtill följer ett professionellt ansvar att se 

till att barnet ges möjlighet att delge sin åsikt utan att behöva välja någon av föräldrarna. 

Ansvaret ankommer på alla som håller samtal med barn i utredningssyfte.
152

 Däremot är 

det viktigt att minnas att det till syvende och sist är domstolen som i enlighet med 

officialprincipen ansvarar för att alla frågor, inklusive den om barnets eventuella åsikt, 

blir tillbörligt utredda. 

   Det är domstolen som fastställer när utredningen ska vara klar, men givetvis finns det 

alltid en risk att arbetet fördröjs av olika skäl. Då ansvarar utredaren för att meddela 

domstolen att mer tid behövs, varpå det finns möjlighet att ge dispens och förlänga 

utredningstiden.
153

 Gällande redovisning av utlåtanden i utredningen sägs i förarbetena 

att det inte är fullt så viktigt att utredaren redogör noggrant för allt som föräldrarna 

uppger, eftersom de även får komma till tals i domstolen.
154

 E contrario, och baserat på 

andra förarbeten (se ovan avsnitt 2.3), förstås att redogörelser från barn – som oftast inte 

närvarar i rättssalen – ska redovisas noggrant. 

   När utredningen är klar ska den först kommuniceras till parterna.
155

 Det är mycket 

viktigt att det sker innan utredningen slutligt lämnas in till domstolen, eftersom 

utredaren genom partsläsningen kan uppmärksammas på exempelvis sakfel medan tid 

ännu finns att rätta till dem.
156

 När utredningen har kommit parterna till handa och 
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eventuella påpekanden lämnats till utredaren ska utredningen skickas till domstolen.
157

 

Det finns ingen tvingande reglering som stadgar att de berörda barnen ska få läsa, eller 

få förklarat för sig, vad utredaren skrivit om kontakten om dem och vad de har 

förmedlat. 

 

4.4 Tillvägagångssätt avseende kontakten med barnet 

4.4.1 Doktrin och socialstyrelsens allmänna råd om tillvägagångssätt 

Det finns ingen rättslig reglering av hur utredningen ska bedrivas. I doktrinen återfinns 

några få riktmärken. Utredningen ska riktas in på det som är viktigt, nämligen barnets 

situation och dess inställning till situationen.
158

 I kontakten med barnet ska utredaren 

agera varsamt med respekt för den lojalitetskonflikt som barnet befinner sig i.
159

 

   Vägledning gällande hur utredaren ska gå tillväga återfinns även i socialstyrelsens 

allmänna råd. Nedan behandlas hur utredaren instrueras att hantera kontakten med 

barnet. Utredaren rekommenderas att träffa barnet både i enrum och tillsammans med 

var och en av föräldrarna, helst i deras respektive hem.
160

 Målet med att utredaren 

träffar barnet är oftast att få kännedom om barnets mående, dess utveckling och mognad 

och samspelet mellan barnet och dess familjemedlemmar.
161

 Utredaren får under inga 

omständigheter pressa barnet att berätta vad det vill eller välja sida. Det påpekas att 

samtalets innehåll och längd bör anpassas utifrån barnets mognad och ålder, men det 

ges ingen handledning kring hur utredare kan närma sig barn i olika åldrar eller styra 

samtalet baserat på de angivna grunderna.
162

 

   För att så långt som möjligt säkerställa att det barnet säger är dess egen vilja 

uppmanas som nämnts utredaren åtminstone ägna en del av kontakten åt ett enskilt 

samtal med barnet. Vid samtalets slut ska utredaren gå igenom vad som sagts med 

barnet och kontrollera att det stämmer.
163

 Det rekommenderas även att utredaren ska ha 

ett avslutande samtal med barnet, förutsatt att det inte bedöms som olämpligt, då 

utredaren berättar vilken bedömning som har gjorts.
164

 Det är emellertid inget måste och 
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ger ingen garanti för att barnet faktiskt får veta hur utredaren har behandlat de uppgifter 

som barnet har lämnat. 

   Socialstyrelsen har tagit fasta på möjligheten för barn att komma till tals genom andra 

personer. Det anges att om utredaren uppfattar det som olämpligt att prata med barnet 

finns möjlighet att tala med personer i dess närhet som känner barnet.
165

 

 

4.4.2 Socialstyrelsens handbok: Om tillvägagångssätt  

Utöver de allmänna råden finns en handbok från Socialstyrelsen som är avsedd att 

hjälpa socialnämnder i deras arbete med snabbupplysningar och utredningar i vårdnads-, 

boende- och umgängesärenden. Den utgör komplement till allmänna råd och SOSFS 

2012:4, som nämnts ovan, ingår i handboken.
166

 

   En grundläggande del av kontakten med barnet är att barnet kontinuerligt ska få 

besked om hur ärendet utvecklar sig. Informationsgivningen bör påbörjas så tidigt som 

möjligt för att barnet ska ha så goda förutsättningar som möjligt för att kunna ta 

ställning. Det är viktigt att informationen är anpassad efter barnets förmåga att ta emot 

och förstå densamma, och för detta måste hänsyn tas till barnets ålder, situation och 

mognad.
167

 Givetvis måste utredaren utgå från det enskilda barnet; i handboken sägs att 

det ”inte är tillräckligt” att utgå från allmänna föreställningar om hur barn fungerar.
168

 

   Handboken tar upp hyfsat konkreta anvisningar för hur samtal ska hållas. Först och 

främst måste vårdnadshavarnas samtycke inhämtas. Samtyckeskravet grundas dels på 

att föräldrar sällan förvägrar socialnämnder att hålla samtal med barnen, dels på att 

behovet av att tala med barn inte har bedömts så stort som i utredningar enligt 

socialtjänstlagen.
169

 När samtal väl kommer till stånd bör utredaren förklara villkoren 

för samtalet och dess syfte för barnet.
170

 Ytterligare något som inte får glömmas bort är 

att kontakten måste ske utifrån barnets premisser och att anpassningar till ålder och 

mognad måste göras.
171

 Samtalet ska hållas på en trygg plats. Det kan underlätta att 

inleda med frågor om konkreta saker såsom barnets intressen och dylikt, vars svar kan 

ge utredaren något att anknyta till senare under samtalet. Frågor och förhållningssätt 

under samtalet anpassas med fördel efter barnets ålder och erfarenhet av att prata med 
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vuxna. Småprat och breda frågeställningar hjälper utredaren att hitta rätt nivå för 

kontakten. Det bör genomgående kontrolleras att barnet förstått frågorna, liksom att 

utredaren förstått barnets svar. Om så inte är fallet får barnet förklara en gång till.
172

 Ett 

annat sätt att undvika missförstånd är att ständigt följa upp barnets svar.
173

 

   För att stötta barnet i berättandet bör utredaren bekräfta dess uppfattning genom att 

vara intresserad och lyssnande.
174

 Barnet ska inte avbrytas utan ges tid att tänka klart 

och skildra sin situation på sitt eget sätt. Utredaren bör vara försiktig med att ställa för 

många direkta, ledande eller ”listigt formulerade” frågor eftersom sådana kan leda till 

missvisande svar.
175

 Avseende utredaren ska den vara kompetent och ha erfarenhet av 

att samtala med barn. Det är även av vikt att personen klarar av att hålla sina egna 

känslor och reaktioner utanför kontakten med barnet, så att inte barnet påverkas av 

dem.
176

 

 

4.4.3 Socialstyrelsens handbok: Särskilt om tillvägagångssätt vid utredning enligt FB 

6:19 3 st. 

I det föregående har redogjorts för instruktioner i Socialstyrelsens handbok för all 

kontakt med barn, oavsett om kontakten företas i samband med snabbupplysning eller 

utredning. Handboken innehåller därutöver särskild vägledning för samtal med barn i 

samband med utredning enligt FB 6:19 3 st.
177

 

   Handboken rekommenderar hembesök hos vardera förälder så att relationen mellan 

barnet och föräldrarna kan observeras. Det är även ett sätt för utredaren att på en trygg 

plats introducera sig för barnet.
178

 Gällande när det första mötet med barnet ska äga rum 

råder delade meningar. Å ena sidan kan det vara bra att det infaller tidigt i 

utredningsförfarandet eftersom utredaren då inte fått någon uppfattning om barnet 

baserat på föräldrarnas uppgifter, men å andra sidan kan barnsamtalet underlättas om 

utredaren redan fått viss information om barnet från föräldrar eller andra 

referenspersoner. På så sätt kan samtalets utformning anpassas efter det berörda 

barnet.
179

 Efter hembesöket bör ytterligare ett samtal hållas på en neutral plats. Om 

barnet är gammalt och moget nog kan platsen diskuteras, annars är familjerättens 
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lokaler generellt sett lämpliga. För att möjliggöra observation av eventuella förändringar 

bör det hållas ett samtal i början av utredningen och ett i slutet.
180

 

   Under samtalet på den neutrala platsen rekommenderas att föräldern väntar utanför 

samtalsrummet. När utredaren och barnet talat färdigt kan det vara lämpligt att låta 

föräldern komma in och få höra från utredaren vad som framkommit under samtalet. 

Det kan bidra till att skydda barnet från för många frågor från föräldrarna. Emellertid 

måste utredaren inför ett sådant moment överväga vad som ska förmedlas till föräldern 

med hänsyn till barnets integritet och eventuella skyddsbehov. Om barnet är äldre kan 

omfattningen av de vidareförda uppgifterna diskuteras direkt med barnet.
181

 

   Utredaren måste vara beredd att anpassa samtalet utifrån barnets mognad och ålder. 

Om barnet har svårt att fokusera längre stunder kan det exempelvis vara bra med flera 

korta samtal. Oavsett vilket upplägg som väljs bör föräldrar och barn informeras om vad 

som valts på förhand. Ytterligare en anpassning efter barnet är att använda 

kontaktskapande medel under samtalet. Det sägs inte vilka sådana som förordas, utan 

Socialstyrelsen hänvisar blott till handbokens referenslista.
182

 

   Om barnpsykiatrisk undersökning eller annan utredning som inbegriper barnet pågår 

sägs att det kan medföra att det är olämpligt att höra barnet ytterligare en gång. 

Samtidigt poängteras att utredningar enligt FB 6:19 3 st. utforskar andra frågor och att 

olika utredningar inte måste utesluta varandra.
183

 

 

4.4.4 Socialstyrelsens handbok: Särskilt om metoder 

Utöver de förhållningssätt och tekniker som nämnts tas ett antal metoder för kontakt 

med barn upp i Socialstyrelsens handbok. Det konstateras att merparten av 

socialtjänstens arbete med barn inte utgår från evidensbaserade metoder eftersom det 

saknas forskning på området. Det sägs att socialtjänsten ska arbeta utifrån 

evidensbaserad praktik, det vill säga en kombination av den bästa forskningen och 

barnets samt utredarens erfarenhet.
184

 

   Bland metoderna som nämns finns Norrköpingsmetoden som fokuserar på barnets 

berättande och förespråkar att utredaren ska ta så lite plats som möjligt. Kontakten 

inbegriper tre samtal med barnet på familjerätten utan att föräldrarna är närvarande 
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under själva samtalen. Den som företar kontakten ska arbeta mycket med förberedelse 

av bland annat intervjuteknik och definiering av frågeområden samt låta barnet gå 

igenom sin berättelse och tillåta korrigeringar om barnet så önskar.
185

 Även Bodil 

Rasmussons modell tas upp, enligt vilken en sammanvägning av vetenskap, barnets 

respektive föräldrarnas önskemål och erfarenhet och beprövad erfarenhet ger en 

uppfattning om vad som kan anses vara barnets bästa i det enskilda fallet. Barnets vilja 

ska balanseras med föräldrarnas vilja, vilket inledningsvis låter märkligt men sedan följs 

upp med att barnets bästa alltid ska gå före föräldrarnas intressen.
186

 Helt kort nämns 

Harts modell för barns deltagande och Shiers dito för barns inflytande, men handboken 

ger ingen vägledning kring hur utredaren ska arbeta med dessa.
187

 

 

4.5 Bedömning av kontakten med barnet och barnets vilja 

Utredaren är enligt lag skyldig att vid sin bedömning av vad som kan anses vara barnets 

bästa ta hänsyn till barnets vilja vilket är det bakomliggande skälet till att barnets 

inställning, under förutsättning att det är lämpligt, ska klarläggas. Det barnet sägermåste 

sedan bedömas med sakkunskap och med beaktande av omständigheterna i det enskilda 

fallet.
188

 Innebörden och vikten av barnets inställning är en av de punkter som utredaren 

särskilt bör lyfta fram i sin slutgiltiga bedömning.
189

 

Barnets rätt att komma till tals tas upp som ett sätt att klargöra vad barnets bästa ska 

anses vara, i enlighet med Eekelaars metod.
190

 För att utredaren ska kunna bedöma 

vilken vikt som bör läggas vid barnets vilja ska barnets ålder och mognad bedömas.
191

 

Ålder anges vara tämligen enkel att skapa sig en uppfattning om. Det poängteras att det 

inte finns någon tolvårsgräns och att det är varje utredares uppgift att bedöma det 

aktuella barnet. Barn anses generellt sett vara kapabla att berätta om sin situation från 

fyra års ålder, förutsatt att de bemöts med respekt.
192

 Mognaden anges vara mer 

komplicerad. Utredaren kan använda sig av information från föräldrar och andra vuxnas 

uppfattning om barnets mognadsgrad men måste även väga in vilket intryck utredaren 

fått under sin egen kontakt med barnet. I dessa kan utredaren utifrån barnets egenskaper, 
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intressen, relationer till andra personer, koncentrationsförmåga, medvetenhet, språk, 

sinnesstämning, trygghet, hantering av stress och förändring samt eventuell utsatthet 

skapa sig en bild av barnets mognad. Att fastställa hur moget barnet är kan också vara 

ett medel för att utforma kontakten med barnet efter barnets förutsättningar och 

situation, samt att avgöra i vilken grad barnet bör få vara delaktig i det kommande 

beslutet.
193

 

   I socialstyrelsens handbok nämns ett antal allmänna hänsyn som utredaren bör ha i 

åtanke vid bedömningen av sin kontakt med barnet. Däribland tas upp att en funktion av 

att höra barnet är att det hjälper utredaren att utröna vad som är till det enskilda barnets 

bästa.
194

 Det får inte glömmas bort att barnet kan komma att användas som ett 

maktmedel mellan föräldrarna,
195

och därtill kan vara ambivalent, vilket kan föranleda 

att barnet inte uttrycker sin verkliga vilja utan istället föräldrarnas dito eller en högst 

temporär inställning. Vidare kan barnet förvisso delge sin vilja och den kan motsvara 

barnets riktiga önskan, men den i sig kan vara oförenlig med barnets bästa eftersom 

barn inte alltid kan se förutse konsekvenserna av en viss inställning.
196

 Ett sätt att 

förebygga det är att sammanväga barnets vilja med övriga omständigheter, så att ingen 

fristående bedömning görs.
197

 

 

4.6 Något om dokumentation 

Dokumentation är givetvis en viktig hörnsten i arbetet eftersom utredningar och 

snabbupplysningar är en del av det beslutsunderlag som domstolen använder sig av. 

Därtill är det relevant för barns och föräldrars rättssäkerhet. Kraven på utformningen är 

inte särskilt precisa och utgör inte rättsligt bindande reglering. De allmänna hänsyn som 

finns är att den information som tas upp ska vara tillräcklig, väsentlig, korrekt, saklig 

och objektiv. För det fall att någon av de som utreds har andra uppfattningar än 

utredaren ska dessa tas upp. Slutligen ska dokumentationens utformning präglas av 

respekt för den enskildes integritet och för det bör den berörde informeras om vilka 

uppgifter om dess liv som kommer att tas upp.
198

 Särskilt för barns berättelser gäller här 

att överväga vilken effekt det kan få att framföra vad barnet sagt till deras föräldrar och 

att infoga det i utredningen. Det anses finnas en risk att förmedla sådana uppgifter från 
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barnet som kan föranleda att föräldrarna ställer jobbiga frågor till barnet. När det rör 

äldre barn kan det avhjälpas genom att utredaren kommer överens med barnet om hur 

mycket som ska vidareförmedlas.
199

 

   Rent konkret ska insatser och åtgärder tas upp, liksom antalet samtal som hållits med 

barnet. Om flera barn omfattas ska vart och ett av dem redovisas för sig. De 

huvudsakliga områdena som ska belysas är barnets hälsa, yttre förhållanden och 

omsorgsbehov.
200

 Mot bakgrund av det ska uppgifter från såväl barn och föräldrar som 

referentpersoner dokumenteras. Utredaren ska därtill redovisa sin egen bild av barnet. 

Om utredaren ger förslag till beslut ska en sådan kompletteras med en 

konsekvensanalys för barnets räkning. Om inget förslag läggs eller om barnet inte hörts 

på grund av att det ansetts vara olämpligt ska skälen för det redovisas.
201

 

 

4.7 Sammanfattande kommentarer 

Är regleringen av och riktlinjerna för socialnämndens arbete med klarläggandet av 

barns vilja och bedömningen av densamma tillräckliga? Det som är mest påtagligt är 

avsaknaden av just reglering. Det finns ingen lagstadgad instruktion för hur kontakten 

med barn ska utformas. Det som finns att tillgå är socialstyrelsens allmänna råd och 

handbok och det mest påtagliga i dessa är relativiteten. Det ges många råd om hur 

utredare kan gå tillväga men ytterst sällan får de klara direktiv om att de ”ska” göra 

något visst; tvärtom präglas intrycket av dem av ordval som ”bör”, ”kan” och ”om det är 

lämpligt”. Det i sig har sin grund i att den hänsyn som ska visas barnets vilja enligt lag 

är relativ i egenskap av att hänsynen är avhängig ålder och mognad. För att varje samtal 

ska kunna ge så mycket som möjligt ges mycket svängrum för anpassning till det 

enskilda barnet vilket förvisso kan vara användbart för utredaren men samtidigt ger en 

tämligen godtycklig, oförutsebar kontakt. Att det är upp till varje tjänsteman som ska 

verkställa snabbupplysning eller utredning att inte bara bedöma hur kontakten med 

barnet ska skötas utan även om barnet är moget och gammalt nog att alls få någon 

kontakt är något oroväckande. Det i kombination med avsaknaden av evidensbaserade 

metoder gör att det kan ifrågasättas hur utredare egentligen arbetar. 

   Apropå avsaknad av konkret vägledning kan det anmärkas att handboken förvisso tar 

upp ett antal specifika metoder men att de inte beskrivs särskilt utförligt. Det kan i och 
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för sig ha att göra med att handboken är försedd med en referenslista vars upptagna verk 

ger mer handledning. Emellertid är det likväl intressant att ingen av metoderna förordas 

framför de andra eller för den delen direkt rekommenderas.  

   Ett uppenbart problem är att barnet inte får tala med utredaren utan vårdnadshavarens 

samtycke och barnet har inte heller rätt att kräva ett samtal. Även om det sällan händer 

att föräldrar förvägrar sina barn kontakt med utredare är det ändå intressant att barnets 

möjlighet att komma till tals i utredningen eller snabbupplysningen så lätt kan 

elimineras. 

   Slutligen bör hänsynen till barnets integritet och skyddsbehov nämnas. Socialstyrelsen 

gör tydligt att utredaren måste överväga om den information barnet lämnat om sina 

önskemål och åsikter verkligen ska föras vidare. Det är oerhört intressant sett till att 

samtal med utredaren i de flesta fall är barnets enda möjlighet att förmedla sin vilja 

eftersom barn sällan hörs inför rätten. Är det rimligt att denna enda chans att få komma 

till tals får stå tillbaka för utredarens - inte barnets - hänsyn till barnets integritet? Det 

kan sannerligen ifrågasättas. 

  



46 

 

5Den tillämpade rätten: Dokumentstudie av domar, snabb-

upplysningar och utredningar från Stockholms tingsrätt 

 

5.1 Inledning 

Syftet med avsnittet är att visa vilken tillämpning reglering och riktlinjer leder till. Med 

hänsyn till att resultaten är tämligen omfattande och för att medge reflektioner kring 

resultaten i förevarande del av uppsatsen är den totala sammanställningen av de 

kvantitativa resultaten förlagd till bilaga 2. Nedan presenteras den faktiska 

tillämpningen av de regler och riktlinjer, som redogjorts för i avsnitt 2-4, för de tre 

beståndsdelarna – uppmärksammande, bedömning och hänsynstagande – av barnets 

vilja (uppmärksammande av, bedömning av och hänsynstagande till barnets vilja). Här, 

till skillnad mot i bilaga 2, lyfts även kvalitativa aspekter såsom utredares och rättens 

uttryckliga resonemang. Därefter dras slutsatser om överensstämmelsen mellan 

reglering och tillämpning. Avsnittet innehåller intenågon komplett redovisning av 

resultaten utan jag lyfter fram vad jag ansett vara mest intressant i sammanfattande 

termer samt hänvisar till aktuell tabell med exakta resultat i bilaga 2. 

Jaghar granskat den tillämpade rätten i 20 mål från Stockholms tingsrätt som berörde 27 

barn i åldrarna två till 17 år. Medelåldern var drygt åtta år.202 En översikt över 

utgångarna i målet är också på sin plats. Föräldrarna har nått överenskommelser i 13 av 

de granskade målen. I tre mål har delvis medgivna yrkanden förekommit medan 

samtliga yrkanden medgavs av motparten i ett mål. Tre mål saknade någon form av 

överenskommelse eller medgivande.203 

 

5.2 Uppmärksammande av barnets vilja 

5.2.1 Yttre form för utredning av barnets vilja 

Sammantaget inbegrep studien tolv utredningar enligt FB 6:19 3 st. som behandlade 13 

barn och 19 snabbupplysningar enligt FB 6:20 2 st. avseende 26 barn. I samtliga mål där 

utredning gjorts hade även snabbupplysning inhämtats vilket innebär att sju mål endast 

innehöll snabbupplysning. I ett mål företogsinga utredningsåtgärder.204 Det innebär att 

det i 26 mål har gjorts något slags utredning under den tid som parterna varit 
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oeniga.Inget barn hördes inför rätten, varför tillämpningen av de höga krav som 

omgärdar möjligheten inte har kunnat granskas. Endast i ett fall avseende ett barn har 

någon av dessa former för utredning företagits med ett uttalat syfte att utreda barnets 

vilja.205 Tingsrätten begärde komplettering av den inkomna snabbupplysningen eftersom 

den helt saknat uppgifter om barnets vilja. Av den följande kompletteringen, också den 

en snabbupplysning, framgick barnets inställning. Det kan även tilläggas att det här är 

det enda fallet där det framgått tydligt att viss typ av kontakt (barnsamtal) tagits för att 

klarlägga barnets vilja. Motsatsvis är det omöjligt att utvärdera om utredningsåtgärderna 

i de andra målen haft syftet att utreda barnets vilja. 

   Det kan därmed konstateras att tingsrätten allt som oftast uppfyller det av praxis lågt 

ställda kravet på att någon form av utredning ska företas om parterna har olika 

uppfattningar i någon fråga (se ovan, avsnitt 3.2). Huruvida rätten dessutom ska anses 

ha åstadkommit en tillbörlig utredning enligt FB 6:19 1 st. är svårt att svara på eftersom 

det inte finns någon specificering av vad en sådan ska innehålla. Det kan anses 

anmärkningsvärt att ett mål helt saknar utredningsåtgärder, särskilt med hänsyn till att 

det aktuella målet pågått i mer än ett år och således inneburit en lång tid av oenighet 

mellan parterna. Det tycks även att tingsrätten i majoriteten av målen inte ansett 

snabbupplysning utgöra tillräcklig utredning, eftersom tolv av målen inbegriper både 

snabbupplysning och utredning. Det är emellertid oklart om otillräckligheten har haft att 

göra med barnets vilja. 

 

5.2.2 Förmedlare av barnets vilja 

14 av 26 barn som utreddes inom ramen för snabbupplysningen fick aldrig kontakt med 

utredarna.206 Motivering till att kontakt inte företagits saknades avseende mer än hälften 

av dessa barn. Gällande sex barn avgavs motivering. Det vanligaste var att utredaren 

avstått från kontakt med hänsyn till att barnen undergick eller nyligen undergått 

utredning enligt SoL, tätt följt av att föräldrarna meddelat att de skulle påbörja 

samarbetssamtal varpå utredaren inte ansåg det påkallat att ta kontakt med barnen. 

Endast i ett fall sades uttryckligen att kontakt avståtts på grund av barnets ringa 
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ålder.Barnet ifråga var tre år gammalt.207 I FB 6:19 3 st.-utredningarna togs något slags 

kontakt med samtliga berörda barn.208 

Att höra referenter209 angående barnets situation, mående och inställning var tämligen 

vanligt i såväl utredningar som snabbupplysningar. Jag avsåg undersöka om 

referenskontakt tagits som ett sätt att utreda barnets vilja. Emellertid angavs det aldrig 

vara syftet med referenskontakterna i de studerade målen även om referenterna ibland 

uttalade sig om just detta. Den vanligaste typen av referent inom ramen för 

snabbupplysningar var föräldrar medan kombinationen föräldrar och skolpersonal oftast 

förekom i utredningarna. Det var betydligt vanligare att referenterna i utredningarna 

uttalade sig om barnets vilja; i snabbupplysningarna skedde det avseende drygt hälften 

av barnen vilka referensuppgifter inhämtats om.210 

   Det ovan anförda kan sättas i relation till det följande. 15 barn med en medelålder på 

drygt tio år har uttryckligen sagt något om sin vilja direkt till utredaren som upptagits i 

snabbupplysning och/eller utredning. Av de resterande tolv barnen har referentpersoner 

sagt något om viljan hos sex av dem. Medelådern på dessa barn var knappt fem år. Det 

finns inga uppgifteromsex av barnens inställningar, med medelåldern nio, varav ett av 

dem är barnet som inte utreddes över huvud taget.211 

   Det påtagliga med dessa resultat är att det saknas motivering till att barnet inte hörts i 

så många fall, och att motiveringen i ett fall– att föräldrarna skulle påbörja 

samarbetssamtal –är av sådant slag som inte anges vara giltigt i förarbetena (se ovan, 

avsnitt 2.2.4). Härtill finns allt som oftast inga uppgifter om huruvida kontakt med 

referenter har tagits för att klargöra barnets inställning. Med tanke på det som anförts 

ovan (avsnitt 5.2.1) om att det mycket sällan framgår huruvida viss kontakt eller yttre 

form för utredning företagits för att utforska barnets vilja blir det omöjligt att avgöra när 

och varför utredning av barnets inställning anses lämplig eller olämplig. 

Socialnämndens arbetssätt är inte transparent och det går inte att förstå resonemangen 

som motiverat utredarens agerande, vilket i sig försvårar kritik mot utredningens 

genomförande som hade kunnat föranleda ytterligare komplettering av densamma. 

Utöver det är det anmärkningsvärt att tingsrätten har accepterat att det helt saknas 

uppgifter om sex barns inställningar trots den förhållandevis höga medelåldern. Det kan 
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relateras till Socialstyrelsens uppfattning att barn är kapabla att berätta om sin 

livssituation från fyra års ålder (se ovan, avsnitt 4.5). 

 

5.2.3 Utformning av kontakt 

Inledningsvis kan sägas att resultaten nedan inte utgår från de barn som inte hade någon 

kontakt med utredarna. Fokus ligger på hur kontakten utformats i de fall sådan över 

huvud taget förekommit. Det finns två sätt att anpassa kontakten med barn. Dels kan 

kontakten ske genom de olika formaten barnsamtal eller genom indirekta 

observationer212, dels kan utredaren anpassa sitt sätt att tala med barnet. Inom ramen för 

snabbupplysningar visar resultaten att den vanligaste formen för kontakt var barnsamtal 

medan endast två barn observerades indirekt. I utredningarna var det lika vanligt att 

höra barn genom både indirekt observation och barnsamtal som att endast observera 

indirekt. Ett barn utreddes enbart med barnsamtal. En tydlig majoritet av barnsamtalen 

kan antas213 ha varit enskilda.214Motiveringar till varför viss kontakt (indirekt 

observation eller enskilt samtal) valts saknas i såväl snabbupplysningar som utredningar 

utom i en utredning, där frånvaron av barnsamtal anges bero på att barnet var för litet 

(tre år).215Huruvida föräldrarnas samtycke förelegat framgår inte i något fall.216 I de fall 

platsen för samtalet redovisats har samtliga ägt rum på familjerätten eller motsvarande 

men ett flertal samtal saknar platsangivelse.217 Det framgår aldrig om platserna varit 

barnanpassade med leksaker, ritmaterial och dylikt. 

Det är svårt att utvärdera hur utredarna har reflekterat över lojalitetskonflikten barnet 

befinner sig i och vad den har haft för påverkan på utredarnas förhållningssätt. Det 

förekommer nämligen i princip aldrig några redovisade resonemang avseende det i 

varken snabbupplysningar eller utredningar.218Under en utredning hölls två barnsamtal 

med ett nioårigt barn. Barnet svarade på frågor och deltog aktivt med hjälp av 

kontaktskapande medel men var påtagligt ovilligt att tala närmare om sin inställning till 
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umgängesföräldern. Det ledde till att utredaren konstaterade att barnet inte ville välja 

förälder varför barnet inte pressades att göra det. Det skulle kunna tolkas som att 

utredaren avbröt sina försök att få barnet att utveckla sin åsikt på grund av något slags 

lojalitetskonflikt. Här kan också konstateras att det är omöjligt att utvärdera hur 

utredarna har bemött barnet, exempelvis avseende vilken sorts frågor som har ställts till 

barnet, eftersom de enda omständigheterna kring samtalen som redovisas är praktiska 

sådana såsom tid, plats och dylikt samt, i bästa fall, någon enstaka fråga (se nedan, 

avsnitt 5.2.5). Detsamma gäller för kontroll av att såväl barn och utredare uppfattat det 

som sagts korrekt.219 Det i sig gör det omöjligt att utvärdera möjligheten att barnets svar 

kan ha påverkats av hur utredaren talat med det.  

   I snabbupplysningarna användes kontaktskapande medel såsom nallekort, 

nätverkskartor eller dylikt en gång. Hjälpmedlet ifråga var en konfliktskala för 

föräldrarnas konflikt som de två barnen, 13 och tio år gamla, fick kryssa i. 

Kontaktskapande medel förekom endast i två utredningar. I det ena fallet användes 

känslokort med en sjuåring och i det andra fick en nioåring använda nallekort, 

nätverkskarta och ”bra och dåliga sakernas hus” i kombination.220 Det absolut vanligaste 

sättet att utreda barnets vilja under barnsamtal var alltså att prata ”normalt” med barnet 

utan vidare anpassning. Skälet till att kontaktskapande medel använts anges aldrig. 

Baserat på vad som redovisats verkar barnet sällan ges information om 

situationen/föräldrarnas tvist eller om samtalets syfte inom ramen för barnsamtal under 

snabbupplysning och utredning. Inget av de utredda barnen tycks ha fått löpande 

information om hur ärendet utvecklar sig.221Utredarna verkar inte ha haft någon kontakt 

med barnen utöver de tillfällen som ägnats åt indirekta observationer och barnsamtal. 

Av de anförda resultaten framgår att det är svårt, om inte omöjligt, att utvärdera 

huruvida kontakten har anpassats till barnets ålder och mognad eftersom utredarna i 

princip aldrig motiverar användningen avviss kontaktform eller kontaktskapande medel. 

Att det i samtliga fall saknas uppgifter om huruvida föräldern samtyckt till kontakt, 

vilket krävs för att kontakt ska kunna företas, innebär att domstolen aldrig kan avgöra 

om utebliven kontakt beror på frånvaro av samtycke förutom i de fall då motivering 

avgetts (se ovan, avsnitt 5.2.2). Inom ramen för såväl snabbupplysning som utredning 

hölls åtminstone delvis enskilda samtal med majoriteten av barnen och de flesta av 
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samtalen med platsangivelse har ägt rum på neutral plats. Det överensstämmer med 

Socialstyrelsens riktlinjer om enskilda samtal, och vad gäller rekommendationen om att 

FB 6:19 3 st.-utredningar bör omfatta både hembesök och enskilt samtal kan konstateras 

att så gjorts med nästan hälften av barnen i utredningarna. Däremot förekommer det 

oerhört sällan att utredaren åskådliggör hur de resonerat kring sitt förhållningssätt till 

barnet. I kombination med att samtliga frågor som ställts till barnet aldrig redovisas kan 

inte domstolen få någon uppfattning om hur utredaren genomfört barnsamtalet och vilka 

reflektioner som föranlett beteendet. Det leder i sin tur till att det blir oerhört svårt att 

värdera barnets svar, exempelvis att granska om de har föranletts av ledande eller 

missvisande frågor och därmed inte kan anses representera barnets verkliga vilja. 

Bristen på kontroll av att såväl frågor som svar förståtts rätt av barn respektive utredare 

bidrar också till komplikationer med att bedöma den verkliga viljan hos barnet. Ett 

påtagligt problem är att barn, i motsats till Socialstyrelsens rekommendationer och 

barnkonventionen 12 art., sällan verkar få information från utredarna om situationen och 

samtalets syfte. Det kan nämligen föranleda att barnet inte förstår vad samtalet tjänar till 

eller inte får en felaktig bild av föräldrarnas tvist korrigerad, vilket även det kan leda till 

missvisande, oäkta svar. 

 

5.2.4 Om förmedling av barnets utsaga och av utredarens bedömning 

Det redovisades sällan huruvida barnen fick läsa, eller fick uppläst för sig, vad utredaren 

skrivit om kontakten med barnen och därefter godkänna det innan materialet 

överlämnades till parter och tingsrätt. Om faktumet att det inte redovisats tolkas som att 

det inte heller förekommit innebär det att den absoluta majoriteten av barnen aldrig fick 

veta vad utredaren dokumenterat om uppgifterna från barnen. För det fåtal barn som 

fick veta vad utredaren skrivit var medelåldern tio år och inget av barnen hade någon 

anmärkning på vad som tagits upp.222Någon direkt delgivning i slutet av kontakten av 

vad som sagts under barnsamtalet till föräldern redovisades aldrig. Däremot har tre av 

barnen som deltagit i barnsamtal under FB 6:19 3 st.-utredningarna haft en förälder 

närvarande under hela eller delar av samtalet vilket huvudsakligen berodde på att barnet 

önskat att föräldern skulle vara med. Förälders närvaro innebär givetvis att det inte 

funnits något behov av att informera denne om vad som framkommit, medan det har 

kunnat diskuteras för samtliga barnsamtal inom ramen för snabbupplysning och fyra av 
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utredningssamtalen.223Avslutande samtal mellan utredare och barn med syfte att 

förmedla utredarens bedömning till barnet tycks aldrig ha förekommit eftersom sådant 

aldrig redovisats och därmed kan antas attinga barn fick veta vilken bedömning 

utredaren gjort.224Om så är fallet innebär det att barnen inte invända mot eller ge 

synpunkter på bedömningen ifråga innan snabbupplysningen/utredningen lämnats till 

föräldrarna för granskning och slutligen skickats till rätten. 

   Riktlinjerna kring förmedling av såväl barnets utsaga till parter och domstol som 

utredarens bedömning till barnet stadgar att utredaren och barnet kan diskutera vilka av 

barnets uppgifter som ska föras vidare i utredningen om barnet är äldre. Dessa följs inte 

i någon större utsträckning, förutsatt att utredarna har redovisat allt som förekommit 

under barnkontakten. Av resultaten om barnets möjlighet att ta del av och godkänna vad 

utredaren dokumenterat kan konstateras att det oftast tycks vara utredaren som efter fritt 

skön bestämmer vilka delar av barnets utsaga som ska tas upp. Barnen i dessa mål 

verkar mycket ha haft möjlighet att invända mot vad utredaren skrivit. Det leder till att 

barnen dels inte får veta om allt de sagt tagits upp i den snabbupplysning eller utredning 

som utgör en del av bevisningen i målet, dels inte kan uppmärksamma utredaren på 

eventuella missförstånd och felskrivningar. Härmed försvinner en viktig möjlighet för 

utredarna att kontrollera riktigheten i vad de tycker sig ha observerat. Om utredarna i 

större utsträckning hade följt Socialstyrelsens rekommendation kring avslutande 

barnsamtal om utredarens bedömning hade det kunnat bidra till att sådan kontroll hade 

kunnat göras oftare. 

 

5.2.5 Dokumentation 

Dokumentationen av de indirekta observationerna tenderar att fokusera på vad 

föräldrarna sagt i samtalet mellan dem och utredarna och inte fullt så mycket på barnets 

deltagande. Däremot brukar utredarna dokumentera barnets beteende. Det görs 

avseende ett av två barn som observerats indirekt under snabbupplysning och i 

majoriteten av utredningarna. Beskrivningarna anger oftast att barnen visar sina rum och 

huruvida de är kontaktsökande eller inte. Ibland beskrivs hur utredaren uppfattar 

relationen mellan barn och förälder (se nedan avsnitt 5.3.1). Det som sällan redovisas är 

vad föräldrarna respektive utredaren pratar med barnet om.225 
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   Dokumentationen av samtalen är mer komplicerad att redogöra för. Därför hänvisas 

till bilaga 2.22-23. Av resultaten från granskningen av snabbupplysningarna 

framkommer att utredarens frågor sällan redovisas. Samtliga frågor redovisas aldrig 

medan någon eller några frågor dokumenterats avseende två barn. Beskrivning av 

barnets beteende och sätt att tala förekommer inte heller särskilt ofta.226Även i 

utredningarna är det ovanligt att de frågor som ställts till barnet redovisas. Det är något 

vanligare att barnets beteende och sätt att prata beskrivs än i snabbupplysningar. Det 

redovisas nästan aldrig huruvida barnet fått information om situationen/föräldrarnas 

tvist eller om samtalets syfte.227 Det innebär att det kan ifrågasättas om dokumentation 

då överhuvudtaget delgivits barnet. Sammanfattningsvis kan sägas att det är vanligare 

att rent praktiska omständigheter redovisas, såsom plats, antal samtal och annan 

närvarande, än att interaktionen mellan utredare och barn beskrivs. Det gäller för både 

utredningar och snabbupplysningar. Dokumentation av motiveringar till varför barn inte 

hörts har redan presenterats (se ovan, avsnitt 5.2.2).Gällande de överväganden utredaren 

bör göra om vilka konsekvenser det kan få att föra vidare barnets uppgifter framgår det 

aldrig om utredaren uteslutit delar av barnets berättelser av hänsyn till exempelvis att 

det kan försätta barnet i en jobbig situation hemma.228 

   Enligt Socialstyrelsen ska dokumentationen av kontakten med barnet vara tillräcklig, 

väsentlig, konkret, saklig och objektiv. När utredare i så många fall underlåter att 

dokumentera såväl basala omständigheter som vilka som närvarat, hur länge samtalet 

pågått samt var det ägt rum som samtliga frågor som ställts till barnet kan det knappast 

hävdas att dokumentationen är tillräcklig. Avseende barnets beteende och sätt att tala 

måste det sättas i relation till att domarna och nämndemännen som ansvarar för att fälla 

dom aldrig fått träffa barnet. Snabbupplysningarna och utredningarna är således den 

enda objektiva observationen av barnet de har att tillgå. Därför borde en redovisning av 

ett barnsamtal som inte anger huruvida barnet har tvekat i sina svar eller för den delen 

om svaret har föranletts av en ledande fråga inte kunna anses vara vare sig tillräcklig, 

saklig eller objektiv. Emellertid är inte dessa begrepp definierade och de härrör ur en 

handbok som inte är rättsligt bindande. Eftersom tingsrätten inte i något mål begärt 

komplettering på grund av att dokumentationen har brustit i något av dessa avseenden 

får det antas att domstolen ansett att dokumentationen inte har några större brister. 
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5.2.6 Särskilt om tysta och hörda barn 

Ett särskilt klargörande ska göras avseende barnen som inte alls hörts. Av totalt 27 

berörda barn har sex inte haft någon kontakt med någon utredare inom ramen för vare 

sig snabbupplysning, utredning eller förhör i domstol. Ett av dessa barn hade inte utretts 

med vare sig snabbupplysning eller FB 6:19 3 st.-utredning. Medelåldern för dessa tysta 

barn var nio år.229I de fall referenter hördes om dessa barn redovisades det aldrig om 

referenterna hade sagt något om deras vilja. Det kan sättas i relation till att 14 barn har 

haft något slags barnsamtal medan sju barn endast har observerats indirekt. Medelåldern 

för dessa kontaktformer var elva år för barnsamtal respektive fem år för indirekt 

observation.230 Här menar jag att det går att skönja ett mönster; barn behöver inte vara 

särskilt gamla för att observeras indirekt, medan åldersgränsen för barnsamtal ligger 

betydligt högre. 

 

5.3 Bedömning av barnets vilja 

5.3.1 Utredarens bedömning av barnets vilja 

Bedömning av barnets vilja har enbart förekommit i utredningar. Det faller sig naturligt 

eftersom snabbupplysningar syftar till att ge rätten mer information situationen snarare 

än att ge en utredares syn på barnet (se ovan, avsnitt 4.2). Sex barns vilja, alltså knappt 

hälften, nämns i utredarnas slutliga bedömningar. Det bör noteras att utredarna nämner 

ytterligare två barns (fem och tre år gamla) beteende mot deras föräldrar, men utredarna 

har inte klassificerat barnens beteenden som viljeyttringar. Av de sju barn vars vilja inte 

togs upp i bedömningarna hade ett barn uttryckt sin inställning avseende umgänge 

direkt till utredaren.231 Jag har även undersökt om utredaren, förutsatt att barnets vilja 

nämnts i utredarens slutliga resonemang, bedömer barnets vilja i förhållande till dess 1) 

ålder, 2) mognad, 3) påverkan från föräldrarna, 4) andra omständigheter såsom 

lämplighet hos vårdnadshavare, bortföranderisk och dylikt samt 5) om barnets vilja har 

getts fristående betydelse232.Utifrån dessa variabler visar studien att endast ett mål, som 

berörde ett barn, innefattande utredares bedömning av barnets vilja i förhållande till 

dess mognad och ålder. Bedömningen innebar att utredaren konstaterade att barnet var 
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nästan 13 år och moget för sin ålder. Beaktande av ålder och mognad saknas alltså 

avseende nästan alla barn vars vilja tagits upp i utredarens bedömning. Vidare sattes ett 

barns vilja i relation till eventuell påverkan av föräldrarna. Ingen av utredarnas slutliga 

bedömningar innehöll resonemang om barnets vilja i förhållande till andra 

omständigheter. Barnets vilja gavs aldrig självständig/fristående betydelse. Det 

ovanstående innebär att barnets vilja nämns ”i förbifarten” utan granskning av 

densammai majoriteten av utredningsbedömningarna.233 

   Endast avseende ett barns vilja, av 13 utredda utredningar, togs referentuppgifter om 

densamma upp i utredarens bedömning.234 Av intresse är att referensuppgifterna i det 

här fallet användes för att visa att barnets uttryckta vilja troligtvis var starkt påverkad av 

förälderns inställning. Genom att jämföra vad barnet sagt med referentens observation 

av barnets beteende argumenterade utredaren för att den inställning barnet visat upp 

genom sitt beteende motsvarade den verkliga viljan. 

   Som synes redovisas alltså ålders- och mognadsbedömningar nästan aldrig vilket 

konstratserar mot riktlinjernas stadganden. Det medför fråganom bedömningarna alls 

görs. Utredarna resonerar sällan om huruvida viljan kan antas vara påverkad av 

föräldrarna, vilket är intressant eftersom praxis visat att domstolar ofta uppmärksammar 

just den frågan och därmed behöver gott bedömningsunderlag för den frågan. Däremot 

relateras barnets vilja, i samtliga fall där den nämnts i utredarens slutgiltiga bedömning, 

till barnets bästa genom att den aldrig tillmäts fristående/självständig betydelse. 

 

5.3.2 Tingsrättens bedömning av barnets vilja 

I fyra mål, alltså en femtedel av det totala studieunderlaget, som inbegrep fem barn togs 

barnets vilja upp i domskälen. Det innebär att barnets vilja i regel inte förekommer i 

domskälen. Viljan hos ett av barnen i dessa mål togs dock inte upp. Medelåldern på de 

barn vars vilja togs upp var elva år.235I ett fall togs barnets vilja upp genom att 

domstolen hänvisade till en utredning vars primära innehåll rörde barnets inställning till 

vårdnad. Tingsrättens bedömning av barnets vilja har granskats på samma sätt som 

avseende utredarnas bedömningar, alltså utifrån huruvida viljan sätts i relation till ålder, 

mognad med mera.Av de fyra domar som uppmärksammade barnets vilja granskades 

barnets inställning i relation till barnets ålder och mognad gällande två respektive 
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ettbarn. Ett av åldersresonemangen utgjordes av att tingsrätten konstaterade att barnets 

ålder (13 år) medförde att beslut svårligen kunde verkställas mot barnets vilja. Det kan 

därmed ifrågasättas om rätten gjort en bedömning av viljan utifrån barnets ålder; snarare 

har viljan granskats i relation till verkställighetsreglerna. Den andra åldersbedömningen 

anknöt till mognad; tingsrätten konstaterade att barnet var nästan 13 år och verkade ha 

uppnått ”sådan mognad” som medför att viljan ska respekteras. 

   Avseende två av barnen förde domstolen resonemang kring eventuell påverkan från 

föräldrarna. Tingsrätten ansåg, gällande ett av dessa barn, att det var svårt att fastställa 

huruvida viljan motsvarade barnets verkliga dito eller om den påverkats. Rätten stödde 

sig på partsbevisning för att fastställa att det troligtvisvar barnets verkliga önskan. I det 

andra påverkansfallet tydliggjorde tingsrätten att inga omständigheter talade för att det 

barnet sagt inte skulle vara barnets verkliga vilja. Två barns vilja sattes i relation till 

andra omständigheter i form av svårighet att verkställa dom mot barnets vilja samt 

lämplighet hos umgängesförälder. Tingsrätten ansåg i det senare fallet att barnet visat 

att det tyckte om sin umgängesförälder och att denne därtill visat sig vara lämplig som 

umgängesförälder; sambandet tycks stärka viljans värde. Motsatsvis bedömdes inte 

ålder, mognad, påverkan från föräldrarna samt andra omständigheter i relation till 

barnets vilja avseende merparten av barnen. Det var något vanligare att förenligheten 

mellan barnets vilja och barnets bästa bedömdes än att viljan beaktades fristående.236 

   Ett klargörande ska göras avseende partsinställningarna. I målen som innefattade 

åtminstone ett omnämnande av barnets vilja hade ett av flera yrkanden medgivits i två 

fall, i det tredje var samtliga yrkanden medgivna och ett mål saknade medgivande.237Inte 

i något av målen där föräldrarna kommit överens förekom upptagande eller 

granskning238 av barnets vilja. Det kan jämföras med fallen som innehållit något eller 

några medgivna yrkanden, varav två ledde till vidare granskning, och målet där samtliga 

yrkanden medgivits av motparten som gavs vidare granskning.239 

   Mot bakgrund av resultaten finner jag det anmärkningsvärt att den enda instruktionen 

för hur barnets vilja ska beaktas – med beaktande av ålder och mognad – väldigt sällan 

följs. Förvisso kan anmärkas att underlaget varit väldigt tunt här, eftersom barnets vilja 

så sällan tas upp i domskälen, men att inte FB 6:2a 3 st. beaktas avseende ens hälften av 
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barnen är likväl uppseendeväckande. Det kan även noteras att medelåldern för barnen 

vars vilja nämndes av tingsrätten var förhållandevis hög (elva år) jämfört med 

medelåldern för samtliga barn i målet (knappt nio år). Vidare visar resultaten att 

tingsrätten fortfarande tillämpar ett slags analogitolkning av verkställighetsreglerna i FB 

vilket enligt förarbetena inte ska göras och därtill ges barnets vilja i ett fåtal fall 

fortfarande betydelse fristående från barnets bästa. Som tidigare anförts är det oklart om 

rätten fortfarande får göra fristående bedömningar (se ovan, avsnitt 2.2.3). I övrigt är det 

intressant att tingsrätten i det målet som omfattade två barn behandlade de båda barnen i 

princip helt olika; det ena barnets vilja nämndes över huvud taget inte av domstolen. 

Avseende allmänna viljeuttryck likställdesett barns verbalt uttryckta tillgivenhet för 

umgängesföräldern med vilja. I de andra fallen fanns inte behovet att tolka mer 

allmänna preferenser eftersom de berörda barnen tydligt sagt vad de ville. 

 

5.4 Hänsynstagande  

5.4.1 Utredarens hänsyntagande till barnets vilja 

Snabbupplysningarna innefattar inga hänsynstaganden till barnets vilja i enlighet med 

vad som anförts ovan (avsnitt 5.3.1). Studierna av utredningarna visar att barnets vilja 

används som argument för det föreslagna beslutet i nästintill samtliga utredningar som 

tar upp barnets vilja i den slutliga bedömningen. Förslaget som utredaren gett rätten har 

i dessa fall alltid överensstämt med barnets önskemål.240 Barnet vars vilja inte användes 

som argument hade visat sig väldigt obekväm under utredningen och utredaren skrev i 

bedömningen att man respekterade barnets ovilja att välja förälder. Här visas att 

utredarna i de fall barnets vilja nämnts i den slutgiltiga bedömningen, vilket ju måste 

anses vara en förutsättning för att kunna visa hänsyn till viljan, lever upp till riktlinjerna 

om att utredaren bör bedöma vilken hänsyn som bör visas barnets vilja. 

 

5.4.2 Tingsrättens hänsynstagande till barnets vilja 

Samtliga barns vilja, förutsatt att den tagits upp i domskälen, användes som argument 

för det valda domslutet.241En granskning av samtliga mål, inbegripet de som resulterat i 

såväl vidare granskning i domskälen som överenskommelser förordnade i dom, visar att 

mindre än hälften av barnen fått som de velat medan det var förhållandevis ovanligt att 

domslutet gick emot barnets dokumenterade vilja. Påtagligt är att viljorna hos nära 
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hälften av barnen har varit oklar, det vill säga att den inte har framgått av utredningen. 

Det går därmed inte att bedöma om domslutet fallit ut så som de önskat. Merparten av 

dessa fall med oklara inställningar hos barnen återfinns i mål där föräldrarna slutligen 

kommit överens.242 Samtliga fall av överenskommelser har haft intetsägande domskäl 

med lydelsen ”föräldrarnas överenskomna lösning kan/får antas vara till barnets bästa” 

vilket har omöjliggjort granskning av rättens hänsynstagande till barnets vilja.243 

   Med FB 6:2a 3 st. i åtanke, som stadgar att hänsyn till barnets vilja är avhängig ålder 

och mognad, finner jag det intressant att resultaten visar att även viljorna hos barn för 

vilka ingen ålder- och mognadsbedömning gjorts används som argument. Ett potentiellt 

skäl till att domstolen så sällan resonerar kring barnets vilja uppenbarar sig utifrån de 

anförda resultaten; det är naturligt att det uppstår komplikationer för att bedöma och 

visa hänsyn till barnets vilja när den i så många fall varit oklar. 
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6 Analys 

 

6.1 Inledning 

Mot bakgrund av vad som framkommit om gällande rätt och tillämpningen av 

densamma är det nu dags att ta ett steg tillbaka, betrakta och analysera den bild som 

tecknats i dess helhet. Innan denna bild analyseras ska en utveckling av 

dekonstruktionen i avsnitt 2.4 göras, för att på ett rättvisande sätt visa hur de olika 

aktörerna agerar och samspelar när barnets vilja hanteras i vårdnads-, boende- och 

umgängesmål. Därefter analyseras regleringen och dess tillämpning. Jag har valt att 

gruppera min kritik i tre kategorier. Först granskar jag resultaten av min rättsdogmatiska 

utredning av gällande rätt oaktat hur rätten tillämpas. Den kritiken kallar jag 

systemintern och med det avses att kritiken riktar sig mot själva konstruktionen av 

institutet barnets vilja. Därefter analyserar jag resultaten från min dokumentstudie och 

utvärderar överensstämmelsen mellan reglering och tillämpning, samt tar upp de 

problem jag anser finns i tillämpningen. Därefter jämförs den svenska synen på barnets 

vilja med teorierna om barnets vilja som presenterades i inledningen (se ovan, avsnitt 

1.4) och slutligen anläggs ett de legeferenda-perspektiv. Alla dessa delar summeras i en 

avslutande sammanfattning där de frågeställningar som genererats av mitt syfte med 

examensarbetet tydligt besvaras. 

 

6.2 En utvecklad dekonstruktion 

Med grund i redogörelserna för gällande rätt och domstolens respektive socialnämndens 

roll avseende barnets vilja menar jag att de tre stegen i uppfyllandet av FB 6:2a 3 st. – 

uppmärksammande, bedömning och hänsynstagande – förekommer i både domstolens 

och socialnämndens arbete. Det är till och med så att socialnämndens utförande av de 

dekonstruerade begreppen i samtliga fall som inte inbegriper att barnet hörs inför rätten 

är en förutsättning för att domstolen ska kunna ta hänsyn till barnets vilja med 

beaktande av mognad och ålder. Möjligheten att höra barnet inför rätten är, som flertalet 

gånger påpekats, hårt villkorad och i de fall domstolen inte använder sig av den är de 

dömande helt utlämnade till resultaten av socialnämndens arbete. Domstolen kan begära 

utredning och förse begäran med riktlinjer om så önskas men har inga vidare 

möjligheter att påverka utredningens innehåll eller insamlingen av detta. 

Snabbupplysning och utredning är som huvudregel det enda objektiva sättet domstolen 



60 

 

kan uppmärksamma barnets vilja. Därför blir domstolens möjlighet att uppmärksamma 

barnets vilja avhängig socialnämndens möjlighet att uppmärksamma och bedöma samt 

ta hänsyn till barnets vilja (se figuren nedan). 

 

   Socialnämndens led är placerat under domstolens dito eftersom socialnämndens arbete 

förutsätter en domstolsprocess med tillhörande möjlighet för socialnämnden att 

inkommamed snabbupplysning och/eller begäran från domstolen om utredning. 

Angående reglering kan tydliggöras att domstolens led endast styrs av de allmänt 

accepterade rättskällorna, medan socialnämndens arbete även influeras av riktlinjerna 

från Socialstyrelsen även om de inte är rättsligt bindande. 

 

6.3 Systemintern kritik 

6.3.1 Avsaknad av förfaranderegler och rättssäkerhet 

Lagstiftaren har tydligt markerat att barn ska ses som individer och att alla utvecklas i 

olika takt, varför det vore olyckligt att knyta hänsynen till barnets vilja till fastställda 

åldersgränser. Sålunda valdes ålder och mognad som ansågs kunna ge ett korrekt 

beaktande i varje enskilt fall. Det finns inga åldersgränser, även om förarbetena stadgar 

att äldre barns vilja ofta väger tyngre medan de yngsta barnen inte anses kunna ha några 

åsikter. Vad som kan anses vara tillräcklig mognad finns inte heller definierat. 

Vid en granskning av den rättsliga konstruktionen av barnets vilja framkommer 

följande. Det finns regler som stadgar kompetens – det är domstolen som ska ta hänsyn 

till barnets vilja och det är socialnämnden som kan lämna snabbupplysningar och som 

oftast även fullgör utredning – och vad som ska göras, nämligen att hänsyn ska tas. 

Regler för hur utredning ska gå till och hur hänsyn ska tas, så kallade 
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förfaranderegler,
244

 lyser dock med sin frånvaro. Det finns mycket lite eller ingen 

vägledning kring hur barnets vilja ska bedömas –endast att det ska göras utifrån mognad 

och ålder – och hur utredning av barnets vilja ska utformas. Det leder till att dessa 

bedömningar blir upp till varje beslutsfattares fria skön vilket skapar risk för godtycklig 

rättstillämpning som inte blir konsekvent. Hur ska domstolen veta vilket barn som är 

moget, särskilt med hänsyn till att domare och nämndemän inte kan förväntas ha någon 

vidare kompetens om hur barn utvecklas och uttrycker sig? Det här problemet hade 

delvis kunnat lösas om lagstiftaren anammat någon av de många teorier som finns kring 

just barns utveckling. Idag blir det avgörande vilken uppfattning om detsamma som den 

som dömer i det aktuella fallet hyser. Det här är inte bara aktuellt när det kommer till 

domen ifråga utan präglar varje steg i hanteringen av barnets vilja och sålunda även 

socialnämndens arbete, detta eftersom det knappt finns några tvingande förfaranderegler 

för vare sig domstol eller socialnämnd. 

   Rättssäkerhet kan kortfattat sägas innebära krav på förutsebarhet i rättsliga beslut och 

att alla ska behandlas lika inför lagen.
245

 När förfaranderegler saknas blir det omöjligt 

att förutse hur en process kommer gå till och därtill finns inga krav på hur den ska gå 

till. Även när förfaranderegler finns men inte innefattar några definitioner av vad de 

innebär, vilket är fallet när mognadsbedömningen inte finns beskriven någonstans, 

upphör rättssäkerheten. Ett rättssystem utan rättssäkerhet är inte acceptabelt i en modern 

rättsstat. 

 

6.3.2 Att inte kunna kräva sin rätt 

Rättigheter är olika till sin karaktär. Somliga kan åberopas direkt av en individ, såsom 

rätten till offentlig försvarare i rättegångsbalk (1942:740) 21:3a, medan andra, 

exempelvis bestämmelsen i regeringsform (1974:152) 1:2 2 st. om rätt till utbildning, 

stadgar en mentalitet i rättsordningen som snarare realiseras genom andra bestämmelser 

än genom direkt åberopande. En förutsättning för att barnet ska kunna delge sin vilja är 

att det får komma till tals och för det syftet finns barnkonventionens 12 art. 

Konventionen gäller emellertid inte som lag i Sverige, istället ska vår lag tolkas 

konventionskonformt. Intressant är att det inte finns någon faktisk motsvarighet till 

rätten att komma till tals i Sverige. Bestämmelsen om barnets vilja stadgar enbart att 
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den ska visas hänsyn under vissa förutsättningar och utredningsbestämmelserna stadgar 

endast att barnets vilja ska utredas om det är lämpligt respektive så länge det inte 

befinns olämpligt. Utredningen kan ske på flera sätt och förutsätter inte kontakt med 

barnet ifråga utan kan baseras på exempelvis referentuppgifter. Det finns alltså ingen 

bestämmelse som ställer upp krav på att barn ska höras och inte heller någon möjlighet 

för barnet att kräva att bli hörd. Hur garanterar då dagens regelverk att barn får komma 

till tals? 

   Det synes mig märkligt att en bestämmelse som motsvarar 12 art. inte har förts in i FB 

6 kap. Rättigheten är inte diffus utan tvärtom tydlig; barn i stånd att forma egna åsikter 

ska ha rätt att komma till tals i alla förfaranden som berör dem. Att införa en möjlighet 

för barnet att kunna kräva kontakt med utredare är dessutom i linje med lagstiftarens 

inställning att utredare i de flesta fall bör ta kontakt med barnet. Kanske anser 

lagstiftaren i och med nämnda inställning att den konventionskonforma tolkningen 

medför en rätt för barnet att komma till tals. Om så är fallet är det emellertid inte en 

särskilt tillgänglig eller tydlig rättighet, och lämpligheten i det kan starkt ifrågasättas 

eftersom rättighetsinnehavarna är barn med påver eller obefintlig kunskap om 

rättssystemet. 

   Härtill finns ett problem med att det inte finns några vidare krav på hur utredningar 

och bedömningar ska gå till. Hur ska någon kunna invända mot utredningens 

genomförande när begreppet tillbörlig utredning inte har någon definition, det vill säga 

inte har någon uttalad lägsta standard? Den enda vägledning som finns härom är att det 

torde krävas att någon utredning företas av rätten om parterna har skilda uppfattningar i 

någon fråga men det sägs inget om utredningens kvalitet. När det saknas regler och 

riktlinjer om vilka krav som gäller blir det svårt att invända. 

 

6.3.3 Om utredarens möjlighet att höra barnet och sållandet i barnets utsaga 

Idag krävs förälderns samtycke för att utredaren över huvud taget ska få initiera kontakt 

med barnet. Det är alltså inte nog med att barnet inte kan kräva att få kontakt med 

utredaren; utredaren själv är beroende av förälderns goda vilja. Skälet som uppges ligga 

bakom konstruktionen, att föräldrar sällan förvägrar sina barn utredarkontakt i 

vårdnads-, boende- och umgängesmål, legitimerar enligt mig inte samtyckeskravet. 

Snarare borde en förälders obenägenhet att låta sitt barn förmedla sin inställning vara av 

slaget att direkt kontakt med barnet blir alltmer angelägen. Mot bakgrund av 

samtyckeskravet blir det nästintill löjeväckande att tala om ett krav på tillbörlig 
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utredning när utredaren inte ens har mandat att företa något så basalt för utredandet av 

barnets vilja som kontakt med barnet ifråga. Förvisso finns andra sätt att på omvägar 

söka klarhet i barnets inställning, såsom hörande av referenter som tyvärr inte kan 

förutsättas ge en objektiv bild av situationen. Det säger dock sig självt att ingen annan 

än barnet har kunskap om hur det upplever sin situation. Jag menar att det enda 

rättmätiga hindret mot kontakt mellan barn och utredare borde vara att barnet ifråga 

motsätter sig sådan. 

   Ponera att utredaren får lov att ta kontakt med barnet och barnet berättar om så pass 

allvarliga saker att utredaren blir orolig över vilka konsekvenser som kan följa av 

vidareförmedling av uppgifterna. Då ska utredaren, enligt Socialstyrelsens riktlinjer, 

överväga om uppgifterna inte ska tas med i utredningen så att barnet slipper jobbiga 

frågor från föräldrarna. Det synes mig mycket märkligt att utredaren har möjlighet att 

sålla i de uppgifter som barnet själv valt att förmedla, särskilt eftersom kontakten med 

utredaren ofta är barnets enda forum. Jag har full förståelse för tanken att utredaren inte 

ska bidra till ökade konflikter och svårigheter i hemmet. När det intresset ställs mot 

faktumet att sållning av uppgifterna innebär att inte bara föräldrarna utan även 

domstolen, som har ansvar för att fälla en dom som är förenlig med barnets bästa och i 

det beakta barnets vilja, inte får veta vad barnet vill menar jag emellertid att det senare 

väger tyngre. 

 

6.3.4 Huvudroll utan talerätt 

Grundlig diskussion om barns talerätt faller utanför uppsatsens fokus. Det är dock 

ofrånkomligt att nämna det märkliga i att barnet är processens erkända centrum, i och 

med stadgandet om barnets bästa i FB 6:2a 1 st., men inte har något inflytande över 

processen. De invändningar som lagstiftaren har anfört mot inrättandet av talerätt för 

barn – att det kan skapa ytterligare lojalitetskonflikter i familjen, problematik avseende 

vem som ska företräda barnet med mera – går inte att avfärda utan vidare. Jag tror dock 

att det fortfarande finns anledning att diskutera någon form av talerätt för barn. 

Härigenom skulle barn garanteras möjligheten att bli hörda av rätten, en garanti som 

idag bara tillkommer föräldrarna som i många fall kan antas vara partiska i sin 

bevisföring. Jag är enig med Utredningen om barnets rätt som argumenterade för att 

barn, i enlighet med den processrättsliga intresseprincipen, bör ha någon form av 

talerätt. Ytterligare motsättningar i familjen kan undvikas genom att talerätten inte 

innefattar något krav på att avge yrkanden eller anföra bevisning. 
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6.4 Kritik baserad på dokumentstudiens resultat 

6.4.1 Överensstämmelse mellan reglering och praktik 

Som redan har konstaterats finns mycket få bindande regler om hur barnets vilja ska 

hanteras i vårdnads-, boende- och umgängesmål. Många av de variabler jag använt för 

min rättsociologiska granskning har hämtats från Socialstyrelsens publikationer. När 

dessa inte är tvingande medför det givetvis att de fall där tillämpningen inte speglat 

direktiven i Socialstyrelsens handbok inte nödvändigtvis är rättsvidriga. Jag menar dock 

att faktumet att riktlinjerna upptagits i en myndighetspublikation ändå indikerar vilka 

intentioner som finns. 

   På ett antal plan fungerar tillämpningen på önskat sätt. Möjligheten att höra barn i 

rätten användes lika restriktivt - närmare bestämt aldrig - i de studerade målen som 

lagstiftaren avsett. När det kommer till FB 6:19 3 st.-utredningar har utredarna träffat 

samtliga barn på något sätt vilket överensstämmer med rekommendationerna i 

förarbetena. Olyckligt är emellertid att så många av snabbupplysningarna där kontakt 

med barnet inte skett saknar motivering härför. I ett av fallen motiverades utebliven 

kontakt genom hänvisning till att föräldrarna istället valt att påbörja samarbetssamtal. 

Det bör ifrågasättas om det faktumet verkligen eliminerar domstolens intresse av att 

veta vad barnet kan tänkas anse om sin situation. I mina ögon kommer det farligt nära 

att låta föräldrarna diktera processen och det är inte ett av skälen som lagstiftaren 

uttryckligen ansett legitimera att barnets vilja inte utreds. 

   Mot bakgrund av att lagstiftaren och även tidigare rättstillämpning varit mycket 

vaksam mot påverkan från föräldrarna är det positivt att så många av barnen som fått 

samtala med utredaren har fått göra det åtminstone delvis i enrum. Däremot är det 

anmärkningsvärt att såpass få utredare kommenterar faktumet att barnet inte uttryckt 

någon inställning med vidhängande resonemang om varför så inte skett. Ett sådant 

resonemang skulle kunna få funktionen att rätten ges en möjlig förklaring till att barnets 

vilja inte förekommit i utredningen. Endast i ett fall verkar rätten ha ansett att 

avsaknaden av redovisad vilja har varit ett problem, varpå komplettering begärdes 

avseende detta. I sammanhanget bör även fallet som helt saknade utredning i form av 

snabbupplysning eller FB 6:19 3 st.-utredning nämnas. Det är ytterst tveksamt om det 

fallet kan anses leva upp till det i praxis ställda kravet på att skilda uppfattningar hos 

parterna ska föranleda att domstolen begär objektiv utredning. 
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   Ett annat problem är att barn väldigt sällan verkar få information om situationen och 

samtalets syfte, vilket förarbetena och barnkonventionen betonar vikten av. Särskilt när 

det finns en sådan oro över att barnet påverkats av föräldrarna borde barnet alltid 

informeras för att eliminera risken att barnet lurats på en felaktig uppfattning om 

samtalets funktion och innebörden av att barnet berättar om sina åsikter. Dessutom 

bidrar det till att barnet kan göra ett informerat val. Vidare redovisas inte huruvida 

kontrollfrågor ställts under barnsamtalen och inte heller om barnen fått förmedlat till sig 

vad utredaren dokumenterat om deras kontakt. Om så verkligen har varit fallet medför 

det att eventuella fel och missförstånd inte kan rättas till.  

   Överlag är dokumentationen av kontakten mellan barn och utredare ojämn. Det 

framgår sällan vilka frågor som föranlett svaren och hur barnet framfört svaren. Det ger 

ett bristfälligt underlag för domstolen att utgå från i sin bedömning av barnets vilja och 

jag anser för egen del att det är oroväckande att domstolen inte i något fall tycks ha haft 

betänkligheter kring det. Det kan förvisso argumenteras för att det inte finns några 

egentliga krav för dokumentationen att leva upp till eftersom de riktlinjer som finns för 

densamma inte är rättsligt bindande. Emellertid uppstår problem i och med att 

utredningen ska bidra till att samtliga frågor blir tillbörligt utredda. När det flertalet 

gånger understryks i såväl förarbeten som i Socialstyrelsens publikationer att 

bedömning av huruvida det barnet har sagt motsvarar dess verkliga vilja bör ske borde 

omständigheterna kring viljeyttringen vara av vikt för domstolen att känna till. Likaväl 

som föräldrarna kan påverka sina barn torde utredarens förhållningssätt och frågor 

kunna göra detsamma. Utredningar av det här slaget, som enbart redovisar barnets svar, 

torde inte heller kunna visa om barnet på något vis pressats att välja förälder vilket i sig 

är strikt förbjudet. Apropå dokumentation redovisas nästan aldrig utredarens motivering 

till att viss kontaktform eller visst förhållningssätt valts. Det gör det svårt att granska 

huruvida utredaren reflekterat över exempelvis barnets lojalitetskonflikt gentemot 

föräldrarna och hur den påverkat utredningens utformning. 

   Ett krav som definitivt är bindande är bedömningen av värdet av barnets vilja, sett till 

mognad och ålder. Resultaten i detta avseende är uppseendeväckande. Endast i en 

utredares bedömning tas ålder och mognad upp, och i tingsrätten görs det endast 

avseende två respektive ett barn. Det är besynnerligt eftersom det är den enda 

förfaranderegeln som finns avseende bedömningen i domstol. Dessutom har det 

påpekats i förarbetena att det är viktigt att domstol och socialnämnd redovisar sina 

resonemang och klargör hur de har nått viss slutsats. Mot bakgrund av det anser jag inte 
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att det är tillräckligt att domstolen i ett fall anfört att barnet ”förefaller nått sådan 

mognad att [dess] vilja ska respekteras”. Vad mognaden består i anges inte över huvud 

taget, vilket medför att domskälen inte blir transparanta. Inte heller målen där 

överenskommelse nåtts mellan parterna torde kunna uppfylla kraven på redovisade 

resonemang eftersom samtliga domskäl i dessa mål kort konstaterat att 

överenskommelsen får anses vara till barnets bästa. 

   Såsom nämndes inledningsvis är många av riktlinjerna kring hanteringen av barnets 

vilja inte bindande. Det i kombination med att förfaranderegler överlag saknas gör det 

svårt att med säkerhet kunna säga att tillämpningen (inte) stämmer överens med 

gällande rätt. Det jag anfört ovan anser jag ändock visa på en viss diskrepans och en 

definitiv sådan avseende redovisade resonemang och ålders- och mognadsbedömningar. 

 

6.4.2 Officialansvaret och den bristfälliga redovisningen 

I min mening är det obegripligt att domstolen accepterat många av de 

snabbupplysningar och utredningar som kommit dem tillhanda, mot bakgrund av att 

dessa inte varit särskilt väl redovisade. Utöver de aspekter som redan redogjorts för i 

föregående avsnitt finns ytterligare en implikation, nämligen att snabbupplysningar och 

utredningar i realiteten ofta är domstolens enda medel att få en objektiv bild av vad 

barnet vill. När dessa i sin tur företas av annan än domstolen blir den senare helt 

beroende av att få en så god, fullständig redogörelse som möjligt för det som 

förekommit. Man skulle kunna uttrycka det så att domstolen är blind i det här avseendet 

och socialnämnden är dess assistent som berättar hur omgivningen ser ut. Det blir därför 

av vikt att domstolen får ett fullständigt underlag som medger egna bedömningar. När 

utredarens tillvägagångssätt inte beskrivs ordentligt omöjliggör det även att domstolen 

kan underkänna utredningens genomförande och begära komplettering. Till detta 

kommer faktumet att det ytterst sällan redovisas vilka åtgärder som vidtagits med syftet 

att utreda barnets vilja, vilket gör det svårt för domstolen att bedöma om samtliga 

möjligheter till utrönande av barnets vilja är uttömda. 

   Diskussionen om vittnespsykologi har varit aktuell åtminstone de senaste 25 åren. I 

många typer av mål får domstolen träffa vittnen och bedöma deras trovärdighet, 

gällande såväl utsagans innehåll som vittnets sätt att uttrycka sig, på plats. Kontrasten 

blir påtaglig i de barnrättsliga målen när det inte ens framgår vilka frågor som ställts till 

huvudvittnet tillika processens huvudsakliga intresse. Jag menar att den bristande 

redovisningen som återfinns i samtliga studerade mål gör det omöjligt för domstolen att 
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fullgöra sitt officialansvar. Härtill finns risken att den bristande redovisningen leder till 

oriktiga bedömningar, om relevanta fakta utelämnats.  

 

6.4.3 Särskilt om överenskommelser 

Officialansvaret och kravet på domslutets förenlighet med barnets bästa gäller för 

samtliga fall, även när föräldrarna slutligen kommit överens. I nästintill samtliga 

studerade mål som slutat med överenskommelse har snabbupplysning och/eller 

utredning företagits. När föräldrarna kommit överens har domstolen konstaterat att 

överenskommelser kan eller får antas vara till barnets bästa och dömt i enlighet med 

föräldrarnas lösning. 

   Jag anser att den här ordningen är bisarr. Barnet är processens tydligt utpekade 

centrum och enda intresse; målet är att bästa möjliga situation ska skapas för barnet. Att 

föräldrarna, som alldeles nyligen varit tillräckligt oense för att inleda process mot 

varandra, plötsligt är överens har ingenting att göra med vad som är bäst för barnet eller 

vad barnet själv tycker. Det borde inte heller sänka redovisningskraven som ställs på 

domslutet. Inte i något fall där föräldrarna kommit överens tas domstolens skäl till att 

anse att överenskommelsen är förenlig med barnets bästa upp. Förvisso finns förbehållet 

i förarbetena om att överenskommelser ofta kan antas vara till barnets bästa men jag kan 

inte se att det förringar domstolens skyldighet att förklara på vilket sätt de två anses 

förenliga. I det mest anmärkningsvärda målet i studien hade dessutom ingen 

utredningsåtgärd företagits. Det innebär att barnet inte haft någon möjlighet att framföra 

sin vilja till domstolen, eller för den delen uppmärksamma rätten på att det eventuellt 

hade velat komma till tals inför dem. När föräldrarna slutligen enades hade inga 

opartiska granskningar gjorts av barnet och dess situation, och likväl ansåg rätten att 

överenskommelsen svarade mot barnets bästa. Det är för mig fullständigt obegripligt. 

 

6.5 Teoretisk kritik 

6.5.1 Synen på barnets vilja 

Synen på barnets vilja i Sverige är präglad av viss tvehågsenhet; lagstiftaren har svårt att 

bestämma sig för om barnet ska anses vara kompetent att vara delaktig i processen eller 

i behov av skydd från densamma (se ovan avsnitt 2.3). Målet med processen är 

emellertid klart; barnets livssituation ska utformas efter det som kan anses vara dess 

bästa.  
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   McIntosh har ett annat perspektiv på vad processen ska medföra. Hon menar att med 

ett barninkluderande utredningsupplägg kan processen i sig bidra till att barnets hälsa 

inte riskerar att påverkas negativt i lika stor utstäckning. Det finns alltså en helande 

aspekt; processen kan bidra till att läka de sår som föräldrarnas tvist eventuellt slår upp. 

Barninklusion bidrar även till att hållbara lösningar för de tvistande parterna och barnen 

uppnås i större utsträckning genom att föräldrarnas fokus omdirigeras från tvisten dem 

emellan till vad som egentligen är bäst för barnet. 

   Smith å sin sida erbjuder en vidgad definition av vad som kan vara en viljeyttring. 

Den svenska lagstiftaren är tämligen låst i tanken att vilja är något som uttrycks med 

ord, vilket även speglas i resultaten i form av att två barns beteenden mot sina föräldrar 

inte klassades som ett uttryck för barnets inställning. Enligt Smith måste vuxenvärlden 

acceptera att barn sällan kommer till tals på ett optimalt sätt när kommunikationssätt är 

valt och utformat av vuxna. Med andra ord måste barn tillåtas uttrycka sig på sitt eget 

språk. Det reflekteras i barnkonventionens värderingar som endast ställer krav på att 

förmåga att formulera åsikter ska finnas och inte på förmåga att delge dem i tal. Vidare 

menar Smith att barnets vilja inte nödvändigtvis måste finnas från början utan kan 

utvecklas och formuleras med rätt stöd från omgivningen. Den svenska synen tycks mig 

mer likna en, enkelt uttryckt, skattjakt; utredaren ska leta efter något som antas finnas 

där från början. Med sociokulturellt perspektiv kan processen istället bidra till att barnet 

formar och delger sin åsikt, utan att för den sakens skull lägga orden i barnets mun. Om 

man sällar sig till Smiths teori blir det genast olämpligt att göra uppmärksammandet och 

utredningssättet av barnets vilja avhängigt ålder och mognad, då dessa är tämligen 

statiska begrepp i jämförelse med att se ursprunget till barnets vilja i dess sociala 

kontext. 

 

6.5.2 Förfarandet kring utredning av barnets vilja  

Enligt McIntoshs metodik finns ett tydligt förfarande för kontakten med barn. 

Föräldrasamtal, barnsamtal och återkopplingssamtal är kronologiskt ordnade och tydligt 

utformade (närmare beskrivning av de olika stegen återfinns ovan i avsnitt 1.4.2). Några 

av McIntoshs tankar finns upptagna i Socialstyrelsens handbok, såsom diskussion med 

barnet om vad som ska föras vidare och även möjligheten att i slutet av barnsamtalet 

låta en förälder komma in och få ta del i vad som sagts. Till skillnad mot den svenska 

regleringen finns dock en fastställd ordning med steg som ska genomföras i varje fall. 

Det genererar en enhetlighet och förutsebarhet som tyvärr inte finns inom dagens 
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tillämpning i Sverige. Som redskap i arbetet finns tydligt definierade frågor som 

barnkonsultens kontakt med barnet syftar till att besvara. Någon motsvarighet till detta 

finns inte heller hos oss, och öppenhet för att vissa frågor bäst kan utredas genom 

teckning eller lek istället för samtal saknas också. Förvisso tillämpar vi i viss 

utsträckning kontaktskapande medel men de betraktas inte i första hand som ett sätt för 

barnet att delge sina uppfattningar. Vidare kan konstateras att det, efter vad resultaten 

visat, inte heller framgår om barnsamtalen hållits i rum som är barnanpassade med 

leksaker och dylikt varför det inte går att utvärdera om barnen i studien kunnat leka 

fram sin åsikt. I Socialstyrelsens handbok även sägs att utredaren bör ha erfarenhet av 

att prata med barn. McIntosh ställer dock betydligt högre krav på bland annat 

terapeutisk kompetens och lärlingssystem. Även detta bidrar till en mer enhetlig 

utredningsmetodik eftersom utredarna får lära av varandra och inte är helt utlämnade åt 

sina egna resonemang.  

   Vad som måste finnas i åtanke vid granskning av McIntoshs metod är dock att den 

bygger på ett antal förutsättningar om ålder, huruvida barnet kan antas dra nytta av 

berätta sin historia, föräldrarnas språkliga kompetenser med mera. Att ange metoden 

som enda utredningssätt vore därför olyckligt för de fall som inte uppfyller kraven, då 

den önskade effekten riskerar att utebli. 

   Smith är inte lika precis i utformningen av metoden som McIntosh utan är mer 

fokuserad på utredarens förhållningssätt till barnet. Det i sig är förstås starkt kopplat till 

den syn hon har på barnets inställning som grundad i barnets omgivning. Det mest 

användbara hon anför angående själva utredningen är stöttat lärande. Med det 

resonemanget kan den regelrätta frågeställning som svenska barnsamtal i stort är 

fokuserad på ersättas av att utredaren hjälper barnet att förstå den uppkomna situationen 

som sannolikt är väldigt främmande för barnet. Det är först när barnet förstår situationen 

som det kan bilda adekvata åsikter om den. Här visar Smiths egen studie om barnombud 

att många barn har varit tacksamma för att ombuden lagt fram olika alternativ, så att de 

förstått vad de haft att välja mellan. I Sverige är utredarnas funktion snarare lyssnande 

och utvärderande än stöttande. 

   Resultaten visar att kontaktskapande hjälpmedel används i liten utsträckning. Sådana 

torde vara förenliga med Smiths stöttade lärande eftersom hjälpmedlen erbjuder ett sätt 

att uttrycka sig som troligtvis ligger närmare barn. Ett exempel är nallekort – kort med 

nallar som visar upp olika känslor – som barn får använda för att visa hur de ser på sina 

föräldrar och sig själva. Det som möjligtvis skiljer sig åt mellan det svenska bruket av 
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kontaktmedel och Smiths teori om stöttat lärande är att de svenska barnen som fick 

använda sådana var ganska gamla (mellan sju och 13 år). Som jag förstår Smith borde 

dessa medel även användas med yngre barn som överlag inte är lika verbalt utvecklade. 

 

6.6 De legeferenda: Ett reformerat institut 

6.6.1 Inledning 

De problem jag har identifierat med gällande rätt och tillämpning kan huvudsakligen 

hänföras till uppmärksammandestadiet. Det rör såväl den fyrkantiga synen på 

uttrycksformen för barnets vilja, avsaknaden av resonemang kring utredarnas val av 

kontaktform och allmänt förhållningssätt som den överlag bristande redovisningen som 

inte ens redogör för samtliga frågor som ställts till barnet. Att barnet därtill inte kan 

kräva kontakt med vare sig utredare eller domstol och därmed inte har någon egentlig 

rätt att komma till tals är bekymmersamt. Jag har även visat att processens förutsebarhet 

är låg vilket påverkar rättssäkerheten. Kritiken tar dock inte slut där; de bedömningar 

domstolen ska göra avseende barnets vilja och dess förhållande till ålder och mognad 

finns inte beskrivna vilket försvårar utförandet av desamma och det finns en åtminstone 

utåt sett slentrianmässig acceptans av överenskommelser. Jag menar att det reflekteras i 

praktiken, där domstolen avhållit sig från att närmare beskriva hur barnet visat på sådan 

mognad som resulterar i att barnets vilja ska respekteras.  

   Problemen må vara primärt hänförliga till uppmärksammandestadiet men faktum är 

att de därmed får konsekvenser för hela den fortsatta hanteringen av barnets vilja. Om 

socialnämnden inte utrett vad barnet vill kan varken socialnämnd eller domstol bedöma 

värdet av dess vilja eller visa viljan någon hänsyn. Det skapas därmed en dominoeffekt 

och därför är dessa problem särskilt graverande. Utifrån de teorier som diskuterats ser 

jag emellertid stor potential att skapa ett fungerande rättsinstitut med mer precis 

vägledning för dess hantering. 

 

6.6.2 En ny syn på barnets vilja 

Det behovsorienterade synsättet i svensk lagstiftning är mindre relevant: barnen lever 

ofta i tvistens centrum och kan således inte skyddas från den. Det rimliga vore att 

underlätta deras delaktighet i den genom att utforma den efter barnets sätt att uttrycka 

sig. Här måste den svenska lagstiftaren acceptera två faktum: dels att barnet inte 

nödvändigtvis kan eller vill uttrycka sig på vuxenmanér, dels att det föregående 
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faktumet inte innebär att barnet inte har åsikter. En åsikt uttryckt genom lek eller 

teckning borde anses likvärdig verbalt förmedlade åsikter. En vidgad acceptans för att 

barn kan behöva vägledning borde även införas. Att barn sannolikt aldrig varit med om 

någon situation som tillnärmelsevis liknar en vårdnads-, boende- eller umgängestvist 

borde medföra att de får hjälp att förstå situationen och därefter bilda sig en åsikt. 

Utredare och beslutsfattare borde således inte utgå från att barnets vilja är något som 

nödvändigtvis finns där från början, även om så kan vara fallet, utan vara öppna för att 

processen och kontakten med barnet kan hjälpa dem att göra ett informerat val. 

   Jag anser, med grund i den vidsträckta rättigheten i barnkonventionen 12 art., inte att 

barnets vilja bör anses komplementär till barnets bästa, såsom Eekelaar menar att den 

är. Därmed är det inte sagt att barnets utsaga inte kan bidra till att barnets bästa blir 

bättre belyst. Min poäng är att vi i Sverige ser barnets vilja som ett medel medan 

barnkonventionen ger rätten att komma till tals status av ett självändamål. Domstol och 

socialnämnd bör inte ha en övertro till att barnet alltid har rätt och ska få sina önskemål 

uppfyllda – liksom vuxna kan barn ha fel – utan istället utgå från att barnet kan ha något 

att säga, varför det alltid ska ges möjlighet och rätt att kräva att bli hörd. I det här 

avseendet anser jag att en motsvarighet till 12 art. bör införas i FB för att ge varje barn 

en tydlig rättighet att komma till tals i dessa ärenden som i allra högsta grad berör dem. 

Som en konsekvens av det bör även kravet på samtycke från föräldrarna som 

förutsättning för kontakt mellan utredare och barn tas bort. Den enda som ska kunna 

förhindra kontakt mellan utredare och barn är barnet självt. 

 

6.6.3 Tydliga instruktioner och fastställt förfarande enligt McIntoshs metodik 

Det behövs en fastställd ordning för hur barnets inställning ska utredas. En sådan skulle 

medföra att processen blir mer förutsebar och att domstolar får ett minimikrav på vad 

som kan anses vara tillbörlig utredning. Avseende vilken ordning som bör fastställas är 

det min mening att McIntoshs barninkluderande metod i stort är lämplig då den 

garanterar att barnet hörs och bidrar till att sätta dess uppfattning av situationen i 

centrum. Emellertid är det, som påpekats, inte alla fall som har förutsättning att uppnå 

de positiva effekterna av metoden. För dessa fall måste utredare givetvis kunna göra 

undantag. Jag tror dock att fastställande av vad som enligt huvudregeln ska vara rätt sätt 

att utreda barnets vilja skulle vara ett bra första steg. Det skulle ge tydlig vägledning för 

utredarna vid socialnämnden och därtill ge domstol och parter möjlighet att invända om 

metoden inte följts. Naturligtvis måste det ställas krav på att avsteg från metoden 
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motiveras och kompletteras med tydliga resonemang om varför annat tillvägagångssätt 

valts. Förfarandet ska alltid innefatta att barnet ges mottagaranpassad information om 

situationen och samtalets syfte, vilket även är en förutsättning för att få tillgång till de 

goda resultaten av stöttat lärande eftersom barnet först då kan göra ett informerat 

ställningstagande. 

   Ett fastställt förfarande skulle även kunna bidra till att fylla kravet på tillbörlig 

utredning med en specifik innebörd. Det är naturligtvis omöjligt att ställa krav på att 

utredningen ska innehålla uppgifter om vad barnet vill, eftersom barnet inte alltid har en 

åsikt eller är villig att uttrycka den, men det som skulle kunna krävas är att vissa 

åtgärder företagits. Definitionen av en tillbörlig utredning skulle kunna vara att stegen 

enligt McIntoshs metod har utförts - eller inte utförts om redovisade, legitima skäl 

funnits – på föreskrivet sätt, även om de inte lett till vidare klarhet i de frågor som 

utretts. 

   Dokumentationen av kontakten med barn bör regleras tydligt. Basala omständigheter 

kring kontakten med barn såsom antal samtal, längd, plats, vilka som närvarat och 

samtliga frågor som ställts till barnet ska alltid redovisas. För att ge domstolen en helt 

rättvis bild av vad barnet sagt vore det önskvärt med en komplett, oförvanskad 

transkribering av samtalet samt utredarens beskrivning av hur barnet betett sig och talat. 

 

6.6.4 Ålder och mognad 

Det finns inget som garanterar att det barnet ger uttryck för är dess verkliga, motiverade 

vilja. Därför anser jag, oaktat att barn alltid måste få möjligheten att komma till tals, att 

något slags värdering av barnets vilja trots allt är befogad. En mer rättvis bedömning av 

vikten av barnets vilja borde emellertid sökas i barnets motivering till sin inställning. Är 

det verkligen intressant hur gammalt barnet är om barnet ger en rimlig förklaring till 

sina ställningstaganden? I detta sällar jag mig till det av Singer definierade 

kompetensorienterade synsättet; jag anser att de som ska bestämma om barnets framtida 

livssituation måste ha respekt för att barnet är den enda som vet precis hur barnet 

känner. Beträffande mognad är det en hyfsat bra bedömningspunkt i teorin men dess 

totala avsaknad av definition och vidhängande instruktioner gör mognadsbedömningen 

svårtillämpad. Jag har emellertid inte funnit något bättre alternativ, så på den här 

punkten får jag nöja mig med att konstatera det problematiska i mognadsbedömningen, 

som är så central för hänsynstagande till barnets vilja, inte finns beskriven. 
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6.7 Avslutande sammanfattning 

Mot bakgrund av den rättsdogmatiska redogörelsen för framväxten av barnets vilja som 

rättsligt institut, domstolens respektive socialnämndens roll, den rättssociologiska 

granskningen av den tillämpade rätten och analysen av de båda ska nu frågan om hur 

barnets vilja hanteras i svensk rätt i såväl reglering som tillämpning. Svaret förutsätter 

givetvis kunskap om hur regleringen ser ut.Min granskning av gällande rätt och det fåtal 

bestämmelsersom finns kring barnets vilja har visat att institutet består av tre delar: 

uppmärksammande av, bedömning av och hänsynstagande till barnets vilja. Dessa tre 

steg genomförs i såväl domstol som socialnämnd. Det är domstolens ansvar att frågan 

om barnets vilja utreds tillbörligt (FB 6:19 1 st.). För att så ska kunna ske finns tre 

medel i form av utredning, hörande av barnet inför rätten och snabbupplysning, för att 

uppmärksamma barnets vilja (FB 6:19 3 respektive 6 st. samt 6:20 2 st.). Dessa medel 

är villkorade; lämplighetsbedömningar måste i varje fall göras och kraven är olika högt 

ställda. Domstolen har ingen vidare makt över hur dessa olika sätt att uppmärksamma 

barnets vilja används. Härför finns socialnämnden som företar all utredning av barnets 

vilja, förutom i det fåtal fall som domstolen hör barnet i rätten. Socialnämndens arbete i 

detta avseende är oreglerat. Det finns allmänna råd och en handbok som ger vägledning 

för hur kontakten bör utformas men dessa är inte tvingande. Tydligt är att utredare inte 

har någon rätt att ta kontakt med barn och barn har inte heller rätt att kräva kontakt. När 

socialnämnden genomför utredningar enligt FB 6:19 3 st. ska de, om det är lämpligt, ge 

förslag till beslut varför även socialnämnden i dessa fall gör bedömning av barnets vilja 

och föreslår vilken hänsyn den bör visas. Först när uppmärksammande av dessa medel 

har skett kan domstolen bedöma barnets vilja utifrån ålder och mognad (FB 6:2a 3 st.). 

Bedömningen innefattar granskning av huruvida det barnet uttryckt kan anses motsvara 

dess verkliga vilja eller om den exempelvis påverkats av föräldrarna. Exakt hur 

bedömningen ska göras eller vad tillräcklig mognad är anges inte men lagstiftaren har 

understrykt att inga åldersgränser finns, även om de yngsta barnen inte anses kunna ha 

åsikter. Slutsatserna som dras leder till att domstolen visar mer, mindre eller för den 

delen ingen hänsyn till barnets vilja. 

   Gällande rätt präglas av avsaknad av förfaranderegler. Med det i åtanke är det inte så 

märkligt att tillämpningen av densamma, enligt dokumentstudiens resultat, är tämligen 

ojämn. I somliga fall hålls både barnsamtal och indirekt observation, i andra fall tas 

ingen kontakt med barnet överhuvudtaget. Det som gör det svårt att skönja några vidare 

mönster i tillämpningen är den genomgående bristen på redovisning av utredarens 
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resonemang; det blir då omöjligt att veta vilka hänsynstaganden som motiverat 

utredarens bemötande av barnet. Vad som emellertid är tydligt i tillämpningen är att 

överenskommelse mellan föräldrarna i samtliga fall lett till att domstolen ansett att 

överenskommelsen är till barnets bästa utan att motivera sitt ställningstagande. 

Domstolen gör inte heller ålders- och mognadsbedömningar, vilket ska göras enligt FB 

6:2a 3 st. Att det inte finns några förfaranderegler innebär också att det är svårt att 

utvärdera om tillämpningen motsvarar intentionen i gällande rätt. Det som kan 

konstateras är att varken utredare eller domstol resonerar så utförligt som förarbetena 

stadgar att de ska göra. Det saknas även motiveringar till att kontakt inte tagits med 

barnet vilket är i strid med förarbetena. 

   Min slutsats gällande lämpligheten i gällande rätt är att rådande regelverk inte är 

utformat enligt den forskning som finns om barns viljeuttryck och optimalt 

tillvaratagande av barns vilja. Det saknas fastställda metoder för uppmärksammande av 

barnets vilja och den svenska uppfattningen om hur barn uttrycker sig är inte realistisk. 

Därtill anses inte processen i sig kunna användas för att bidra till att barn formar åsikter, 

medan studier visar just stöd under själva processen kan bidra till att barn skapar en 

informerad inställning som sedan kan ligga till grund för vilken dom som bör fällas. 

Olämpligheten i gällande rätt består även i att den inte garanterar att barn i dagens 

Sverige faktiskt kommer till tals så att de kan delge beslutsfattare eller utredare sin vilja. 

Såsom visats ovan finns dock god potential att avhjälpa de brister som finns idag. 
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7 Avslutning 

 

I den här uppsatsen har jag undersökt överensstämmelsen mellan gällande rätt om 

barnets vilja och hur den tillämpas i praktiken. Jag har satt såväl svensk lag som 

tillämpning i perspektiv genom att relatera dem till empiriskt grundande teorier om hur 

barn uttrycker sin vilja och vilka metoder som kan användas vid delgivandet av viljan. 

   När jag påbörjade arbetet med uppsatsen förväntade jag mig att eventuella problem 

med barnets vilja som rättsinstitut skulle bestå i att tillämpningen inte uppfyllde kraven i 

gällande rätt. Jag hade fel. De företeelser som jag ansett vara mest diskutabla är 

hänförliga till lagstiftningen som sådan och dessa problem har uppdagats genom studien 

av snabbupplysningar, utredningar och domskäl. Det är förarbetena till FB som ger en 

snäv syn på vilka uttrycksformer barn kan begagna sig av för att förmedla sin vilja. Det 

är avsaknaden av tvingande krav på fullständig dokumentation av såväl kontakt som 

bakgrunden till att en viss kontaktform valts som resulterar i ofullständiga utredningar 

vars innehåll knappast ger utrymme för domstolen att göra självständiga bedömningar. 

De obefintliga förfarandereglerna för hur ålders- och mognadsbedömningar ska göras 

kan sannolikt antas bära ansvaret för att domstolen inte förklarar resonemangen i dessa 

avseenden. Slutligen är det i min mening även ett inneboende fel i lagen som sådan att 

barn i dagens Sverige inte har någon rätt att komma till tals utan får göra det på nåder av 

utredare och föräldrar. Tillämpningen av gällande rätt är inte fläckfri – tvärtemot 

förarbetenas stadganden saknas ofta motivering till varför barn inte hörts och varken 

domstol eller socialnämnd är särskilt tydliga i resonemangen som deras bedömningar 

grundar sig på – men oförenligheten mellan rätt och praktik är mindre än vad jag 

väntade mig. Såsom jag tidigare anfört medför den stora mängden icke bindande 

riktlinjer och det lilla antalet förfaranderegler att det blir svårt att ens tala om någon 

överensstämmelse mellan gällande rätt och tillämpning; vad finns det egentligen att 

jämföra tillämpningen med? Mängden rättsligt bindande reglering är så pass liten att 

frågan är mer än väl påkallad. 

   Mitt arbete har avslöjat en ambivalent syn på barn som å ena sidan informationsbärare 

och individer med subjektstatus, å andra sidan okunniga, utan förmåga till 

konsekvensanalys och i behov av skydd från tvisten de lever i. Höga ambitioner i det 

svenska rättsväsendet– med flertalet stora lagstiftningsarbeten, ratificerande av 

barnkonventionen och utvärdering av reformer – har granskats samt vad dessa lett till. 
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Dagens rättsläge uppvisar en domstol tyngd av officialansvar men utan 

utredningsmöjligheter som i nästan samtliga fall tvingas förlita sig på socialnämndens 

arbete. Utredarna vid socialnämnden arbetar i sin tur i princip helt utan direktiv när det 

kommer till att utreda barnets vilja. Mina studieresultat visar att utredningarna och 

snabbupplysningarna genomförs på ett sätt som sällan medger närmare granskning 

eftersom utredarnas skäl att företa eller avstå från vissa åtgärder sällan redovisas. Inte 

heller kontakten med barnen dokumenteras på ett fullständigt vis vilket leder till att 

domstolen förvisso får veta vad barnet sagt, men inte i vilken kontext det sagts och 

sällan vilken fråga som föranlett barnets svar. 

   Barnets vilja, i egenskap av rättsligt institut, är emellertid inte bortom räddning. Det 

finns mycket inspiration att hämta från både McIntoshs och Smiths teorier. Det 

viktigaste är att den svenska rättsordningen reviderar sin syn på hur barnet kan uttrycka 

sin vilja och fastställer ett visst utredningsförfarande som endast tillåter avsteg om dessa 

är väl motiverade på grund av exempelvis barnets ovilja att träffa utredare. Härmed blir 

inte bara processen förutsebar utan domstolarna får även en lägsta standard för vad som 

kan anses vara en tillbörlig utredning. 

   Det mest grundläggande, och därtill viktigaste, steget på väg mot ett bättre rättsinstitut 

är väldigt enkelt; barn måste garanteras rätten att komma till tals. Till syvende och sist 

är det nämligen just det allt handlar om. Det viktigaste är att alla barn ges rätten att 

kräva kontakt med en objektiv utredare och att barnet kan lita på att de uppgifter som 

förmedlas kommer att meddelas domstolen. Det är sekundärt att tala om barnets vilja så 

länge barnet inte har rätt att uttrycka den själv. 
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Bilaga 1: Variablerfördokumentstudien 

 

 Barnets ålder 

 Har utredning gjorts? 

 Har snabbupplysning lämnats? 

 Har föräldrarna nått någon överenskommelse/har yrkanden medgivits? 

 

Gällande snabbupplysningar och utredningar 

 Har utredaren träffat barnet? Hur många gånger har det skett? 

 Om inte, varför? 

 Om inte, har andra åtgärder vidtagits för att klargöra barnets vilja? (Samtal med 

föräldrar, släktingar, skolpersonal, BVC-personal och dylikt) 

 Säger föräldrar eller referenspersoner något om barnets vilja? 

 Var har utredaren träffat barnet? (Hemma, på familjerätten…) 

 Vilka är närvarande under samtalet med barnet? (Utredaren, barnet, föräldrar, 

syskon, är det någon som kommer och går…) 

 Hur länge pratar utredaren med barnet? 

 Hur beskrivs utredarens interaktion med barnet? 

 Ges barnet information om situationen? 

 Ges barnet information om samtalets syfte? 

 Frågar utredaren barnet vad det vill? 

 Utreds huruvida viljan kan anses vara barnets verkliga vilja? 

 Hur talar barnet? (Svarar enbart på frågor, berättar fritt…) 

 Säger barnet uttryckligen vad det vill gällande vårdnad, boende eller umgänge? 

 Resonerar utredaren om huruvida barnet indirekt kan anses ge uttryck för sin 

vilja avseende vårdnad, boende eller umgänge, exempelvis genom att uppge 

vilken skola det vill gå i eller vilken fritidsaktivitet det vill ägna sig åt? 

 Redovisas barnets vilja? 

 Tar utredaren ställning till vad barnet säger? 

 Hur bedömer utredaren barnets vilja? (Ålder, mognad, påverkan från 

föräldrarna, fristående betydelse…) 

 Vilken betydelse tillmäts barnets vilja i utredarens bedömning av situationen? 
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 Används barnets vilja som argument för utredarens förslag till beslut? 

 Om barnets vilja inte redovisas, finns anledning att tro att det beror på något 

särskilt? (Barnets integritet, skyddsbehov…) 

 

Gällande tingsrättens dom 

 Har domstolen hört barnet? 

 Tar domstolen upp barnets vilja? 

 Relaterar domstolen barnets vilja till barnets ålder? 

 Relaterar domstolen barnets vilja till barnets mognad? 

 Resonerar domstolen om eventuell påverkan från föräldrarna? 

 Sätts barnets vilja i relation till något annat? 

 Vägs barnets vilja in i bedömningen av barnets bästa och hur motiveras det? 

 Bedöms barnets vilja fristående och hur motiveras det? 

 Hur relaterar domstolen barnets vilja till andra omständigheter (bortföranderisk, 

risk att barnet far illa, föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare…)? 

 Vilken betydelse tillmäter domstolen barnets vilja i dess bedömning av 

situationen? 

 Används barnets vilja som argument för domslutet? 
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Bilaga 2: Sammanställning av resultat 
 

1 Totalt antal barn 
 

27 

 

2 Ålder 
 

Ålder Antal barn 

<1 0 

1 0 

2 1 

3 1 

4 1 

5 2 

6 3 

7 5 

8 0 

9 3 

10 3 

11 0 

12 3 

13 2 

14 2 

15 0 

16 0 

17 1 

 

Medelålder: 8,7 (236/27) 

 

3 Medgivande av yrkanden/överenskommelser 
 

Partsinställning Antal mål (tot. antal 20) 

Överenskommelser 13 

Något/några yrkanden har medgivits 3 

Varken medgivande eller överenskommelse 3 

Alla yrkanden har medgivits (ej 

överenskommelse) 

1 

 

4 Snabbupplysningar och utredningar
246

 
 

Antal mål Utredning Snabbupplysning Utredning och 

snabbupplysning 

Ingen 

utredningsåtgärd 

20 12 19 12 1 

 

                                                 
246

 Inget barn hördes inför rätten, varför endast frekvensen av snabbupplysningar, utredningar, 

kombinationen av dessa och frånvaro av utredningsåtgärd tas upp. 
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5 Utredningsåtgärder som uttryckligen vidtagits i syfte att utreda barnets 

vilja 
 

Tot. antal mål i vilka utredningsåtgärder vidtagits 19 

Mål i vilka åtgärder har vidtagits i syfte att utreda barnets vilja 1 

Mål i vilka åtgärder inte anges ha vidtagits i syfte att utreda barnets vilja 18 

Mål i vilka inga åtgärder vidtagits 1 

 

6Förekomst av kontakt mellan utredare och barn 

 
 Kontakt har tagits Kontakt har inte tagits 

Barn som utretts inom 

ramen för snabbupplysning 

(tot. 26) 

12 14 

Barn som utretts inom 

ramen för utredning (tot. 13) 

13 0 

 

7 Motivering till att kontakt inte tagits med barnet 
 

 Barn som inte fått 

kontakt med utredare i 

snabbupplysning (tot. 14) 

Barn som inte fått 

kontakt med utredare i 

utredning (tot. 0)** 

Annan utredning pågår 

eller har nyligen avslutats 

3* 0 

Barnet är för litet 1 0 

Föräldrarna har inlett 

samarbetssamtal 

2 0 

Ingen motivering 8 0 

*Samtliga dessa utredningar var utredningar enligt SoL. 

**Kolumnen blir irrelevant eftersom samtliga barn som utretts med FB 6:19 3 st.-

utredning fick kontakt med utredare men har tagits med av tydlighetsskäl. 

 

8 Hörande av referenter och förekomst av referentuppgifter om barnets 

vilja 

 
 Barn som omfattats av 

snabbupplysningar (26) 

Barn som omfattats av 

utredningar (13) 

Referenter har hörts 21 13 

Referenter har inte hörts 5 0 

Referenter säger något 

om barnets vilja 

12 12 

Referenter säger inte 

något om barnets vilja 

9 1 

 

9 Typer och kombinationer av referenter 
 

Typ och kombination av 

referent 

Antal barn 

isnabbupplysningarsom 

referenter har hörts om 

Antal barn i 

utredningar som 

referenter har hörts om 
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(tot. 21) (tot.13) 

Föräldrar 13 1 

Personal på barnets skola 0 1 

Föräldrar + skola 1 4 

Föräldrar + utredning 2 0 

Föräldrar + skola + 

utredning 

0 1 

Föräldrar + skola + 

umgängesstöd/rapport  

0 2 

Föräldrar + skola + barnets 

psykolog 

0 2 

Föräldrar + skola + ena 

förälderns 

behandlingsassistent 

0 1 

Föräldrar + skola + 

umgängesstöd + ena 

förälderns familjebehandlare 

0 1 

Förälder + ena förälderns 

socialsekreterare + 

umgängesstöd 

1 0 

Tidigare utredning 4 0 

 

10 Förmedlare av barnets vilja och medelålder 
 

 Antal barn (tot. 27) Medelålder 

Barnet har själv uttryckt sin vilja 15 10,3 

Referentuppgifter finns om barnets vilja 6 4,8 

Inga uppgifter om barnets vilja 6* 9 

*Ett av dessa är barnet som inte utreddes på något sätt. 

 

11 Kontaktform 

 

Kontaktform Antal barn som haft 

utredarkontakt i 

snabbupplysningar (tot. 12) 

Antal barn som haft 

utredarkontakt i 

utredningar (tot. 13) 

Indirekt observation 2 6 

Barnsamtal 10* 1* 

Barnsamtal och indirekt 

observation 

0 6* 

*Av de 26 barn som utreddes har totalt 14 haft barnsamtal. Av dessa samtal kan tolv 

antas ha haft åtminstone en del av samtalet utan annan vuxen än utredaren närvarande. 

 

12 Motivering till val av kontaktform 
 

 Antal barn som haft 

utredarkontakt i 

snabbupplysningar (tot. 12) 

Antal barn som haft 

utredarkontakt i 

utredningar (tot. 13) 

Motivering avges 0 1* 

Motivering avges inte 12 12 
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*Motivering avgavs avseende beslutet att inte hålla barnsamtal. 

 

13 Förekomst av vårdnadshavares samtycke till kontakt mellan utredare 

och barn 
 

 Antal barn som haft 

utredarkontakt i 

snabbupplysningar (tot. 12) 

Antal barn som haft 

utredarkontakt i 

utredningar (tot. 13) 

Uppgift om samtycke 

finns 

0 0 

Uppgift om samtycke 

finns inte 

12 13 

 

14 Plats för barnsamtal 

 
 Antal barn som haft 

barnsamtal under 

snabbupplysningar (tot. 10) 

Antal barn som haft 

barnsamtal under 

utredningar (tot. 7) 

Familjerätten eller 

stadsdelsförvaltningen 

7 4 

Uppgift om plats saknas 3 3 

 

15 Förekomst av utredarens redovisade resonemang om utformning av 

barnsamtal och förhållningssätt gentemot barnet 

 

 Antal barn som haft 

barnsamtal under 

snabbupplysningar (tot. 10) 

Antal barn som haft 

barnsamtal under 

utredningar (tot. 7) 

Resonemang om 

utformning av kontakt 

redovisas 

0 1 

Resonemang om 

utformning av kontakt 

redovisas inte 

7 6 

Resonemang om 

utredarens 

förhållningssätt mot 

barnet redovisas 

0 0 

Resonemang om 

utredarens 

förhållningssätt mot 

barnet redovisas inte 

7 7 

 

16 Redogörelser för utredarens förhållningssätt avseende sätt att inleda 

samtalet, frågornas karaktär, kontroll av frågor och svar samt utredarens 

beteende i allmänhet 
 

Punkter för redovisning Antal barn som haft 

barnsamtal under 

Antal barn som haft 

barnsamtal under 
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snabbupplysningar (tot. 10) utredningar (tot. 7) 

Sätt att inleda samtalet 0 0 

Frågornas karaktär 0 0 

Kontroll av frågor och 

svar 

0 0 

Utredarens beteende i 

allmänhet 

0 0 

 

17 Användande av kontaktskapande medel 
 

Typ av utredning Antal barn som haft 

barnsamtal under 

snabbupplysningar (tot. 10) 

Antal barn som haft 

barnsamtal under 

utredningar (tot. 7) 

Hjälpmedel har använts 2* 2** 

Hjälpmedel har inte 

använts 

8 5 

*I det enda målet där hjälpmedel användes inom ramen för snabbupplysning var de två 

berörda barnen 13 och tio år. 

**De barn som fick använda hjälpmedel i utredningarna var 9 respektive 7 år gamla. 

 

18 Barns möjlighet att läsa igenom utredarens beskrivning av de uppgifter 

barnet lämnat och anmärka på densamma 

 

Förekomst av 

genomläsning och tillfälle 

att anmärka 

Antal barn utretts med 

snabbupplysning (tot.26) 

Antal barn som utretts 

med utredning (tot.13) 

Barnet har fått läsa 

igenom utredarens 

dokumentation/fått den 

uppläst för sig och fått 

anmärka på den 

3* 3* 

Barnet har inte fått läsa 

igenom utredarens 

dokumentaion/fått den 

uppläst för sig eller fått 

anmärka på den 

23 10 

*Medelåldern för dessa barn var tio år ((13+12+12+10+7+6)/6). Ingen av barnen hade 

något att anmärka på vad utredaren dokumenterat om deras lämnade uppgifter. 

 

19 Delgivning av barnsamtalets innehåll till förälder i samband med 

samtalets slut 
 

Förekomst av delgivning 

till förälder i samband 

med barnsamtalets slut 

Antal barn som haft 

barnsamtal under 

snabbupplysningar (tot. 10) 

Antal barn som haft 

barnsamtal under 

utredningar (tot. 7) 

Förälder har delgivits 

samtalets innehåll 

0 0 

Förälder har inte 

delgivits samtalets 

10 7* 
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innehåll 

*Avseende ena föräldern till tre av dessa barn kan noteras att föräldern närvarat hela 

eller delar av samtalet, varför behov av delgivning av slutet av samtalet inte funnits. 

 

20 Förekomst av avslutande samtal för förmedling till barnet av utredarens 

bedömning 
 

Förekomst av avslutande 

samtal med syftet att 

förmedla utredarens 

bedömning till barnet 

Antal barn utretts med 

snabbupplysning (tot.26) 

Antal barn som utretts 

med utredning (tot.13) 

Avslutande samtal har 

hållits 

0 0 

Avslutande samtal har 

inte hållits 

26 13 

 

21 Dokumentation av indirekta observationer 
 

Faktorer angående 

barnet som 

dokumenteras 

Antal barn som observerats 

indirekt under 

snabbupplysningar (tot. 2) 

Antal barn som 

observerats indirekt 

under utredningar (tot. 

12) 

Barnets beteende 0 8 

Samtal mellan barn och 

utredare/föräldrar 

1 0 

Barnets beteende och 

samtal mellan 

utredare/föräldrar 

1 2 

Inga faktorer har 

dokumenterats 

0 2 

 

22 Redovisning av barnsamtal i snabbupplysningar 
 

Redovisning av barnsamtal i snabbupplysningar beräknat på antal barn (10) 

Redovisningspunkter Anges Anges inte 

Antal samtal 10 0 

Plats för samtalet 5 5 

Annan närvarande under samtalet 6 4 

Samtalets längd 3 7 

Informationsgivande om situationen/föräldrarnas tvist 3 7 

Informationsgivande om samtalets syfte 4 6 

Samtliga frågor ställda till barnet 0 10 

Någon eller några frågor ställda till barnet 2 8 

Barnets beteende under samtalet 

(nervös, avslappnad…) 

1 9 

Barnets sätt att tala  

(fritt berättande, svarar enbart på frågor…) 

0 10 

Resonemang om uteslutning av uppgifter vars 

avslöjande kan skada barnet 

0 10 
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23 Redovisning av barnsamtal i utredningar 
 

Redovisning av barnsamtal i utredningar beräknat på antal barn (7) 

Redovisningspunkter Anges Anges inte 

Antal samtal 7 0 

Plats för samtalet 4 3 

Annan närvarande under samtalet 6 1 

Samtalets längd 1 6 

Informationsgivande om situationen/föräldrarnas tvist 2 5 

Informationsgivande om samtalets syfte 1 6 

Samtliga frågor ställda till barnet 0 7 

Någon eller några frågor ställda till barnet 2 5 

Barnets beteende under samtalet 

(nervös, avslappnad…) 

2 5 

Barnets sätt att tala  

(fritt berättande, svarar enbart på frågor…) 

1 6 

Resonemang om uteslutning av uppgifter vars 

avslöjande kan skada barnet 

0 7 

 

24 Omnämnande av barnets vilja i utredarens bedömning 
 

Förekomst av barnets vilja i 

utredarens slutliga bedömning 
 

Antal barn som utretts med utredning 

(tot.13) 

Barnets vilja nämns 6 

Barnets vilja nämns inte 7* 

*Ett av dessa barn hade uttryckt sin vilja direkt till utredaren. 

 

25 Utredares bedömning av barnets vilja i förhållande till andra 

omständigheter som ålder, mognad med mera 
 

Faktorer Antal barns vilja som 

sätts i relation till 

angivna faktorer* 

Antal barns vilja som 

inte sätts i relation till 

angivna faktorer* 

Ålder 1** 5 

Mognad 1** 5 

Påverkan från föräldrarna 1 5 

Andra omständigheter 0 6 

Fristående bedömning av 

barnets vilja 

0 6 

*Beräkningen har gjorts på de sex utredningar där barnets vilja över huvud taget 

nämnts. Utredningarna har omfattat totalt sex barn. 

**Ålder och mognad bedömdes endast avseende ett och samma barn. 

 

26 Användning av referentuppgifter i utredarens bedömning 

 

Referentuppgifter i relation till Antal barn som bedömts av utredaren 
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barnets vilja under FB 6:19 3 st.-utredning (tot. 13) 

Referentuppgifter relateras till 

barnets vilja 

1 

Referentuppgifter relateras inte till 

barnets vilja 

12 

 

27 Tingsrättens upptagande av barnets vilja i domskälen 
 

Förekomst av barnets vilja i 

domskälen 

Antal mål (tot. 20) respektive antal barn 

(tot. 27) 

Barnets vilja tas upp i domskälen 4 resp. 4* 

Barnets vilja tas inte upp i domskälen 16 resp. 24 

*De fyra målen i vilka barnets vilja förekom i domskälen omfattade fem barn. I målet 

som inbegrep två barn togs endast ena barnets vilja upp i domskälen. Dessa barns 

medelålder var elva år ((13+12+12+7)/4). 

 

28 Partsinställningen i målen vars domskäl innefattade upptagande av 

barnets vilja 

 

Partsinställning Antal mål i vilka barnets vilja tas upp i 

domskälen (tot. 4) 

Ett eller flera medgivna yrkanden 2 

Samtliga yrkanden har medgivits 1 

Inga medgivna yrkanden 1 

Överenskommelse 0 

 

29 Rättsfrågor för vilka barnets vilja tas upp 

 

Rättsfrågor Antal barn vars vilja tas upp i 

domskälen (tot. 4) 

Umgänge 2 

Boende 1 

Vårdnad 1 

 

30 Tingsrättens bedömning av barnets vilja i förhållande till andra 

omständigheter som ålder, mognad med mera 

 

Faktorer Antal barns vilja som 

sätts i relation till 

angivna faktorer* 

Antal barns vilja som 

inte sätts i relation till 

angivna faktorer* 

Ålder 2** 3 

Mognad 1** 4 

Påverkan från föräldrarna 2 3 

Andra omständigheter 2*** 3 

Fristående bedömning av 

barnets vilja 

2 3 

*Beräkningen har gjorts efter fem som totalt antal, vilket motsvarar antalet barn i de mål 

där barnets vilja nämndes i domskälen. 
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**Det bör noteras att ålder och mognad beaktades avseende ett barn.  

***De andra omständigheterna som barnets vilja sattes i relation till var svårighet att 

verkställa dom mot barnets vilja respektive lämplighet hos umgängesförälder. 

 

31 Upptagande och granskning av barnets vilja i relation till partsinställning 
 

Partsinställning Antal mål i vilka 

upptagande och vidare 

granskning* av barnets 

vilja gjorts** 

Ingen 

granskning** 

Överenskommelser 0 13 

Något/några yrkanden har 

medgivits 

2 1 

Alla yrkanden har medgivits  

(ej överenskommelse) 

1 0 

Inga medgivna yrkanden 1 2 

*Med vidare granskning avses mer utförliga domskäl än ”överenskommelse/yrkanden 

som medgivits får/kan anses vara till/förenligt med/förenat med barnets bästa.” 

**Totalt antal mål är 20. 

 

32 Barnets vilja som argument för utredarens föreslagna beslut 

 

Förekomst av barnets vilja som 

argument för föreslaget beslut 

Antal barn vars vilja tagits upp i 

utredarens slutgiltiga bedömning (tot. 6) 

Barnets vilja används som argument 5* 

Barnets vilja används inte som 

argument 

1 

*De fem barnens viljor överensstämde med det föreslagna beslutet. 

 

33 Barnets vilja som argument för domslut 

 

Förekomst av barnets vilja som argument 

för domslut 

Antal barn vars vilja nämnts i domskälen 

(tot. 4) 

Barnets vilja används som argument 4* 

Barnets vilja används inte som argument 0 

*Av de fyra vars vilja använts som argument för domslutet fick deras vilja betydelse för 

domen avseende umgänge (två barn), boende (ett barn), och vårdnad (ett barn). 

 

34 Överensstämmelse mellan barnets vilja och domslut i relation till 

partsinställning 
 

Partsinställning Barn vars vilja 

överensstämmer 

med domslut  

(tot. 10) 

Barn vars vilja inte 

överensstämmer 

med domslut  

(tot. 4) 

Oklart* om 

domslut 

överensstämmer 

med barnets 

vilja(tot. 13 barn) 

Överenskommelse 

(tot. 18 barn) 

6 3 9 

Ingen 

överenskommelse 

1 0 3 
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(tot. 4 barn) 

Delvis medgivna 

yrkanden 

(tot. 4 barn) 

2 1 1 

Samtliga 

yrkanden 

medgivna 

(tot. 1 barn) 

1 0 0 

*Med oklart avses när ingen vilja uttryckts samt beteenden som inte klassificerats som 

viljeuttryck av utredare och domstol. 

 

35 Sammanfattning av hörande av barn 
 

Förekomst/typ av kontakt Antal barn (tot. 27) Medelålder 

Ingen kontakt mellan barn 

och utredare 

6* 9* 

Endast indirekt observation 7 5 

Barnsamtal 14 11 

*Barnet som inte utreddes alls är inräknat. Referenter har inte förmedlat något om dessa 

barns viljor. 

 


