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Abstrakt  
Begreppet barnets bästa har sedan länge förekommit i barnlagstiftningen. Genom ratificeringen av 

barnkonventionen har begreppet kommit till ännu tydligare uttryck i svensk rätt. Men vad barnets bästa 

egentligen är har inte närmare preciserats i lagstiftningen. Betydelsen och innebörden av barnets bästa har 

ansetts vara beroende på varierande faktorer, bland annat barnets rätt till självbestämmande och barnets 

behov av skydd. Barnets bästa är på så sätt svårdefinierat och gränsdragningen mellan barnets autonomi 

och behov är svår att göra. Syftet med uppsatsen har varit att belysa och diskutera hur barnets bästa kan 

tolkas och förstås, samt att diskutera principen om barnets bästa i förhållande till barnets rätt till inflytande 

kontra dess behov av skydd.  

Studien har genomförts med hjälp av juridisk metodik där rättskällor och en rättsteoretisk 

begreppsanalys har behandlats. Förutom de huvudsakliga rättskällorna, bestående av lagtexter, förarbeten 

och rättspraxis har studien inkluderat bidrag av flera kända svenska och internationella barnrättsforskare. 

Studiens material har hittats med hjälp av systematisk- och kedjesökning. 

 Att principen om barnets bästa har utformats som portalbestämmelse har varit en påminnelse om att 

barnets bästa alltid ska beaktas. Men barnets bästa anses inte avgörande i alla situationer utan har tillmätts 

olika dignitetsgrader beroende på vilket område som behandlas. Studien visar att en exakt innebörd av 

barnets bästa inte kan anges utan att en nödvändig flexibilitet förloras. Betydelsen av principen har även 

ansetts vara en självklarhet. Barnets bästa har tänkts vara vägledande i tolkningen av barnkonventionen 

och vara vägledande i allt arbete med barn. Olika aspekter av barnets bästa i förhållande till barnets 

grundläggande behov och rätt till inflytande har diskuterats i studien. Sammanfattningsvis konstaterats att 

barnets rätt att avgöra sitt eget bästa har fått en alltmer framträdande ställning i rättsliga sammanhang. 

Samtidigt har behovet av beprövad kunskap i förhållande till barnets bästa förtydligats. Studien har dock 

visat att barnets bästa i förhållandet till dessa två poler är komplicerat och innefattas av motstridiga 

intressen. Vissa faktorer har angetts i bedömningen av barnets bästa, men i och med den varierande 

betydelsen av begreppet har det konstaterats att en entydig innebörd saknas.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Problemområde, syfte och frågeställningar 
 
1.1 Inledning 
För snart 60 år sedan enades Förenta Nationernas (FN) generalförsamling om ett löfte att respektera alla 

människors lika och höga värde då den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter (AllmF) antogs 

den 10 december, 1948 (Fisher, 2007, s. 23). Förklaringen innehåller en lista över de rättigheter och 

friheter som tillkommer alla människor (Greenhill & Ulfsparre, 2007, s. 20) och kan sägas vara grunden 

till internationell humanitärrätt (Alfredsson & Eide, 1992, s. 5). Generalförsamlingen kungör att den 

allmänna förklaringen ska vara ”såsom en gemensam riktlinje för alla folk och alla nationer” (ingressen 

till AllmF, 1948).  

Förklaringen erkänner att mänskliga rättigheter är universella och gäller alla utan åtskillnad världen 

över oavsett specifik situation (United Nations, 2007).  
[The Declaration of Human Rights] represents the universal recognition that basic rights and 
fundamental freedoms are inherent to all human beings, inalienable and equally applicable to 
everyone, and that every one of us is born free and equal in dignity and rights. Whatever our 
nationality, place of residence, gender, national or ethnic origin, color, religion, language, or any  
other status, the international community on December 10 1948 made a commitment to upholding 
dignity and justice for all of us (a. a.).1

 

Den allmänna förklaringen utgörs inte enbart av rättigheter utan även av moraliska plikter och 

skyldigheter (Greenhill & Ulfsparre, 2007, s. 20), till exempel skyldigheten att respektera andras 

rättigheter (se art. 29, 30). 

En förklaring eller deklaration är dock inte juridiskt bindande och därför har det i den allmänna 

förklaringens efterföljd utvecklats flera internationella instrument inom den humanitära rätten (Gunner, 

2005, s. 23). Arvet förs vidare i två huvudsakliga konventioner som de flesta av världens stater har bundit 

sig till (Greenhill & Ulfsparre, 2007, s. 22). Dessa två konventioner är konventionen om de medborgerliga 

och politiska rättigheterna (MP-konventionen, antagen 1966) och konventionen om de ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheterna (ESK-konventionen, antagen 1966). Tillsammans med den allmänna 

förklaringen utgör dessa konventioner grunden för de internationella mänskliga rättigheterna (Gunner, 

2005, s. 23).  

Förklaringen samt de två huvudkonventionerna ska gälla alla människor utan åldersangivelse, vilket 

innebär att de även tillerkänner barn dessa rättigheter2 (Rubenson, 2005, s. 132). Samtidigt framgår det av 

vissa artiklar i Förklaringen, att deklarationens ”envar” inte omfattar barn som självständiga subjekt utan 

att deras rättigheter är fortsatt knutna till föräldrarna (jfr. art. 25, 26 AllmF). Art. 25 i den allmänna 

                                                 
1 [www.dokument] 
2 Med vissa undantag, till exempel rätten till äktenskap (AllmF, art. 16). 
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förklaringen stadgar att alla barn är berättigade till särskild skydd och omvårdnad. I viss mån kan detta 

tolkas som att barn inte räknas som egna rättighetssubjekt utan snarare som objekt för andras omsorg 

(Eide & Eide, 1999, s. 543). 

Av bland annat denna anledning utarbetades en konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, 

som antogs 20 november 1989 (Detrick, 1999, s. 15). Barnkonventionen utgör en särtillämpning av 

politiska och medborgerliga rättigheter såväl som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (Fisher, 

2007, s. 38).  

En grundtanke i barnkonventionen är att i alla åtgärder som rör barn ska hänsyn tas till barnets bästa 

(art. 3). Principen om barnets bästa ska vara vägledande i tolkningen och tillämpningen av 

barnkonventionens övriga artiklar (SOU 1997: 116, s. 129). Begreppet barnets bästa är dock ingen 

modern företeelse (a. a., s. 140) utan har diskuterats i rättsliga sammanhang sedan början på 1900-talet 

(Ewerlöf, Sverne & Singer, 2004, s. 13). Däremot har inte den egentliga innebörden av begreppet närmare 

presenterats (Singer, 2000, s. 48). Att betydelsen av barnets bästa också varierar beroende på olika 

omständigheter har visat sig vara en utmaning för den moderna barnrätten (a. a.). Principen om barnets 

bästa är av stor relevans även inom det sociala arbetets ramar. Socialtjänsten skall i enlighet med 1 kap. 2 

§ Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) beakta barnets bästa i alla åtgärder som rör barn. Barnets bästa ska 

även vara avgörande i alla beslut enligt 6 kap. 2a § och 21 kap. 1 § Föräldrabalken (FB) (1949:381). 

I enlighet med barnkonventionen ska alla barn betraktas som fullvärdiga samhällsmedborgare med rätt 

till inflytande och delaktighet (UD, 2006, s. 7). Samtidigt är de underåriga och därmed i behov av skydd 

och omsorg (a. a.). Föräldrar har även rättigheter och skyldigheter gentemot barnet (art. 3, 2 st., art. 5, 

Barnkonventionen; 6 kap. 11 § FB). I vissa fall kan barnets vilja och rätt till självbestämmande anses 

förenligt med vad som är bäst för barnet. Men andra faktorer måste även vägas in i förhållande till 

kunskap om barns behov (SOU 1997: 116, s. 135).  

Gränsdragningen mellan barns autonomi och inflytande, kontra samhällets och föräldrarnas ansvar att 

skydda barnet, kan vara svårdefinierad. Hur principen om barnets bästa ska tolkas i olika sammanhang är 

inte heller okomplicerat.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det finns två centrala syften med denna studie som båda relaterar till varandra och som är teoretiskt 

grundade. Ett syfte är att belysa och diskutera hur begreppet barnets bästa kan tolkas och förstås. Det 

andra syftet är att diskutera barnets bästa i förhållande till barnets rätt till inflytande kontra behov. 
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För att uppnå syftet har jag valt att utgå från följande frågeställningar:  

 

- Hur kan barnets bästa definieras och hur definieras begreppet i olika rättsliga sammanhang? 

- På vilket sätt kan barnets grundläggande behov ses i förhållande till principen om barnets bästa?  

- Vilken betydelse har barnets autonomi i förhållande till barnets bästa och på vilket sätt kan barn 

betraktas som egna rättssubjekt? 

-  Om och i så fall på vilket sätt kan begreppet barnets bästa i sig självt härbärgera motstridiga 

intressen? 
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2. Metod 
Eftersom ett intresse har funnits att få en fördjupad förståelse av och införskaffa mening i det specifika 

området barnets bästa har jag i denna studie använt mig av en kvalitativ forskningsansats (Neuman, 2003, 

s. 146). Rättsvetenskapliga arbeten är dessutom oftast av kvalitativ karaktär (Sandgren, 2007, s. 41 ). Med 

anledning av att jag har sökt förståelse för uppfattningar uttryckta i litteratur har jag som tillvägagångssätt 

genomfört en litteraturstudie (Atkinson & Coffey, 2004, s. 66).  
 
2.1 Juridisk metod 

Denna är en uppsats i socialt arbete, men i och med att studien behandlar principer och regler i lagstiftning 

har jag ansett det lämpligt att använda mig av juridisk metodik (Sandgren, 2007, s. 37, 38). En avsikt med 

denna metod är enligt Strömholm (1996) att vinna kunskap om egenskaper hos ett bestämt fenomen inom 

juridiken (a. a. s, 67). Denna studie behandlar principen barnets bästa som juridiskt fenomen.  

Juridiska principer kan diskuteras på olika plan inom rättsvetenskapen (Strömholm, 1996). Ett sätt är 

att betrakta rätten utifrån teoretiska synsätt (a. a. s, 42). Avsikten ligger då inte i att analysera rätten i 

termer av orsak – verkan såsom i rättssociologiska studier (a. a., s. 53). Intresset ligger snarare i en strävan 

att förstå och i vissa fall rättfärdiga eller kritisera rättssystemet (a. a. s., 65). Denna studie presenterar 

principer som både uttrycks i barnkonventionen och i svensk rätt utifrån rättsteoretiska perspektiv. 

Därmed behandlas inte tillämpningsområden inom exempelvis socialtjänstens praktiska arbete. 

Rättsreglerna kan i viss utsträckning betraktas som en struktur av språkligt uttryckta normer 

(Strömholm, 1996, s. 67). Den så kallade utomrättsliga normbildningen inom rättsvetenskap kan vara en 

ganska diffus företeelse (Sandgren, 2007, s. 13). Denna studie kommer att visa exempel på detta.  
 

2.1.1 Rättskälleläran  

Inom den juridiska metoden är en förståelse för rättskälleläran av betydelse för att analysera gällande rätt 

(Sandgren, 2007, s. 36). Kärnan i läran om rättskällor ”pekar ut de rättskällor som skall, bör och får 

beaktas” (a. a.). De huvudsakliga rättskällorna är i nämnd ordning: lag, förarbeten, rättspraxis och 

doktrin (a. a., s. 37). Listan kan göras ännu längre (a. a.) dock har jag valt att endast diskutera de fyra 

nämnda rättskällorna eftersom det är dessa som har använts i studien.  

 Lagar och författningar är den främsta rättskällan och bör därmed alltid undersökas först (Bernitz, 

2007, s. 28). Lagförarbeten och rättspraxis står sedan i en särställning inom rättskälleläran (a. a.). Det 

framgår av 1 kap. 4 § Regeringsformen (RF) (1974:152) att det är riksdagen som stiftar lagar. Detta görs 

genom att riksdagen antar ett förslag till lag (Leijonhufvud, 2007, s. 100). Det är regeringen som utvecklar 

förslagen som publiceras i regeringens propositioner (förkortas prop. jämte årtal och nr.) (a. a.).  
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Innan regeringens förslag lämnas till riksdagen ingår en process som bland annat innebär att 

regeringen ger direktiv till ett av departementen att utreda en aktuell fråga (Leijonhufvud, 2007, s. 103). 

Utredningsresultaten och kommitténs betänkanden publiceras i SOU-serien – Statens offentliga 

utredningar. Dessa är viktiga och innehållsrika förarbeten, men det gäller att kontrollera att förslagen 

också accepteras av regeringen (a. a.). De viktigaste förarbetena anses generellt vara (regeringens) 

propositioner (a. a. s., 100). Förarbeten används för att ge närmare upplysning om en lagregels innehåll 

och tillämpningsområde (a. a., s. 97).  

När lagstiftning saknas, innehåller vaga uttryck, är ofullständig eller föråldrad spelar rättspraxis en 

särskild stor roll (Heuman, 2007, s. 119). Av särskild betydelse är avgöranden från överrätten, Högsta 

domstolen (HD) och Regeringsrätten (RegR) som är avsedda att utgöra prejudikatinstanser. Prejudikat ska 

vara vägledande för domstolarnas rättstillämpning (a. a.).  

Den juridiska litteraturen har två skilda centrala funktioner (Bernitz, 2007, s. 28). Dels som hjälpmedel 

för att kunna orientera sig i juridiskt material och dels är den en självständig rättskälla, den juridiska 

doktrinen. Rättsliga problem, särskilt de som är av mer teoretisk eller komplicerad karaktär, kan lösas och 

vidareutvecklas med hjälp av doktrinen (a. a.). 

I enlighet med läran om rättskällor behandlar denna studie alla de fyra nämnda rättskällorna. 

Uppsatsen är dock i första hand av teoretisk karaktär och därmed har den juridiska doktrinen spelat en 

relativt stor roll. Doktrinen anses annars vanligtvis vara av lägre dignitet än de tre främsta rättskällorna 

inom rättskälleläran (Bernitz, 2007, s. 28).  

Trots min användning av rättskällorna har jag inom ramen för denna studie inte haft som målsättning 

att hävda gällande rätt i hur principen om barnets bästa bör tolkas. Detta behöver inte heller vara den 

främsta målsättningen i rättsvetenskapliga arbeten som istället kan syfta till att analysera det juridiska 

materialet (Sandgren, 2007, s. 62). Att jag har valt att redogöra för en del rättsfall är avsett att illustrera 

hur olika tolkningar om barnets bästa har gjorts, inte för att hävda hur tolkningen bör göras.  

Barnkonventionen är inte svensk lag men lagstiftningen har anpassats för att täcka in konventionens 

bestämmelser (prop. 1989/90:107). Konventionen behandlas i denna studie därmed i stor utsträckning på 

samma sätt som lagstiftningen inom rättskälleläran. Med andra ord har konventionen fått en hög dignitet. 

 

2.2 Material och materialbehandling  
Jag har på Riksdagsbiblioteket, Stockholms universitetsbibliotek och Stadsbiblioteket studerat lagar, 

förarbeten och rättspraxis och fört noggranna anteckningar, vilka jag vid senare tillfälle sammanställt 

elektroniskt. Jag har även i behandlandet av övrig litteratur fört anteckningar för hand med 

sidhänvisningar för att sedan välja ut och sammanställa de mest relevanta delarna.  
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2.2.1 Juridisksökning och material 
I sökning av lagar har jag i stor utsträckning tagit hjälp av juridisk litteratur som orienteringsverktyg 

vilket även har varit vägledande för att hitta andra rättskällor. Författningar som innehåller begreppet 

barnets bästa som portalbestämmelse har särskilt uppmärksammats.  

Eftersom portalbestämmelserna har införts vid ett annat tillfälle än huvudlagarnas ikraftträdande har 

jag letat fram de aktuella författningarna för att, i linje med rättskälleläran, kunna hitta de föreskrivna 

förarbetena (propositioner). Sedan har jag undersökt regeringens lagförslag som berört införandet av 

begreppet barnets bästa som portalbestämmelse och även tagit del av andra propositioner och flera SOU-

rapporter. Jag har kontrollerat att de uppfattningar som uttrycks i de aktuella SOU-rapporterna också har 

accepterats av regeringen. Av de få undantag som förekommer i studien har meningsskiljaktigheter också 

uppmärksammats.  

Den rättspraxis som har använts i studien har delvis hittats med hjälp av juridisk litteratur, samt genom 

de hänvisningar till rättspraxis som anges vid sidan av lagtexten och även genom att söka i databasen 

Rättsbanken – som innehåller lagar, förarbeten och praxis i original. Jag har endast studerat rättsfall från 

HD (publicerade i Nytt Juridiskt Arkiv, förkortad NJA) och RegR (publiceras i Regeringens Årsbok, 

förkortad RÅ). I och med att fokus har lagts på barnrätt, vilket framför allt regleras inom det civilrättsliga 

området, har främst uttalanden från HD varit aktuella.  

Lagar som har haft särskild betydelse för studien är Föräldrabalken, Socialtjänstlagen, Lag (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Utlänningslagen (UtlnL) (2005:716).  

Förarbeten som har refererats till är följande: prop. 1978/79:67 om förbud mot aga;  

prop. 1981/82:168 om vårdnad och umgänge.; prop. 1989/90:107 om godkännande av FN konventionen 

om barnets rättigheter; prop. 1990/91:8 Vårdnad och umgänge; prop. 1994/95:224 Barns rätt att komma 

till tals; prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv; prop. 1996/97:124 Socialtjänsten 

kompletteras med ett barnperspektiv; prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge; prop. 2002/03:53 

Stärkt skydd för barn i utsatta situationer; prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler; prop. 2006/07:129 

Barns och ungas rätt till information; SOU 1978:10 Barnets rätt 1. Om förbud mot aga; SOU 1979:63 

Barnets rätt 2. Om föräldraansvar; SOU 1987:7 Barnets rätt 3. Om barn i vårdnadstvister – talerätt för 

barn.; SOU 1996:115 Barnkonventionen och utlänningslagen; SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta 

rummet; SOU 2005:43 Barnets bästa, föräldrars ansvar. 

 Jag har använt mig mycket av SOU 1997:116 på grund av att den behandlar flera centrala frågor i det 

aktuella ämnet. Den innehåller både en redovisning av barnkonventions allmänna syfte och bakgrund men 

också teoretiska diskussioner. Trots att SOU-rapporter inte brukar räknas som doktrin har jag använt SOU 

1997:116 i viss mån på samma sätt som den aktuella juridiska doktrinen. En del av doktrinen jag har 

studerat hänvisas till i denna SOU.  
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 Barnkonventionen har varit en central källa, samt kommentarer om konventionens förarbeten, travaux 

préparatoires: Detrick, 1992 The UN Convention on the Rights of the Child – A Guide to the Travaux 

préparatorires); Detrick (1999) A Commentary on the United Nations Convention on the rights of the 

Child. Utrikesdepartementets (UD) information - Konventionen om barnets rättigheter (2006) har även 

varit av betydelse, framför allt som generell informationskälla. 
 

2.2.2 Litteratursökning och forskningsöversikt 

Jag har redovisat ovan för hur jag har letat mig fram i författningar och förarbeten. Vad gäller den 

juridiska doktrinen har sökningar gjorts i databaser Libris och Rättsbanken samt flera biblioteks 

sökmotorer, i synnerhet Stadsbiblioteket och Stockholms universitetsbibliotek. Jag har använt mig av 

systematisk sökning, vilket innebär att söka utifrån ämnesord (Sandgren, 2007, s. 32). Följande sökord har 

varit aktuella: barnets bästa, barns rättigheter, barn och rätt. Sökordet barnets bästa gav 51 träffar i 

Libris plus 18 träffar genom att söka på det engelska begreppet best interests of the child. Sökordet 

barnets bästa i Rättsbankens litteraturdatabas gav 23 träffar. Dessa databassökningar har lett fram till att 

en del för studien centrala källor har valts ut. 

Databassökningarna har kompletterats med så kallade kedjesökning vilket innebär att källhänvisningar 

i en text leder till ytterligare referenser (Sandgren, 2007, s. 32). På detta sätt har forskningsfältet kunnat 

uppmärksammas på ett tydligare plan. De forskare som jag har valt att använda mig av i denna studie 

hänvisar i viss utsträckning till varandras forskning.  

Johanna Scharitzki är välkänd inom svensk barnrättsforskning och verksam vid juridiska fakulteten, 

Stockholms universitet. Hennes bok Barnrättens grunder (2006) som berör principen om barnets bästa 

och barns autonomi har hänvisats till i studien. Anna Singer har forskat vid Uppsala universitet och är 

även hon välkänd inom familjerätts- och barnrättsforskning. Jag har använt mig av andra kapitlet – Synen 

på barnet och barnets bästa – i Singers avhandling Föräldraskap i rättslig belysning (2000), där 

perspektiv på principen barnets bästa, både historiskt sett och som juridisk målsättning, tas upp.  

Eftersom barnkonventionen och principen om barnets bästa även är internationella angelägenheter har 

jag ansett det betydelsefullt att koppla in internationell forskning. Philip Alston, John Eekelaar, Michael 

Freeman och Philip Veerman är alla välkända namn i debatten om barnets bästa och refereras ofta till 

även i svensk forskning. Därför har jag valt att inkludera bidrag från dessa forskare.  

Två artiklar i Alstons (red.) (1994) The Best Interests of the Child, vilka båda behandlar principen om 

barnets bästa, har varit aktuella: The Best Interests Principle av Alston och The Interests of the Child and 

the Child’s Wishes: The Role of Dynamic Self-Determination av Eekelaar. Artikeln Taking Children’s 

Rights More Seriously av Freeman i Alston, Parker, Seymour (red.) (1992) Children, Rights and the Law 

har också hänvisats till. Veerman (1992) The Rights of the Child and the Changing Image of Childhood 
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har använts huvudsakligen i diskussionen om barnperspektivets framväxt och utveckling och även i 

begreppsdiskussionen om behov och autonomi.  

Ewerlöf, Sverne och Singers bok Barnets bästa (2004) har också använts som generell 

informationskälla, framför allt för att belysa utvecklingen av barns rättigheter. Generella upplysningar om 

mänskliga rättigheter är framför allt tagna ur Greenhill & Ulfsparre (2007) Mänskliga rättigheter för alla 

och envar och Gunner & Namli (red.) (2005) Allas värde och lika rätt. Kapitlet Barnets rätigheter av 

Birgitta Rubenson i den sist nämnda boken belyser olika frågor om barns rättigheter.  

 
2.3 Teori  
Rättsvetenskapen är förbunden med samhällsvetenskaperna på så vis att rätten är en del av samhället och 

behandlar samhällsnormer (Sandgren, 2007, s. 14). Normer syftar i sin tur till att påverka individer och 

grupper och har därmed ett handlingsperspektiv. Rättsvetenskapen är alltså orienterad åt 

samhällsvetenskapen, men rättsvetenskapen är också än egen vetenskap och det är därför inom 

rättsvetenskapliga arbeten viktigt att poängtera dess särart (a. a., s. 15). Att integrera teorier från andra 

vetenskaper kan därmed vara en svårighet och kräver att de används i förening med rättsvetenskapen (a. 

a., s. 41). Det har i detta arbete visat sig vara en stor utmaning att försöka förena dessa vetenskaper.  

Vanligtvis inom samhällsvetenskapliga arbeten, framför allt inom empiriska studier, är en teoretisk 

anknytning av stor betydelse för att förankra empirin i redan befintliga teoretiska utgångspunkter (Jarrick 

& Josephson, 1996, s. 41). I och med att denna studie är av teoretisk karaktär, nämligen rättsteoretisk, har 

det inte varit möjligt att på ett tydligt sätt skilja på teori, forskning och empiri. Min empiri behandlar 

föreställningar av verkligheten men studien är inte förankrad i verkliga förhållanden. Jag har alltså inte 

undersökt den faktiska verkligheten och kan därmed inte förankra verkligheten i teoretiska 

utgångspunkter. Jag har dock införlivat teori och forskning med rättsliga diskussioner, men inte 

disponerat arbetet i indelningarna teori, forskning och resultat, såsom är brukligt i samhällsvetenskapliga 

sammanhang (se t.ex. Jarrick & Josephson, 1996, s. 60).       
 

2.3.1 Teoretisk tolkningsram 

I ett försök att anknyta min studie till samhällsvetenskapliga traditioner (vilket som sagt inte är helt 

okomplicerat) har jag valt att anknyta den teoretiska ansatsen med samhällsstrukturalism utifrån ett 

konfliktperspektiv (Cuff & Payne, 1979). Strukturalism anses inom sociologin vara ett synsätt som bygger 

på antagandet att människors handlingar i många avseenden är strukturerade av den sociala miljön 

människor vistas i (a. a., s. 34). Detta perspektiv har en viss betydelse för denna studie på så sätt att juridik 

i stor utsträckning behandlar samhällsnormer (Sandgren, 2007, s. 14). Denna studie visar att tolkningen av 
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barnets bästa till vis del kan sägas vara beroende av den sociala strukturalismen som för tillfälligt råder i 

samhället.  

Konfliktperspektivet karaktäriseras delvis av att samhället betraktas som en konflikt mellan olika 

intressen (Cuff & Payne, 1979, s. 73). Huruvida barnets bästa ska tolkas utifrån en syn på barnet som en 

autonom individ eller som en utsatt person i behov av skydd utgör ett visst konfliktförhållande. Dessutom, 

som studien kommer att visa, kan barnets bästa komma i konflikt med andra intressen i samhället. De 

kompetens- kontra behovsorienterade synsätten är inom forskning exempel på konflikter inom 

studieområdet. Viljeteoretiska respektive intresseteoretiska synsätt är ytterligare exempel (se 4.7.1). 

 Principen om barnets bästa utgår från det enskilda barnet och därmed kan studien anses behandla 

mikroperspektivet i samhället (Månson, 2007, s. 17) Mikrosociologin studerar främst individer och deras 

subjektivt meningsfulla handlande (a. a.).  
 
2.4 Analysmetod 
Analys betyder att sönderdela och undersöka någonting i dess beståndsdelar (Sandgren, 2007, s. 66). Det 

är vanligt inom samhällsstudier att analysera materialet med hjälp av kategorisering och kodning 

(Neuman, 2003, s. 441). Denna metod har dock inte varit passande på grund av studiens karaktär. Jag har 

snarare analyserat delarna utifrån ett helhetsperspektiv i linje med en hermeneutisk tolkningsmetod 

(Strömholm, 1996, s. 144). Hermeneutik karaktäriseras av en växling mellan helhet och delar (Sandgren, 

2007, s. 67). ”Delarnas mening kan inte förstås isolerat utan bara utifrån helheten vilken i sin tur 

betingas av delarna” (a. a.). Denna tolkningsmetod är vanligt förekommande inom rättsvetenskapen (a. 

a.). 

En fullständig objektiv analys anses knappast möjlig att göra med tanke på att erfarenheter och 

värderingar påverkar bland annat var tyngdpunkten i analysen ligger, val av perspektiv och hur materialet 

tolkas (Strömholm, 1996, s. 68; Sandgren, 2007, s. 60). Det är därmed viktigt med en medvetenhet om att 

den egna förförståelsen kan ha inverkan på hur en analys görs (a. a.). 

Under studiens gång har jag strävat efter en insikt om min förförståelse som resultat av mina egna 

erfarenheter av barnfrågor. I egenskap av att vara förälder och genom arbetslivserfarenhet med barn, samt 

minnen från min egen barndom, påverkas jag av mina personliga värderingar. Även min utbildning och 

kunskapsbas influerar min förförståelse. Med en medvetenhet i det ovanstående har jag ändå haft 

objektivitet och öppenhet som absoluta målsättningar. 

 
2.5 Forskningsansats  
Denna studie är i huvudsak av deduktiv karaktär eftersom den behandlar juridik som kan sägas bygga på 

logiska förhållanden. Även om studien är av rättsteoretisk karaktär bygger uppfattningarna i viss mån på 
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deduktiv logik i form av lagstadgade rättigheter (Chalmers, 1999, s. 60). Ett intresse har dessutom funnits 

av att sätta olika uppfattningar i relation till varandra, nämligen principen om barnets bästa och 

uppfattningar om barnets behov och självbestämmande, vilket också karaktäriseras av en deduktivansats 

(Neuman, 2003, s. 51).  

Jag anser dock att studien inte är renodlad deduktiv eftersom ingen ambition har funnits att pröva de 

kunskapsteoriska uppfattningarna som har undersökts (a. a.). Dessutom utgår jag inte från någon färdig 

teoretisk uppfattning utan söker och utvecklar den under studiens gång. 

Studien har ett förklarande mål som bygger på en strävan att länka ihop en allmän fråga med teoretiska 

förklaringar (Neuman, 2003, s. 29, 31). Jag har en strävan att förena den allmänna frågan om barnets bästa 

med teoretiska förklaringar. Som studien kommer att visa är barnets bästa ett vanligt förekommande 

begrepp i rättsliga sammanhang. Dock är inte betydelsen av begreppet något som vanligtvis diskuteras 

som i sin tur påverkar tolkningen och tillämpningen av begreppet.  

 

2.6 Validitet och reliabilitet 
Validiteten förutsätter att en undersökningsmetod är relevant för att kunna besvara forskningsfrågan 

(Thurén, 1991, s, 22). Jag har strävat efter att använda mig av material och tillvägagångssätt som är 

lämpliga för att kunna uppnå syften med studien. Jag anser att jag i stor utsträckning har uppfyllt dessa 

krav. 

Inom empiriska studier är det vanligt att tala om reliabilitet som syftar till studiens tillförlitlighet och 

konsekvens (Neuman, 2003, s. 178). Om flera forskare använder sig av samma metod och får samma 

resultat har studien en hög reliabilitet (Thurén, 1991, s. 22). Noggrannhet är även av betydelse vad gäller 

reliabiliteten inom textuella studier (Bergström & Beréus, 2000, s. 37).  

I och med att jag har skrivit inom en annan tradition kan jag inte hänvisa till reliabilitet i samma 

bemärkelse. Däremot anses vikten av korrekthet stor inom rättsvetenskap (Strömholm, 1996, s. 76). Det är 

viktigt att rättskällorna används på ett korrekt och vedertaget sätt (Sandgren, 2007, s. 55). Eventuella 

ställningstaganden bör jämföras med de uppfattningar som åtnjuter särskild auktoritet, till exempel 

lagstiftaren eller den rättstillämpande instansen (Strömholm, 1996, s. 76). För att vara av god kvalité är 

det viktigt att rättsliga arbeten är korrekta och konsistenta (Sandgren, 2007, s. 55). Dessa faktorer ser jag 

som en form av reliabilitet i en rättslig bemärkelse. Jag har strävat efter att behandla mitt material 

konsekvent och korrekt med särskild hänsyn tagen till att undersöka de rättskällorna som erhåller högst 

auktoritet.  
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2.7 Avgränsningar 
Denna studie är långt ifrån heltäckande. Principen om barnets bästa innefattar mycket mer än jag har haft 

möjlighet att uppmärksamma i detta sammanhang. Barnets bästa skulle kunna diskuteras helt utanför det 

rättsliga systemet och även juridiskt sett skulle principen kunna lyftas fram inom många fler områden.  

Jag har fokuserat på att försöka definiera begreppet barnets bästa inom en del olika rättsliga områden 

med fokus på begreppet som portalbestämmelse. På grund av mitt intresse av förhållandet mellan barns 

autonomi och behov har jag koncentrerat mig mycket på familjerätten. I och med att det främst är 

föräldrar som ansvarar för sina barn och att barns rättigheter i huvudsak regleras i FB har detta fallit sig 

naturligt. Jag har berört begreppet inom socialrätt, men relativt överskådligt i jämförelse. 

Trots att jag har undersökt olika rättskällor inom området skulle detta kunna göras betydligt mer 

omfattande. Mina avgränsningar kan därmed ha medfört att relevant information har förbisetts. Jag har 

dock strävat efter att behandla materialet noggrant. Vad gäller den juridiska doktrinen finns det mycket 

mer att tillgå inom området barnets bästa än vad som har inkluderats i denna studie. Diskussionen om 

barns behov hade med fördel kunnat inkludera en utvecklingspsykologisk diskussion vilket har gått utöver 

denna studies begränsningar.  

 
2.8 Begrepp  
Begreppen barnets bästa, autonomi och behov är centrala för studien. Diskussioner som berör dessa 

begrepp behandlas därmed senare. En förståelse för vissa övriga begrepp är ändå på sin plats. 

Barn – i enlighet med barnkonventionen (art. 1) och svensk rätt (9 kap. 1 § FB) avses med begreppet 

barn alla människor under 18 år. 

Deklaration – en deklaration eller förklaring är inte juridiskt bindande för stater som anslutit sig till 

den men det föreligger en moralisk skyldighet att följa den (Greenhill & Ulfsparre, 2007, s. 20).  

Konvention – Konventioner eller traktater utgör mellanstatliga överenskommelser som är juridiskt 

bindande (Gunner, 2005, s. 21). Staterna är skyldiga att lämna rapporter om uppföljelsen av 

konventionens stadganden (a. a.). I förhållande till barnkonventionen ska rapporter lämnas till FN:s 

barnkommitté vart femte år och ländernas uppföljelse av konventionens bestämmelser granskas av 

kommittén (UD, 2006, s. 19). Det finns dock inga sanktioner kopplade till barnkonventionen och 

kränkningar av den förs inte upp i en internationell domstol (a. a.). 

Ratifikation – Den process som äger rum när en stat ansluter sig till att bli juridiskt bunden av en 

konvention eller annat traktatsrättsligt dokument (Gunner, 2005, s. 21, 22). Det är statens parlament som 

står för det avgörande beslutet att ratificera konventionen. I samband med ratifikationen kan stater 

reservera sig för en särskild del eller artikel i konventionen. Internationella bestämmelser kan antas genom 

så kallade inkorporering, vilket innebär att en konvention i sin helhet blir nationell lag. Sverige brukar 
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däremot använda sig av en så kallad transformering, vilket innebär att nationella lagar formas till att täcka 

in konventionens bestämmelser, såsom har gjorts med barnkonventionen (a. a.).  

Travaux préparatoires – barnkonventionens förarbeten. 

Norm – En allmänt godtagen regel för handlande eller tänkande (Svensk ordbok, 1999). En 

rättsordning eller författning byggs upp av normer (Warnling-Nerep, 2007, s.43) som kan sägas vara 

institutionella fakta beroende av mänskliga överenskommelser (Sandgren, 2007, s. 18). 

Princip – En grundläggande regel som ofta utgör en norm för handlande (Svensk ordbok, 1999). I de 

fall i studien då ordet princip står för sig avses principen om barnets bästa. 

 
2.9 Etiska överväganden 
De etiska riktlinjerna som avser forskning om människor har inte varit aktuella i denna studie eftersom 

denna uppsats baseras enbart på litteraturstudier. Jag har ändå tagit del av lag (2003:460) om etikprövning 

av forskning som avser människor och de forskningsetiska principerna som bland annat innehåller 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990).  

 
2.10 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är disponerad i sex kapitel. Kapitel ett innehåller problemområde, syfte och frågeställningar. I 

kapitel två har jag redogjort för vilka tillvägagångssätt jag har använt mig av under studiens gång. Kapitel 

tre innehåller en genomgång av barnperspektivets framväxt och en generell förklaring om 

barnkonventionen. Kapitel fyra är det centrala avsnittet i studien där materialet presenteras. I kapitel fem 

redogör jag för analysen av studien. Slutligen innehåller kapitel sex mina avslutande kommentarer och 

tankar om vidare forskning i ämnet.  
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3. Ett barnperspektiv i utveckling  
För att förstå principen om barnets bästa och barns rättigheter är dess framväxt av intresse. I det här 

avsnittet skall jag därför redogöra för en översiktlig historisk bild dels hur synen på barnets bästa har 

utvecklats och dels hur rättighetsperspektivet har kommit att innefatta barn som egna rättssubjekt.  

 

3.1 En barnfokus växer fram 
Under upplysningstiden utvecklades en förändrad syn på människan (Bauhn, 1990, s. 9). Grunden till den 

humanistiska livsåskådningen formulerades, vilken innebär uppfattningen att alla människor har ett eget 

och lika värde som förenas med hennes förmåga att tänka och handla rationellt (Namli, 2005, s. 87).  

Upplysningstidens idéer förde med sig att barn började ses som formbara (Singer, 2000, s. 58). 

Uppfostran ansågs vara metoden för att forma. Under denna tid började barnet betraktas som en individ 

och barndomen började uppfattas som en period i livet med ett värde för sig. Familjen sågs som central 

för barnet och barndomen. Denna syn kom så småningom att påverka lagstiftningen. Det var främst den 

bildade medel- och överklassen som påverkades av dessa idéer i relationen till sina barn. Men så 

småningom spreds synen även till andra samhällsklasser (a. a.).  

Industrialismen och inflyttning till städerna kom under senare delen av 1800-talet att påverka familjen 

(Ewerlöf, m. fl., 2004, s. 14). En arbetsfördelning mellan barn och vuxna hade i det förindustriella 

samhället skapat en levande gemenskap inom familjen (Singer, 2000, s. 59). På grund av industrins 

framväxt försvann denna gemenskap och ersattes av en arbetsfördelning som byggde på tillgång och 

efterfrågan (a. a.). Barnarbete blev vanligt och villkoren var generellt sett mycket dåliga (Ewerlöf, m. fl., 

2004, s. 14).  

Föräldrarna bestämde över barnen. Barn skulle lyda och det var föräldrarnas ansvar att se till att de 

gjorde det. Aga var det vanligaste medlet som ofta var en mycket hårdhänt uppfostringsmetod (a. a.). I 

enlighet med den rådande tron på naturrätten3 var föräldrarnas skyldighet gentemot sina barn genererad ur 

själva naturen (Ewerlöf, m.fl., 2004, s. 18). En tolkning av detta kunde vara att även lagstiftarna skulle 

respektera dessa givna naturlagar (Schiratzki, 2006, s. 15).  

Under 1800-talet kom dock liberalismen att påverka den rådande samhällssynen, vilket innebar att 

individens frihet från överordnade auktoriteter började uppmärksammas. Diskussioner om huruvida staten 

bör ingripa i föräldramakten började äga rum. Mot den naturrättsliga traditionen bestämdes att det var 

statsmaktens uppgift att sörja för barnen, men att detta uppdrag skulle utföras av samhällsmedborgarna, i 

de flesta fall föräldrarna. Genom att föräldrarätten delegerades av staten kunde offentliga ingripanden 

legitimeras (a. a.).  

                                                 
3 En variation av humanism som innebär en tro att människan är av naturen fri och rationell (Namli, 2005, s. 88). 

 23



Skolplikten som infördes i Sverige 1842 kom till viss del att innebära en begränsning av föräldrarnas 

bestämmande (Ewerlöf, m.fl., 2004, s. 18). För många barn betydde detta att de förlorade självständighet 

och styrdes mer av skolans regelverk (Rubenson, 2005, s. 130). Samhällets fattiga barn togs i regel hand 

om av statens fattigvård, men många barn sköttes dåligt och for mycket illa (Ewerlöf, m.fl., 2004, s. 18) . 

Särskilt utsatta var barn födda utanför äktenskapet (a. a.). 

Under 1800-talets senare del började diskussioner om barns rättigheter att komma i fokus (Schiratzki, 

2006, s. 15). Välgörenhetsorganisationer började engagera sig i de utsatta barnens situation. Ett viktigt 

retoriskt verktyg blev principen om barnets bästa. Den huvudsakliga anledningen till det ökade intresset 

var de miserabla förhållanden som rådde för många barn. Det viktigaste i sammanhanget var barns behov 

av skydd från sin omgivning snarare än en rättighet för barnet självt att kräva skydd (a. a., s. 38).   

Ellen Key (1849-1926) var en av de första författarna att skriva om barns rättigheter (Veerman, 1992, 

s. 75). En av Keys centrala tankar var att barn skulle ges möjlighet att utveckla sin egen personlighet. 

Barn skulle ha rätt till sina känslor, även rätt att vara stökiga, med ändamålet att utveckla sin egen 

karaktär (a. a., s. 81). Singer (2000) menar att Key har påverkat den moderna barnsynen: 
Ellen Keys syn på barn och barndomen föregrep på många sätt den kommande välfärdsstatens syn på 
barn, inte minst genom att hon konsekvent betraktade barnet som ett subjekt, och inte som ett objekt 
som var föremål för fostran (a. a., s. 72).  

 
3.2 Utvecklandet av svensk barnrätt 
Fram till 1917 var barnrätten i Sverige fragmentarisk vilket förklarar varför lagstiftningens inflytande över 

relationen mellan barn och föräldrar är en relativt modern företeelse (Schiratzki, 2006, s. 13). Under åren 

1917-1920 kom Sveriges första ”egentliga” barnlagstiftning (Ewerlöf, m.fl., 2004, s. 16, 17). Denna 

rättsliga utveckling bör enligt Singer (2000) ses mot bakgrund av den förändrade synen på barn och 

barndomen som hade vuxit sig fram (a. a., s. 60, 61). Lagstiftningen innebar en betoning av föräldrarnas 

ansvar att se till att alla barn växte upp under goda förhållanden. Även de utomäktenskapliga barnens 

ställning förbättrades (Ewerlöf, m.fl., 2004, s. 16, 17).  

 Begreppet barnets bästa utnyttjades för första gången i lagtext i 1920 års lag om barn i äktenskap och 

barnet började framstå som en egen individ på ett tydligare sätt än i tidigare lagstiftning (Singer, 2000, s. 

65). Fortfarande sågs dock barnet som ett objekt och inte som ett subjekt i rättslig betydelse (a. a.).  

Tidigare rättsliga bestämmelser överfördes 1950 till nu gällande Föräldrabalk (Ewerlöf, m.fl., 

2004, s 16). Åtskilliga ändringar har dock gjorts sedan FB:s ikraftträdande, bland annat har 

föräldrar som inte är gifta getts möjlighet till gemensam vårdnad, myndighetsåldern har sänkts till 

18 år och barnets ställning har förstärkts på många områden (a. a.)  

Barns levnadsvillkor blev av stort intresse under Sveriges utveckling till ett välfärdssamhälle och 

synen på barnuppfostran förändrades (Singer, 2000, s. 72). Egenskaper som tidigare hade ansetts viktiga, 
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såsom barns förmåga till lydnad förlorade betydelse till förmån för självständigt tänkande. Medvetenheten 

ökade om att barn är individer med egna behov och att en dålig fostran kunde medföra negativa 

konsekvenser för barnet (Singer, 2000, s. 72). I det framväxande moderna samhället skulle barn fostras till 

självständiga individer med förmåga att samarbeta och fatta egna beslut (SOU 1979:63, s. 55).  

 Barnkommittén uttryckte i slutet av 1970-talet att föräldrabalken var föråldrad och inte hade ändrats i 

takt med den samhällsutveckling som hade skett (a. a., s. 47). Utredningens första betänkande om 

barnsrätt (SOU 1978:10) ledde fram till att förbud mot aga infördes i FB 1979 (prop. 1978/79:67). 

Förbudet mot aga kan ses mot bakgrund av att synen på barnuppfostran hade ändrat karaktär (Singer, 

2000, s. 74). Den rådande samhällssynen hade utvecklats till att barn skulle betraktas som självständiga 

individer med egna intressen som skulle tillgodoses (a. a.). Den främsta anledningen till förbudet var att 

aga ansågs ha en skadande verkan på barns utveckling (prop. 1978/79:67, s. 5, 6; SOU 1978:10, s. 23, 24). 

En uppfostran baserad på omsorg och ömsesidig respekt ansågs inte kunna innefatta aga (Singer, 2000, s. 

72). 

I sitt andra betänkande (SOU 1979:63) föreslog kommittén omfattande ändringar i reglerna om bland 

annat vårdnad och umgänge. Även detta betänkande ledde fram till genomgripande ändringar i FB 

rörande relationen mellan föräldrar och barn (prop. 1981/82:168). Detta återkommer jag till i avsnitt 4.4.1. 

 
3.3 Internationella bestämmelser om barns rättigheter 
Internationella överenskommelser för att skydda barns möjligheter till överlevnad och utveckling har 

funnits sedan 1900-talets början (Rubenson, 2005, s. 131). Av dessa har jag valt att presentera en del av 

de mest välkända och centrala bestämmelserna. 

På initiativ av den nybildade organisationen Rädda Barnen formades deklarationen om barns 

rättigheter, som antogs av Nationernas Förbund 1924 (Veerman, 1992, s. 156). Deklarationen, känd som 

Genève deklarationen, tar främst sikte på de vuxnas skyldighet att erbjuda barn skydd. Deklarationen 

innehåller en formulering om barnets bästa:  /…/ “recognising that mankind owes to the child the best that 

it has to give, declare and accept it as their duty” /…/. (Inledningen till Genéve Deklarationen, 1924). 
1946 insisterade Rädda Barnen att Genève deklarationen skulle, med vissa ändringar, erkännas av den 

nybildade Förenta Nationerna (Veerman, 1992, s. 159). Deklarationen om barns rättigheter, som var 

betydligt mer omfattande än Genève deklarationen, antogs av FN:s generalförsamlig 1959. De två 

deklarationerna fick dock begräsad genomslagskraft eftersom de inte var juridiskt bindande (Greenhill & 

Ulfsparre, 2007, s. 121).  

Barn har tillerkänts särskilda rättigheter enligt både konventionen om medborgerliga och politiska 

rättigheter samt konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Enligt art. 24 i MP-

konventionen har barnet rätt till namn och nationalitet och till ett speciellt skydd i sin ställning som 
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minderårig. Minderåriga får inte heller dömas till dödsstraff (art. 6). ESK-konventionen föreskriver att 

barn ska skyddas från ekonomiskt och socialt utnyttjande (art. 10), att deras utveckling ska främjas och att 

de har rätt till utbildning (art. 13). Dessa rättigheter tar dock främst sikte på barn som objekt för andras 

omsorg och betraktar inte barn som egna rättighetssubjekt (Rubenson, 2005, s. 132). 

 

3.3.1 Konventionen om barnets rättigheter 

Under firandet av barnåret 1979 initierade Polen en idé om att utveckla en konvention om barns 

rättigheter (Detrick, 1999, s. 15). Samma år fick en arbetsgrupp inom FN:s kommission ansvar för att 

utarbeta ett förslag. Den 20 november 1989 antogs konventionen om barnets rättigheter enhälligt av 

generalförsamlingen (a. a. s., 15, 18). Sverige ratificerade konventionen i september 1990 (SOU 

1997:116, s. 52). Tillträdandet föranledde inga ändringar i gällande lagstiftning trots att det ansågs finnas 

utrymme för förbättring (prop. 1989/90:107).  

Ingen konvention har fått så stor uppslutning som just barnkonventionen, ratificerad av 192 stater (UD, 

2006, s. 5). Den har bidragit till att uppmärksamma barns situation världen över och blivit en del av den 

politiska dagordningen i många länder (a. a., s. 8). 

Barnkonventionen handlar både om barnets rätt till skydd och omsorg samt rätt till delaktighet och 

inflytande (a. a., s. 7). Konventionen är inriktad på individen, det enskilda barnets rättigheter och behov 

(SOU 1997:116, s. 53). Respekten för varje barn som individ och eget subjekt är grundläggande 

(Rubenson, 2005, s. 133). Barn skall, precis som vuxna, synliggöras som fullvärdiga samhällsmedborgare 

och inte enbart betraktas som beroende och utsatta (a. a.).  
/…/[E]n utgångspunkt i barnkonventionen är barndomens egen värde. Barn ses inte som bihang till 
sina föräldrar eller som passiva mottagare av föräldrapåverkan. De ses inte heller som 
miniatyrupplagor av vuxna utan som unika individer med egna behov. Barndomen ses således inte 
enbart som en förberedelsetid för vuxenlivet utan som en del av livet med ett värde i sig (SOU 
1996:115, s. 38).  

 

I utarbetandet av barnkonventionen insåg FN kommittén att konventionen innehöll vissa grundläggande, 

allmänna principer som blev särskilt framträdande i fyra artiklar, samtidigt som det fanns återsken av 

samma principer i övriga artiklar (UD, 2006, s. 10). Det handlar nämligen om artiklarna 2, 3, 6 och 12.  

Artikel 2 tillförsäkrar alla barn samma rättigheter utan åtskillnad av något slag. Inget barn får 

diskrimineras. Artikel 3 behandlar principen om barnets bästa. Artikel 6 handlar om barnets rätt till liv 

och utveckling och artikel 12 reglerar barnets rätt till inflytande och rätt att bilda sina egna åsikter. Dessa 

principer relaterar till varandra och kan sägas utgöra barnkonventionens barnsyn (UD, 2006, s. 13). De 

ska vara vägledande i tolkningen av konventionen och fungera som ett ramverk för allt arbete med barn 

(a. a., s. 10). Två av dessa grundprinciper är av särskild betydelse för denna studie, nämligen principen om 

barnets bästa och barnets rätt till inflytande. 
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4. Principen om barnets bästa 
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 
domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftade organ, skall barnets bästa komma i främsta 
rummet.  

Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs 
för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, 
vårdnadshavare eller andra personer som har ett lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål 
vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder. 

Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för 
vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller 
säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn (Barnkonventionen, art. 3). 
 

Artikel 3 behandlar i första hand åtgärder utförda av det offentliga inom den rättsliga sfären (Schiratzki, 

2006, s. 27, 28). Detta anses logiskt med tanke på att det är stater, inte enskilda, som binder sig till 

konventionen (a. a.). Men barnkonventionen tar även sikte på det rättsliga förhållandet mellan barn och 

föräldrar, vilket andra stycket i art. 3 visar exempel på. (se även art 5, art. 18, art. 27). 

Barnets bästa utgör en av konventionens grundprinciper (SOU 1997:116, s. 125). Principen kan 

förklaras ur barnkonventionens två fundamentala tankar, nämligen att barn inte ska ses som mindre värda 

än vuxna utan har fullt människovärde samt att barn är sårbara och i behov av särskilt skydd och stöd 

(SOU 1997:116, s. 125). 

 

4.1 Utarbetandet av artikel 3 
Det framgår av barnkonventionens travaux préparatoires att artikel 3 har karaktären av en 

portalbestämmelse (Detrick, 1992, s. 22). Utformandet som portalbestämmelse har stor betydelse för att 

visa att principen om barnets bästa alltid ska beaktas och vara vägledande i tolkningen av de övriga 

artiklarna (Detrick, 1999, s. 92). 

Under utarbetandet av konventionen ansåg en del delegater att principen om barnets bästa i art. 3 borde 

preciseras (Detrick, 1992, s. 139). Sådana förslag avfärdades till förmån för en vid formulering för att 

kunna innefatta flera områden (a. a.). 

Frågan om vilken tyngd principen borde ha diskuterades också i arbetsgruppen. Den engelska 

formuleringen ”the best interest of the child shall be the paramount consideration” övervägdes (a. a.). 

Paramount kan översättas med yttersta, övergripande eller allt överskuggande (SOU 1997:116, s. 128). 

Denna formulering ansågs för långtgående då det framfördes att barnets bästa inte kunde i alla avseenden 

vara övergripande (a. a.). Till exempel säger Alston (1994) att vid ingripanden under en akutförlossning är 

det inte alltid barnets intressen som kan komma i främsta rummet (a. a., s. 12).  

Ytterligare ett förslag väcktes om inte formuleringen ”a primary consideration” borde ersättas av ”the 

primary consideration” (Detrick, 1992, s. 140).  Enligt förslagsställarna skulle denna formulering bättre 

överensstämma med andra internationella dokument” (SOU 1997:116, s. 128). Förslaget förkastades då 
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det ansågs att andra dokument behandlade mer begränsade områden till skillnad från barnkonventionens 

tredje artikel som skulle omfatta allt som rör barn (Alston, 1994, s. 12).  

Schiratzki (2006) menar att artikel 3 i barnkonventionen utgör en försvagning jämfört med äldre 

internationella instrument (a. a., s. 28). Art. 2 i deklarationen om barnets rättigheter från 1957 stadgar: ”in 

the enactment of laws for this purpose the best interests of the child shall be the paramount 

consideration”. Artikel 5 i konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (1979) 

står det om föräldrautbildning: “the interests of the children is the primordial consideration in all cases”. 

Artikel 16 i samma konvention som bland annat handlar om vårdnadsfrågor stadgar: ”the interests of the 

children shall be paramount”. I deklarationen Relating to Foster Placement and Adoption4 (1986) står det 

i art. 5  ”the best interests of the child/…/should be a paramount consideration”. 

Det framgår av barnkonventionens travaux préparatoires att situationer finns där andra intressen eller 

individer i samhället bör ges jämbördig, eller även större uppmärksamhet och därmed stannade 

arbetsgruppen för den öppna formuleringen ”shall be a primary consideration” (Detrick, 1992, s. 139). 

Schiratzki (2006) påpekar att den svenska översättningen “barnets bästa i främsta rummet” i detta 

avseende inte speglar originaltexten (a. a., s. 28). 

Men Detrick (1999) påpekar att valet av ordet ”a” istället för ”the” inte bör tolkas som en förkastning 

av den allmänna principen att åtgärder som rör barn alltid ska göras utifrån barnets bästa. Formuleringen 

syftar snarare till att möjliggöra flexibilitet (a. a., s. 91). 

 

4.1.1 Barnets bästa i övriga artiklar 

Det bör noteras att medan art. 3 är en portalbestämmelse utan preciseringar återspeglas principen om 

barnets bästa i flera av barnkonventionens övriga och mer specificerade artiklar. Artikel 9, 1 st. hänvisar 

till principen i de fall barnet för sitt eget bästa måste skiljas från sina föräldrar. I artikel 18, 1 st. står det att 

föräldrar ska ha huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och att ”barnets bästa skall för dem 

komma i främsta rummet”. Artikel 20 talar om barnets bästa i förhållande till statens ansvar att säkerställa 

alternativ omvårdnad i situationer där det är för barnets bästa att inte tillåtas stanna kvar i sin 

familjesituation. Artikel 21, som reglerar adoption, innehåller principens starkaste formulering: ”skall 

säkerställa att barnets bästa främst ska beaktas”. Artikel 37c hänvisar till barnets bästa i situationer då 

barnet har frihetsberövats. Artikel 40, 2 st. refererar till barnets bästa i rättsprocessen. 

 
4.2 Innebörden av barnets bästa i artikel 3 
Barnkonventionens travaux préparatoires ger ingen innebörd av barnets bästa (Detrick, 1992, Article 3). 

En delegat uppmärksammade att principen lämnade stort utrymme för subjektiv tolkning i och med att 

                                                 
4 Översättning saknas 
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innebörden inte preciserats (Detrick, 1992, s. 137). Frågan gavs dock ingen större uppmärksamhet och att 

definiera begreppet hamnade inte på dagordningen (Detrick, 1999, s. 89).  

Alston (1994) ger två förklaringar till detta, vilket även Schiratzki (2006) hänvisar till när hon 

framhäver att dessa i viss mån kan ses som motsägelsefulla (a. a. s., 29). Den ena förklaringen är att i och 

med begreppets flitiga användning i nationella lagstiftningar ansågs betydelsen av barnets bästa vara en 

självklarhet. Den andra orsaken är att det ansågs finnas ett egenvärde i att inte närmare precisera 

innebörden så att hänsyn kunde tas till olika kulturer (Alston, 1994, s. 11).   

I sitt arbete efter barnkonventionens tillblivelse har FN:s kommitté för barnets rättigheter strävat efter 

att begränsa möjligheterna till fria tolkningar (SOU 1997: 116, s. 130). Kommittén har lagt vikt vid att 

konventionen ska ses som en helhet och särskilt i relation till de andra grundläggande principerna5 (a. a., 

s. 133). FN har påpekat att tolkningar av barnets bästa bör begränsas av de rättigheter barnkonventionen 

innehåller och betonar att interpretationen av barnets bästa måste överensstämma med barnkonventionens 

anda (Hodgkin & Newell, 1998, s. 40). När barnets bästa ses i förhållande till hela konventionen anses 

principen få en viss vägledning genom de övriga artiklarna (Alston, 1994, s. 11; SOU 1997: 116, s. 132). 

Artikel 3 kan således sägas vara en portalbestämmelse som ger vägledning om hur sakartiklarna skall 

tolkas, samtidigt som sakartiklarna ger vägledning om innebörden av barnets bästa. Uppstår en konflikt 

mellan olika sakartiklar kan principen om barnets bästa användas som ett instrument för att lösa en sådan 

konflikt (SOU 1997: 116, s. 134). 

FN:s kommitté har påpekat att principen om barns bästa kan spela två huvudsakliga roller (Detrick, 

1999, s. 92). För det första ska barnets bästa sätta en allmän prägel på lagstiftningen och administrativa 

beslut. För det andra kan barnets bästa användas för att ge innehåll åt konventionens sakartiklar (a. a.).  

 
4.3 Barnets bästa i svensk lagstiftning 

Principen om barnets bästa anses vara väl förankrad i svensk rätt (SOU 1997:116, s. 140). Barnets bästa 

anges uttryckligen i 11, 45, 48 §§ namnlagen (1982:670). 4 kap. 6 § FB anger att en ansökan om adoption 

får befallas endast om det är till ”fördel för barnet”. Fastställande av faderskap enligt 2 kap. FB 

presumeras vara i linje med barnets bästa (Schiratzki, 2006, s. 33). 

Förutom de portalbestämmelser som snart ska redovisas för återfinns begreppet barnets bästa i enskilda 

paragrafer i föräldrabalken. 6 kap. 4, 5, 6, 8, 10b, 13 §§, som alla behandlar vårdnadsfrågor, hänvisar 

uttryckligen till principen om barnets bästa. 21 kap 5, 6, 7 §§, som behandlar verkställande av domar, 

beslut eller avtal om vårdnad, umgänge och boende, refererar också till begreppet. Förutom som 

portalparagraf i SoL nämns även barnets bästa i 5 kap. 2 §. 
Principen om barnets bästa har införts som portalbestämmelse i 6 och 21 kap. FB, 1 kap. 2 § SoL, 

                                                 
5 Se 3.3.1  
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1 kap. 10 § UtlL och 1 § LVU. Den fortsatta framställningen kommer att visa att begreppet har förordnats 

varierande tolkningar och inte fått samma dignitet i alla författningar.  

  
4.3.1 Barnets bästa i socialtjänstlagen 

”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver” (1 kap. 2 § 
SoL). 
 

Vid införandet av portalbestämmelsen i då gällande socialtjänstlag (1980:620) kompletterades lagen med 

ett barnperspektiv som tidigare hade saknats (prop. 1996/97:124)6. Regeringen har poängterat att barn är 

den svagare parten och därmed har samhället ett moraliskt ansvar att särskilt företräda deras intressen 

(prop. 1996/97:124, s. 100). Beslut som rör barn måste därmed grunda sig i vad som är bäst för det 

enskilda barnet (a. a.).  

Vidare menar regeringen att i vissa situationer inom ramen för SoL kan dock andra intressen komma 

före barnets: ”Barnets bästa är inte alltid avgörande för vilket beslut som fattas, men ska alltid beaktas, 

utredas och redovisas”(a. a.). Hänsyn måste även tas till de vuxnas situation och barn kan inte ses 

isolerade från sina föräldrar eller föräldrar från sina barn. Men vid en intressekonflikt måste barnets 

intressen ha företräde. Regeringen har däremot kommenterat att vad principen om barnets bästa enligt 

SoL ska vara inte kan preciseras:  
Vad som är bäst för barnet är inte en gång för alla givet. Begreppet är relativt och betyder olika saker 
för olika människor beroende på hur barnets situation uppfattas av dem. Begreppets innebörd 
förändras över tid i takt med att ny kunskap växer fram och värderingar i samhället förändras” (a. a., s. 
100). 

 

4.3.2 Barnets bästa i lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga 

”Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara avgörande” (1 § 5 st. LVU). 
 

Som ett led i implementeringen av barnkonventionen infördes begreppet barnets bästa som 

portalbestämmelse även i LVU (prop. 2002/03:53). Tendenser har tidigare funnits för rättsutvecklingen att 

inte alltid sätta den unges intressen i första hand (a. a., s. 77). Regeringen har påpekat att barnets bästa 

enligt SoL är ett av flera intressen eftersom principen ska appliceras på många områden och därmed inte 

alltid är av avgörande betydelse. Däremot är förhållandena annorlunda i LVU, vilken gäller endast vid 

påtaglig risk för barns och ungas hälsa och utveckling. Det som är bäst för barnet skall enligt LVU alltid 

ges företräde och därav formuleringen ”avgörande” (prop. 2002/03:53, s. 77). 

 
 

 

                                                 
6 Bestämmelsen har överförts till nu gällande SoL (prop. 2000/01:80). 
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4.3.3 Barnets bästa i utlänningslagen 

”I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsyn till barnets hälsa och utveckling samt barnets 
bästa i övrigt kräver” (1 kap. 10 § UtlnL). 
 

Vid införandet av ovanstående portalparagraf i då gällande utlänningslag (1989:529) poängterade 

regeringen att det finns särskilda anledningar att ta hänsyn till barnens situation i asylprocessen (prop. 

1996/97:25, s. 246) 7. Ofta har de inte själva valt att lämna sitt land och har dessutom ett annat 

tidsperspektiv än vuxna.  

 Trots detta menar regeringen att utländska barn och familjer inte fritt kan flytta till Sverige utan att 

särskilda kriterier uppfylls. Därmed har regeringen kommenterat: ”/…/ utlänningslagen [är] en 

lagstiftning där barnets intressen måste vägas mot andra samhällsintressen” (a. a.).  

 

4.3.4 Barnets bästa i föräldrabalken, 6:e kapitlet 

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen 
om vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid 
 –risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs 
bort eller hålls kvar eller annars far illa, och 
 –barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.  
Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2a § FB).  

 

Sedan 1 juli 2006 har principen om barnets bästa i 6 kap. 2a § fått en förnyad formulering (prop. 

2005/06:99). Den tidigare formuleringen – att barnets bästa ska komma i främsta rummet – har ersatts 

med att barnets bästa ska vara avgörande. Detta för att betydelsen om barnets bästa i frågor som rör 

vårdnad, boende och umgänge skulle få ett klarare uttryck i lagtexten (a. a., s. 40).  

Regeringen har påpekat att det bör vara en självklarhet att det är barnets intressen som är avgörande i 

dessa frågor eftersom det är barnets liv och framtid som påverkas (a. a., s. 39). Visserligen anses det som 

är bra för föräldrarna ofta bra för barnet men i frågor som rör vårdnaden, boende och umgänge måste 

barnet alltid stå i fokus. Frågor som en förälders behov av barnet, rättvisa mellan föräldrarna eller andra 

liknande faktorer får inte komma före barnets intressen (a. a.). 

Genom införandet av 2a § som portalparagraf i 6 kap. i FB knöts regleringar i frågor som rör vårdnad, 

boende och umgänge närmare till barnkonventionens bestämmelser (prop. 1997/98:7). 

Portalbestämmelsen infördes som en markering att principen om barnets bästa alltid ska finnas som 

utgångspunkt (a. a., s. 47). Regeringen har dock ansett att en närmare angivelse av vad barnets bästa är 

inte kan göras: ”Att i lagtexten mera utförligt och precist ange vad som skall anses vara bäst för barnet 

låter sig knappast göras utan risk för att nödvändig flexibilitet går förlorad” (a. a., s. 47). 

                                                 
7 Bestämmelsen har överförts till nu gällande UtlnL (prop. 2004/05:170).    
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Regeringen framför att bedömningen måste göras utifrån det enskilda fallet, dock har en viss 

vägledning markerats genom innehållet i paragrafens andra stycke där vissa omständigheter särskilt 

uppmärksammas (prop. 1997/98:7, s. 105). En uppräkning av dessa angelägenheter är framför allt ett 

uttryck för att de aldrig får glömmas bort vid bedömningen av barnets bästa. De är också uttryck för vad 

lagstiftaren särskilt vill fästa uppmärksamhet på (a. a.). 

Vidare menar regeringen att vid en bedömning måste hänsyn tas till allt som rör barnets fysiska och 

psykiska välbefinnande och utveckling. Så långt som möjligt måste såväl kortsiktiga som långsiktiga 

effekter beaktas, men i slutänden blir det domstolarna respektive socialnämndernas uppfattning i den 

enskilda situationen som är avgörande (a. a., s. 104).  

 Inför den senaste reformen i föräldrabalken framhävdades att begreppet barnets bästa inte får användas 

”slentrianmässigt” (prop. 2005/06:99, s. 40). Det anses viktigt att det förs uttryckliga resonemang i domar 

och beslut om hur barnets bästa har tolkats i den specifika situationen (a. a.).   

 
4.3.5 Barnets bästa i föräldrabalken, 21:a kapitlet 

”Vid verkställighet skall barnets bästa komma i främsta rummet. Hänsyn skall tas till barnets vilja med 
beaktande av barnets ålder och mognad” (21 kap 1 §, 1 st. FB). 

 

Vid införandet av ovanstående portalbestämmelse gavs ingen bestämd åsikt om barnets bästa förutom att 

principen alltid ska finnas med som utgångspunkt vid verkställande av beslut (prop. 2005/06:99, s. 95). 

Inga andra intressen ska gå före barnets. Av rent lagtekniska skäl i förhållande till vissa paragrafer som 

följer har formuleringen i främsta rummet valts framför den motsvarande bestämmelsens formulering i 

sjätte kapitlet. Regeringen påpekar dock att någon egentlig skillnad inte är avsedd (a. a.).  

 

4.4 Barnets bästa och barnets behov 
FN har påpekat att det råder ett nära samband mellan behov och rättigheter (United Nations, 1992, s. 9). 

Dessa bör i stor utsträckning ses som synonymer (a. a.). 

Svenska ordboken (1999) ger följande definition av ordet behov: ”inneboende krav på upphävande av 

viss brist medvetet el. omedvetet; i fråga av verklig el. upplevd brist.” 

Veerman (1992) hänvisar till psykologins terminologi av behov, nämligen det som är nödvändigt för en 

persons hälsa och välbefinnande. Vid avsaknad av vissa grundläggande och nödvändiga element uppstår 

en inre störning som genererar en drift (a. a., s. 58).  
 

4.4.1 Barnets behov i lagstiftning 

Hänvisningar till barns grundläggande behov infördes i föräldrabalken i samband med 1982 års reform 

(prop. 1981/82:168 ). Utgångspunkten i utredningen om barns rätt (SOU 1979:63) var att den kunskap och 
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syn som hade vuxit fram i samhället, om barns behov och rätt att utveckla sin egen personlighet8, skulle 

komma till uttryck i lagen (SOU 1979:63, s. 55).  

Utredningen definierade bland annat begreppet vårdnad: 1) sörja för att barnets fysiska behov 

tillgodoses 2) svara för att barnet utbildas och uppfostras 3) hålla uppsikt över barnet (a. a., s. 61). I sitt 

betänkande redogjorde barnkommittén även för vissa grundläggande behov som barn bör ha rätt att få 

tillgodosedda. I kort är dessa som följer (a. a., s. 56): 

• Barn behöver omvårdnad och skydd. 
• Barn behöver människor som de kan ta emot av och ge kärlek till. 
• Barn behöver ett stabilt och varaktigt förhållande till föräldrar. 
• Barn behöver utvecklas i en miljö som tillgodoser dess behov av stimulans. 
• Barn behöver föräldrars hjälp med att sätta gränser för sitt handlande. 
• Barn måste få känna att de behövs och att de får ta ansvar. 
• Barn behöver få påverka sin situation. 
• Barn behöver i efterhand kunna frigöra sig från sitt beroende av sina föräldrar. 
• Barn har behov av samhörighet med båda föräldrarna även om dessa är i konflikt med varandra.   

 

En liknande uppräkning över barns behov har inkluderats i flera av barnkommitténs utredningar (se SOU 

1996:115, s. 41; SOU 1997:116, s. 133, 134). Grundat på barnforskning har barnkommittén kommenterat: 

”Om barnet sviks i tillfredställelsen av dessa behov, tar det djup skada” (SOU 1996:115, s. 41). 

Utredningens syn på barns behov har sammanfattats i 6 kap. 1 § FB: ”Barn har rätt till omvårdnad, 

trygghet och en god fostran. Barn skall beaktas med respekt för sin egen person och inte utsättas för 

kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.” En uppräkning över barns rättigheter i 

lagtexten ansågs av regeringen kunna vara vägledande i frågan om barns uppfostran och behov (prop. 

1981/82:168, s. 22). 

Enligt barnkommittén är det i första hand föräldrarna som ska ansvara för att barn får sina behov 

tillgodosedda (SOU 1979:63, s. 58). 6 kap. 2 § FB stadgar att vårdnadshavaren har ”ett ansvar för barnets 

personliga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda”. Men även 

myndigheter i samhället ska ta hänsyn till barnets grundläggande behov i sina bedömningar (SOU 

1979:63, s. 58) och har i synnerhet ett ansvar när föräldrarnas omsorgsförmåga inte räcker till. 

Socialnämnden skall enligt 3 kap. 1 § SoL: ”verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och 

goda förhållanden”.  

Regeringen har påpekat att i avgörandet av barnets bästa bör de grundläggande behoven som uttrycks i 

6 kap. 1 § FB vara vägledande (prop. 1997/98:7, s. 47). Detsamma gäller även vid tvångsinsatser enligt 

LVU (prop. 2002/03:53, s. 77). 

 
 

                                                 
8 Se 3.2 i detta arbete 
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4.4.2 Barnets behov i rättspraxis 

En allmän utgångspunkt vid bedömningen om barnets bästa bör alltså vara barnets rätt till omvårdnad, 

trygghet och en god fostran enligt 6 kap. 1, 2 §§ FB. I bedömningen aktualiseras därmed frågan om 

förälderns lämplighet och förmåga att ge barnet en kärleksfull omsorg (Ewerlöf, m.fl, 2004, s. 77). I det 

följande rättsfallet ansågs föräldrarnas omsorgsförmåga tillräcklig, trots att barnen tidigare hade beretts 

vård enligt LVU: 
I RÅ 1995: 39 var frågan om huruvida det på grund av brister i föräldrarnas omsorg fanns påtaglig risk 
för två små barns hälsa och utveckling att skadas. Enligt länsrätten och kammarrätten visade 
föräldrarna inte tillräcklig förmåga att tillgodose barnens behov av stimulans och känslomässig 
kontakt. Eftersom föräldrarna inte hade accepterat frivilliga stödinsatser hade barnen beretts vård 
enligt LVU. RegR ansåg däremot att föräldrarna hade utvecklats i sin omsorgsförmåga och att 
tillräcklig stor risk för barnens hälsa och utveckling inte förelåg. Beslutet om LVU upphävdes.   

 

Ytterligare en aspekt enligt 6 kap. 2 § FB är barnets behov av en nära kontakt med båda föräldrar. De 

följande rättsfallen visar att det bästa för de aktuella barnen ansågs vara att säkerställa en kontakt med 

båda föräldrarna, trots andra betydelsefulla omständigheter. I första fallet ansågs inte faderns labilitet vara 

tillräckligt skäl för att vägra fadern umgänge med sin dotter.  
I NJA 2003:372 tillmättes fadern umgänge med sin treåriga dotter trots att modern befarade att det 
förelåg risk för flickans välbefinnande till följd av faderns labilitet. Flickan hade även fått en styvfar 
som tog stort ansvar för henne. HD ansåg att fadern ville sin dotter väl trots sina personliga 
svårigheter. Med hänsyn till flickans intressen av kontakt med sin far fick fadern rätt till umgänge 
dock i begränsad omfattning och under medverkan av kontaktperson.  

 

Barnet anses behöva båda sina föräldrar även när dessa är i konflikt med varandra (SOU 1979:63, s. 

56). Däremot anses allvarliga konflikter mellan föräldrarna ibland kunna medföra negativa 

konsekvenser såsom bedömdes i ett av de kommande fallen. I det andra fallet ansågs konflikten inte 

tillräckligt allvarlig för att prioriteras över gemensam vårdnad. 
I NJA 2007:382 Ansågs det föreligga risk att föräldrarnas konflikt kunde medföra en negativ inverkan 
på deras treåriga dotter. Gemensam vårdnad ansågs därmed inte i linje med barnets bästa. 
 
I NJA 1999:451 ansågs gemensam vårdnad vara bäst för två små barn trots föräldrarnas 
samarbetsproblem och att barnen var bosatta hos modern. HD ansåg att de meningsskiljaktigheter som 
rådde mellan föräldrarna inte var tillräckligt allvarliga för att dela på vårdnaden.  

 

På grund av en fortsatt risk för modern att förhindra flickans kontakt med sin far ansågs i det 

kommande fallet att det bästa sättet att beakta flickans bästa var om fadern fick vårdnaden.  
I NJA 1989:335 var frågan om en sexårig flicka som hade levt större delen av sitt liv tillsammans med 
båda föräldrar. Efter skilsmässan hade modern under en period förhindrat flickans kontakt med fadern. 
Med motiveringen att det inte kunde uteslutas att modern återigen skulle sabotera umgänget bestämde 
HD att fadern skulle ha vårdnaden.  
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I praxis finns exempel på omständigheter som domstolarna ofta använder sig av för att fastställa barnets 

bästa, nämligen att tillgodose barnets behov av stabilitet och kontinuitet (Ewerlöf, m.fl, 2004, s. 79). Som 

de följande rättsfallen kommer att visa vägs ofta barnets behov av stabilitet mot barnets behov av kontakt 

med båda föräldrar. I det första fallet ansågs barnets behov av stabilitet vara avgörande, trots att den andra 

föräldern bedömdes som mer lämplig. 
I NJA 1998:675 förordnades modern vårdnaden av en treårig pojke på grund av att barnet hade hela 
sitt liv bott hos henne och endast haft sporadisk kontakt med fadern. Detta trots att fadern ansågs vara 
den mer lämpade föräldern och att modern konsekvent hade vägrat fadern umgänge. Motiveringen var 
att en vårdnadsövergång skulle medföra en för stor omställning för barnet. Ledamöterna var oeniga. 

 

Trots moderns umgängessabotage ansågs barnets behov av fortsatt stabilitet vara avgörande i det följande 

rättsfallet.  
I NJA 1992:666 anförtroddes modern vårdnaden av en nioårig flicka trots umgängessabotage och 
moderns negativa inställning till fadern som ansågs ha påverkat dottern. Fadern var mer inställd på att 
se till att umgänge med modern skulle ägna rum. På grund av dotterns stadigvarande boende hos 
modern ansåg HD att överflyttning av vårdnaden skulle innebära en för stor omvälvning för dottern. 

 

Risk att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, samt en föreliggande fara att barnet förs 

bort har också uppmärksammats i förhållande till barnets bästa (6 kap. 2 § FB). Trots att det i de flesta fall 

anses bäst för barnet att ha kontakt med båda föräldrar har regeringen kommenterat att detta inte får 

innebära att barnet måste leva eller umgås med föräldrarna under alla omständigheter (prop. 2005/06:99, 

s. 42, 43). När uppgifter förs fram om att det exempelvis förekommer våld i familjen bör en 

riskbedömning göras. Regeringen menar att risken att barnet far illa bör väga tungt (a. a.).  
 

4.5 Barnets bästa i inskränkt respektive utvidgad bemärkelse 
Schiratzki (2006) talar om barnets bästa i utvidgad respektive inskränkt bemärkelse. Med barnets bästa i 

utvidgad betydelse menar Schiratzki att barnet garanteras rättigheter som vuxna inte brukar få. 6 kap. 1 § 

FB om barnets rätt till en god fostran är exempel på detta (a. a., s. 33, 34). 

Barnets bästa i inskränkt bemärkelse markerar däremot när det som är bäst för barnet är begränsad till 

att skydda barnets fysiska behov, till exempel, att garantera barnet skydd mot misshandel. Barnet skyddas 

genom lagstiftningens sanktioner. Det är även fråga om barnets bästa i inskränkt bemärkelse när ett barn 

omhändertas för samhällsvård. Det är också den inskränkta betydelsen som domstolarna syftar på i mål 

om vårdnad, boende och umgänge. 

Vidare menar Schiratzki att barnets bästa i inskränkt bemärkelse relaterar till begreppet som en rättslig 

standard medan den utvidgade betydelsen syftar snarare till den utomrättsliga sfären. Rättens funktion är 

enligt Schiratzki att lösa tvister, fördela resurser och ge rättssubjekten skydd mot straffbara handlingar. 

Rätten kan exempelvis inte beordra någon att älska ett barn. Den utomrättsliga standarden omfattar 
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mycket mer vad gäller barnets bästa som levnadsstandard än den rättsliga standarden utgör. Något 

utmärkande för svensk barnrätt är att lagstiftningen inte endast eftersträvar att påverka barnets bästa som 

rättslig standard utan även som utomrättslig standard. Detta kallar Schiratzki för pedagogisk lagstiftning 

(a. a.).  

 
4.6 Barnets bästa och barnets autonomi 
Hittills har jag redovisat för barns behov och hur dessa kan vara vägledande i tolkningen av barnets bästa. 

Principen aktualiserar ännu en av barnkonventionens grundpelare, nämligen artikel 12 – barnets rätt till att 

komma till tals. Barnkonventionen erkänner att barn är en del av familjen och att föräldrars ansvar och 

vägledning ska respekteras (art. 5). Samtidigt har barn tillerkänts en egen bestämmanderätt genom 

bestämmelserna i art. 12. 
Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 
uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande 
till barnets ålder och mognad. 

För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antigen direkt eller genom 
företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens 
procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet (art. 12, 
barnkonventionen). 

 

Denna rättighet har aldrig tidigare i något internationellt dokument särskilt kopplats till barn (SOU 

1997:116, s. 173). Rättigheten är inte heller okontroversiell. Flera delegater under utarbetandet av 

barnkonventionen uttryckte farhågor att en sådan rättighet kunde inskränka de rättigheter som tillkommer 

föräldrar. Flera stater har även reserverat sig för denna punkt. FN har dock vid ett flertal tillfällen uttryckt 

att denna rättighet ska vara absolut (a. a.). 

 En del av innehållet i art. 12 var till en början placerad som en andra punkt i art. 3 om barnets bästa 

men flyttades sedan till art. 12 (Detrick, 1992, s. 138). Denna historiska bakgrund säger någonting om det 

nära sambandet mellan de två artiklarna (SOU 1997:116, s. 177). Den fortsatta diskussionen kommer att 

illustrera betydelsefulla aspekter av detta samband.    

 

4.6.1 Barnets rätt att komma till tals i svensk rätt 

Samtidigt som begreppet barnets bästa infördes som portalparagrafer i de ovanbeskrivna författningarna 

infördes även portalbestämmelserna att barnets vilja skulle särskilt beaktas (prop. 1996/97:25; prop. 

1996/97:124; prop. 1997/98:7; prop. 2002/03:53). I både FB och LVU har denna rättighet placerats i 

samma paragraf som principen om barnets bästa. I SoL och UtlnL står denna bestämmelse för sig (se 3 

kap. 5 § SoL; 1 kap. 11 § UtlnL).  
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Barns rätt att höras finns reglerade i de flesta lagar som rör barn (UD, 2006, s. 13). På grund av att de 

flesta faller utanför ramen för denna studie kommer de inte att behandlas här. Rätten att komma till tals 

enligt utlänningslagen har inte heller uppmärksammats i den kommande framställningen. 

Redan inför 1982 års reform kommenterade regeringen att barnet inte skulle ”förhindras att säga sin 

mening” (prop. 1981/82:168, s. 66). Om barnet hade en bestämd åsikt och nått en sådan mognad skulle 

barnets vilja generellt sätt respekteras. Regeringen menade däremot att barn under 12 år sällan kunde 

anses ha nått en sådan mognad att de skulle höras i domstolsförfaranden. Det ansågs också viktigt att ta 

hänsyn till att inte någon av föräldrarna hade pressat barnet att tala (a. a., s. 78). Regeringen noterade, i 

linje med barnkommittén, att barnet dessutom inte skulle behöva ta ställning i allvarligare frågor (a. a., s. 

66). Barnkommittén nämnde i detta avseende exempelvis frågor som var barnet skulle bo vid en 

skilsmässa (SOU 1979:63, s. 67). I det följande rättsfallet bedömdes att barnet inte ville ta ställning. 
I NJA 1988:448 gav en 13 årig pojke olika besked om vilka av föräldrarna som skulle anförtros 
vårdnaden om honom. HD bedömde att pojken hade svårt att ta ställning och därmed fick inte pojkens 
åsikter betydelse för domen.  

 

Inför den senaste lagändringen i FB påpekade regeringen däremot att även mindre barn bör ges möjlighet 

att höras i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge (prop. 2005/06:99, s. 45). Barnkommittén har 

poängterat att en åldersspecificering för när barnets inställning ska räknas därmed inte ska anges i 

lagtexten (SOU 2005:43, s. 214). En tendens hos domstolarna har funnits att barnets uppfattning måste 

anses som väldigt bestämd för att gälla (a. a., s. 212). Regeringen lyfter fram att det ibland kan vara svårt 

att förstå vad ett barn vill och därmed bör även barnets indirekta uttryck särskilt uppmärksammas (prop. 

2005/06:99, s. 45).  

Regeringen poängterar vikten av att se med barnets ögon, att försöka förstå barnet och utreda hur 

barnet ser på sin situation (a. a., s. 39). I olika beslutsalternativ bör det ingå att lyssna på barnet och 

respektera det som individ. Om barnet har en bestämd önskan och har nått en sådan mognad bör 

domstolen i allmänhet följa barnets önskan (a. a., s. 45). Dock kan inte barnets åsikter alltid följas. Det är 

de vuxna utifrån sina kunskaper som måste fatta det avgörande beslutet (a. a.). 

 Regeringen har däremot tidigare anmärkt att i situationer då det är svårt att avgöra barnets bästa bör 

barnets vilja bli avgörande för domstolens ställningstagande (prop. 1997/98:7, s. 104). De följande 

rättsfallen visar exempel på att barnets vilja blev avgörande för domen, trots att andra omständigheter 

kunde ifrågasättas. (Jag återkommer till denna diskussion närmare i analysen.) 
I NJA 1995:398 dömde HD efter en 13 årig flickas vilja trots att det hade framstått som uppenbart av 
hovrätten att flickan hade varit under starka påtryckningar från fadern. Faderns lämplighet som 
förälder kunde också ifrågasättas. HD fann dock att vad flickan ville inte kunde antas medföra risk för 
hennes utveckling. HD:s uppfattning skiljde sig åt från både tingsrätten och hovrätten. Men i och med 
att flickan ansågs ha en normal mognad för sin ålder och klart uttalat att hon ville bo hos fadern 
anförtroddes fadern vårdnaden . 
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I NJA 1992:15 fick en 13 årig pojkes vilja betydelse för domen. Till följd av ett egenmäktigt 
bortförande av fadern hade pojken bott tio år i Tunisien. Han uttryckte tydligt att han ville att fadern 
skulle ha vårdnaden. HD ansåg att fadern hade genom bland annat egenmäktighet visat allvarig brist 
på föräldraansvar som gav anledning att starkt ifrågasätta hans lämplighet som vårdnadshavare. Pojken 
hade dessutom varit föremål för starka påtryckningar från fadern som hade förhindrat kontakt med 
modern. Eftersom pojken hade utvecklat en anknytning till Tunisien och starkt motsatte sig att flytta 
till Sverige dömde HD efter pojkens vilja. Ledamöterna var inte eniga.  

 

Vid införandet av principen om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals som portalbestämmelser i 

6 kap. FB bestämdes det att regleringen om barnets vilja skulle ges en fristående placering från (och efter) 

bedömningen om barnets bästa (prop. 1997/98:7). Det uppmärksammades att i vissa situationer kan 

barnets bästa och barnets vilja gå isär. De två portalbestämmelserna utformades som då gällande 2a § och 

2b §. Från 1 juli 2006 upphörde dock 2b § att gälla (prop. 2005/06:99). Bestämmelsen flyttades oförändrat 

till 2a § för att ännu tydligare betona betydelsen av barnets vilja (a. a., s. 82).  

Regeringen har påpekat att barnets rätt att komma till tals även ska finnas i tvångslagen LVU (prop. 

2002/03:53). 1 § LVU lyder: ”Den unges inställning skall så långt som möjligt klarläggas. Hänsyn skall 

tas till den unges vilja med beaktande av hans eller hennes ålder”.9

En portalbestämmelse har ansetts kunna tillförsäkra barnet rätt att känna sig delaktig med möjlighet att 

påverka sin vård (prop. 2002/03:53, s. 80). Vikten av detta är enligt regeringen stor eftersom åtgärder 

enligt LVU kan vara avgörande för barnets liv och utveckling (a. a.). Oavsett ålder ska barnet ges 

möjlighet att komma till tals (a. a., s. 79). Trots att barnets åsikt alltid skall klarläggas måste den slutliga 

bedömningen inom ramen för LVU alltid vila hos de vuxna som är ansvariga för barnet (a. a., s. 90).  

Följande rättsfall visar att flickans vilja att inte umgås med modern tillmättes avgörande betydelse, 

trots att barnets behov av kontakt med föräldrarna ska beaktas enligt 14 § LVU. 
I RÅ 2006:66 dömde RegR enligt en tolvårig flickas vilja. Flickan som var omhändertagen med stöd 
av LVU motsatte sig umgänge med modern. RegR ansåg att flickan hade uppnått en mognad som 
motsvarade hennes ålder och tillmätte avgörande betydelse vid flickans egen vilja i förhållande till vad 
som var bäst för henne.  

 
 
4.6.2 Föräldrar och barns bestämmanderätt 

Vårdnadshavaren har bestämmanderätten över barnet enligt 6 kap. 11§ FB. Bestämmanderätten har dock 

till vis del begränsats med hänvisning till barnets med- och självbestämmanderätt.  
Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga 
angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt 
större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § FB). 

  

Bestämmelsen infördes i samband med 1982 års reform (prop. 1981/82:168). Det ansågs viktigt för 

personlighetsutvecklingen att barn skulle ges möjlighet att påverka sina egna angelägenheter (SOU 

                                                 
9 3 kap. 1 § SoL innehåller i stort sätt samma formulering av denna bestämmelse  
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1979:63, s. 67). Singer (2000) uppmärksammar att denna rätt inte medför någon egentlig 

bestämmanderätt, utan att det är föräldrarna som har rätten att bestämma över sina barn, även i 

förhållande till hur mycket utrymme som ges till barnets egna synpunkter (a. a., s. 445).  

Barnkommittén har påpekat att föräldrars bestämmanderätt inte bör innebära att utan diskussion 

bestämma över barnet (SOU 1979:63, s. 66). Däremot måste föräldrarna ibland sätta sig över barnet när 

barnets bästa kräver det. Regeringen har framhävt att barnets rätt att utöva inflytande över beslut som rör 

dess person inte ska tolkas som att föräldraansvaret upphör (prop. 1981/82:168, s. 25). 6 kap. 2 § FB 

stadgar att vårdnadshavaren har ett ansvar att se till att barnet får den tillsyn som behövs i förhållande till 

barnets ålder och mognad. 
 Föräldrarnas bestämmande över sina barn kan i särskilda fall begränsas av samhället. Bestämmelserna 

enligt 1 § LVU är exempel på när föräldramakten kan fråntas för att skydda barnets bästa. Att 

socialnämnden har rätt att väcka talan i frågor om vårdnad och umgänge (6 kap. 7, 8, 15 §§ FB) kan också 

ses som exempel på ett inskränkande av föräldrars bestämmanderätt. 

 
4.6.3 Frågan om talerätt 

 
För att stärka barnets ställning har barnkommittén tidigare lagt fram förslag om talerätt för äldre barn i 

vårdnadsfrågor (SOU 1979:63; SOU 1987:7). Enligt första förslaget skulle barn över 15 år få rätt att föra 

sin talan i mål och ärenden som gäller vårdnad, boende och umgänge samt i mål om verkställighet av 

beslut i dessa frågor. I frågor om vårdnadsansvar skulle dock talerätten vara inskränkt till att enbart 

innefatta rätt att framföra sina synpunkter (argumentationsrätt) och rätt att begära omprövning av ett 

beslut (överklaganderätt). Barn skulle inte få rätt att starta en process (initiativrätt) i upplösning eller 

återtagande av gemensam vårdnad (SOU 1979:63). Andra förslaget gällde barn över 12 år. Yngre barn 

skulle kunna företrädas av en särskild företrädare (SOU 1987:7). Förslagen ledde dock inte till lagstiftning 

(prop. 1981/82:168; prop. 1990/91:8). 

 Efter Sveriges ratificering av barnkonventionen blev frågan om talerätt ännu en gång föremål för 

utredning (Ds 1994:85, s. 14). Regeringen lyfte fram att barn lätt kan påverkas till en viss inställning som 

dessutom snabbt kan förändras (prop. 1994/95:224, s. 27). Därmed ifrågasatte regeringen om formell 

talerätt i vårdnadsfrågor var det bästa sättet att tillgodose barnets intressen (a. a., s. 28). Det viktiga i 

regeringens mening har varit att barn ska få sin vilja beaktad (a. a.). Att domstolarna skulle fästa särskild 

avseende till barnets vilja med beaktande av barnets mognad och ålder fastslogs som lag 1995 (prop. 

1994/95:224).  

I samband med den senaste vårdnadsreformen har socialnämnden fått rätt att väcka talan om umgänge 

med barn, till exempel i situationer där barnet riskerar att fara illa (prop. 2005/06:99; se 6 kap. 15a § FB). 

Socialnämnden får även väcka talan i frågor om överflyttning av vårdnad (6 kap. 7, 8 §§ FB). 
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Inom ramen för SoL och LVU har barn över 15 år däremot ställning som part (11 kap. 10 § SoL; 36 § 

LVU). Från och med 1 april i år trädde nya bestämmelser i kraft i dessa författningar som innebär att 

förutom barns rätt att komma till tals har de även fått rätt till adekvat information (prop. 2006/07:129). 

 

4.6.4 Autonomi  

I Svenska ordboken (1999) definieras autonomi som en ”vidsträckt rätt att bestämma om egna 

angelägenheter, oftast dock utan fullt självbestämmande.” 

En autonom person anses vara en innehavare av makt med frihet att välja att fatta beslut eller inte 

(Veerman, 1992, s. 18). Autonomi är enligt Freeman (1992) lika med jämlikhet som inte bör vara 

avhängig någon bestämd ålder: ”To believe in autonomy is to believe that everyone’s autonomy is as 

morally significant as anyone else’s” (a. a., s. 64). Vidare menar Freeman att respekt för barns autonomi 

innebär att se dem som rättssubjekt. Barn är också sårbara och risk finns att barns utövande av rättigheter 

kan medföra konsekvenser för barnet, men Freeman påminner om att innehav av rättigheter också innebär 

en rätt att ibland fatta felaktiga beslut. Precis som för vuxna måste det finnas utrymme för barns 

tillkortakommanden i utövandet av sina rättigheter. Samtidigt menar Freeman att vuxna måste ingripa till 

barnets skydd, men enbart när det finns en påtaglig risk för barnet att fara illa (a. a., s. 67). 
We have to treat them as persons entitled to equal concern and respect and entitled to have both their 
present autonomy recognized and their capacity for future autonomy safeguarded. And this is to 
recognize that children, particularly younger children need nurture, care and protection. Children must 
not /…/be abandoned to their rights (a. a., s. 66). 

 

Veerman (1992) har å andra sidan uppmärksammat att ingenstans i barnkonventionen regleras barnets rätt 

att inte ha en uppfattning (a. a., s. 194). 
 

4.7 Förhållandet mellan barnets behov och autonomi 
Det framgår av 6 kap. 2a § FB att hänsyn skall tas till barnets vilja. Detta är ett av de områden lagstiftarna 

särskilt har uppmärksammat vid avgörandet av barnets bästa (prop. 1997/98:7, s. 105). Barnets behov av 

skydd är också en avgörande angelägenhet vid tolkningen av barnets bästa (a. a.). Singer (2000) lyfter 

fram att detta innebär en viss kluvenhet i förhållande till barnets rättsliga ställning (a. a., s. 97). Ibland 

beskrivs barn som självbestämmande individer och ibland som underåriga med bristande förmåga till egen 

bestämmanderätt (a. a.). Detta konfliktförhållande har diskuterats ur olika synfallsvinklar. 

 
4.7.1 Kompetens kontra behov  

Singer (2000) påpekar att bakom tanken om rättigheter finns ofta en syn på individen som autonom eller 

självbestämmande (a. a., s. 96). Enligt viljeteorin i relation till rättigheter anses sådana faktorer vara 

avgörande (a. a.). En rationalitet och medvetenhet om konsekvenserna av de olika valalternativen är också 
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av central betydelse inom viljeteorin (Parker, 1994, s. 29). Detta perspektiv på barns rättigheter blir 

problematiskt eftersom barn inte anses ha förmågan att fatta rationella beslut (Singer, 2000, s. 96). Barnets 

vilja, ”strunta i mig” befriar inte heller vårdnadshavaren från ansvar för barnet (Schiratzki, 2006, s. 39).  

Det är människans förmåga till beslutsfattande som skyddas genom rättigheter (Singer, 2000, s. 96). 

Om barn saknar denna förmåga skulle slutsatsen kunna dras att barn inte ska ha rättigheter, utan istället få 

sina intressen tillgodosedda av andra (a. a.). Å andra sidan kan barn sägas ha en mycket större förmåga att 

fatta beslut än vad vanligtvis tillerkänns dem (Freeman, 1992, s. 64). Utifrån det perspektivet kan barn 

tillerkännas rättigheter (a. a.).  

Enligt intresseteorin skyddas en individs intressen genom att någon annan åläggs en plikt (Singer, 

2000, s. 96). Rätt och skyldighet står exempelvis i ett motsatsförhållande till varandra (Schiratzki, 2006, s. 

37). Att ett barn har rätt att få omsorg innebär att föräldern/vårdnadshavaren har en skyldighet att ge 

barnet detta i enlighet med 6 kap. 1 § FB. Utgångspunkten enligt detta perspektiv blir att barnets intressen 

ska skyddas (Singer, 2000, s. 96).  

Singer (2000) har utvecklat dessa uppfattningar i vad hon kallar för ett kompetensorienterat respektive 

ett behovsorienterat synsätt. Enligt ett kompetensorienterat tänkande har barn, precis som vuxna, både 

kompetens att själv uttrycka sin vilja, samt förmåga att bestämma i frågor som rör deras personliga 

förhållanden. Enligt det behovsorienterade synsättet kan barn inte fatta beslut som rör viktiga personliga 

angelägenheter och bör inte heller göra det. Barnets behov och önskningar ska tillgodoses av vuxna. 

Singer påpekar att barnet uppfattas som en självständig individ enligt båda synsätten, men med olika 

innebörd (a. a., s. 83). 

Eekelaar (1994) argumenterar att vad som är bäst för barnet bör till stor del få avgöras av barnet självt i 

linje med vad han kallar för ”dynamic self-determinism” (a. a., s. 43). Han menar att vi vuxna förfogar 

över barn på ett sätt som vi aldrig skulle tolerera att någon annan gjorde mot oss. Om barn ska ses som 

subjekt på samma sätt som vuxna måste de få möjlighet att bestämma över sina egna angelägenheter. 

Samtidigt erkänner Eekelaar, mot bakgrund av utvecklingspsykologiska kunskaper, att barn inte har nått 

en sådan mognad att de i alla avseenden bör få bestämma. En lösning på denna konflikt är enligt Eekelaar 

en kombination av ett objektivt och ett subjektivt synsätt. 

Enligt det objektiva perspektivet är det beslutsfattare som gör bedömningar av barnets bästa utifrån 

beprövad vetenskap och erfarenhet. Det handlar då om att inhämta sådan kunskap från så kallade 

”experter”. Det subjektiva synsättet innebär att det berörda barnet ges möjlighet att uttrycka sin egen 

uppfattning om vad som är bäst för honom eller henne. Detta under förutsättning att barnet vistas i en 

trygg miljö fri från påtryckningar från vuxna (a. a., s. 43-48). Eekelaar kommenterar följande: 
The very fact that the outcome has been, at least partly, determined by the child is taken to 
demonstrate that the outcome is in the child’s best interests. The process is dynamic because it 
appreciates that the optimal course for a child cannot always be mapped out at the time of decision, 
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and may need to be revised as the child grows up. It involves self-determinism because the child itself 
is given scope to influence the outcome (Eekelaar, 1994, s. 48).  

 

Barnkommittén har föreslagit att barnets bästa bör tolkas med utgångspunkt från både ett objektivt såväl 

som ett subjektivt perspektiv (SOU 1997:116, s. 134). Regeringen har påpekat att vad som är bäst för 

barnet bör byggas på beprövad erfarenhet i kombination med att barnet självt får komma till tals (prop. 

2005/06:99, s. 45). Regeringen har också betonat betydelsen av ordet barnperspektiv, som innebär 

synvinkel. Att ha ett barnperspektiv innebär dels att ha barnet i sin synvinkel och dels att ”se” med barnets 

ögon (prop. 1996/97:124, s.100). 

 
4.7.2 Det komplicerade begreppet barnets bästa 

Faktumet att begreppet barnets bästa inte har närmare preciserats medför, enligt Singer (2000), 

komplikationer i rättslig mening (a. a., s. 48). Rättsliga begrepp brukar betyda liknade saker oavsett det 

sammanhang de används i (a. a.). Schiratzki (2006) förklarar vidare att i tillämpningen av en vanlig 

rättsregel brukar vissa delar lyftas fram som mer betydelsefulla för den rättsliga bedömningen, medan 

andra förhållanden ges mindre tyngd (a. a., s. 36). Med barnets bästa är detta inte lika givet eftersom 

domstolarna får arbeta med presumtioner om vad som är bäst för det enskilda barnet (a. a.). Detta till trots 

används begreppet flitigt i rättsliga sammanhang (Singer, 2000, s. 48).  

Att begreppet ges varierande innebörd vid olika omständigheter försvårar tolkningen (Singer, 2000, s. 

49, 50). I vissa avseenden ska beaktandet av barnets bästa ses som en av flera faktorer, medan det i andra 

avseenden är det enda beslutskriteriet (a. a.). Vidare anses begreppet vara socialt eller kulturellt bestämt 

och varierande över tid (SOU 1997:116, s. 131). Av betydelse är också att barndomen fortgår under en 

relativt lång period. Därmed påverkas också förutsättningarna för hur barnets bästa ska preciseras utifrån 

barnets ålder (Singer, 2000, s. 52). Singer ger flera exempel på hur betydelsen av barnets bästa varierar: 
Barns tillvaro berörs på en mängd olika rättsområden och barnets bästa definieras därför med 
beaktande av vilken sida av barnets tillvaro som är föremål för reglering /…/ Det har också betydelse i 
vilken typ av norm barnets bästa förekommer. Barnets bästa som beslutskriterium jämfört med barnets 
bästa som en tolkningsregel för avgörande av en fråga i domstol kan inte formuleras eller användas på 
samma sätt. /…/ Funktionen hos barnets bästa har också betydelse. Barnets bästa som rättslig 
målsättning har ofta till syfte att ge barnet skydd. Men ibland får barnets bästa formen av ett 
beslutskriterium vid konfliktlösning. I detta sammanhang får det också betydelse vilken styrka eller 
dignitet barnets bästa som beslutskriterium har (a. a., s. 50). 
 

Barnets bästa innebär vidare att kunskap om barn från andra discipliner, som psykologi, sociologi och 

medicin, måste inkorporeras i juridik (Schiratzki, 2006, s. 11). Sådana faktorer kan vara svårförenliga med 

rättsliga principer, som förutsägbarhet och likhet inför lagen (a. a.).  
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5. Analys 
I detta avsnitt analyseras och summeras de centrala aspekterna som har presenterats i studien. Kapitlet är 

disponerat i underrubriker, men analysen har förts utifrån studien i sin helhet. 

 
5.1 Språkliga formuleringar 
Varför är det väsentligt att diskutera olika språkliga formuleringar i förhållande till principen om barnets 

bästa? Detta kan möjligtvis vid första anblick verka bagatellartat, men diskussion är av betydelse för att 

första att barnets bästa har tillmättats olika digniteter beroende på vilket område som behandlas (se 4.1 

och 4.3). Digniteten av barnets bästa har betydelse för tolkningen och tillämpningen av principen. 

Studien har visat att olika artiklar som hänvisar till barnets bästa i barnkonventionen innehåller 

varierande formuleringar precis som barnets bästa inom svensk rätt har tilldelats olika dignitetsgrader. 

Trots att det står i den svenska översättningen av art. 3 att barnets bästa ska komma i främsta rummet har 

studien belyst att bestämmelserna enligt tredje artikeln är tänkta att innehålla en bred formulering (Alston, 

1994, s. 12). Bestämmelsen har lämnat utrymme för att andra intressen ibland måste gå före barnets. Art. 

3 skulle på så vis kunna jämföras med 1 kap. 2 § SoL där en vid formulering har ansetts nödvändig 

eftersom SoL, i likhet med art. 3, är tänkt att innefatta många områden.  

Art. 18 i barnkonventionen, som reglerar föräldrarnas gemensamma ansvar för sina barn, är exempel 

på ett specifikt område som också innehåller en stark formulering av barnets bästa. I likhet har 

bestämmelserna i 6 kap. FB, också tilldelats en mycket stark formulering. Barnets bästa ska vara 

avgörande enligt FB och LVU, men enligt SoL och utlänningslagen är förhållandena annorlunda, då 

hänsyn till barnets bästa skall beaktas men måste vägas in mot andra samhällsintressen.  

 

5.2 Tolkningen av barnets bästa 
Det har uppmärksammats att principen om barnets bästa är tänkt att ge vägledning åt övriga artiklar 

samtidigt som de övriga artiklarna ska ge innebörd åt barnets bästa (SOU 1997: 116, s. 134). Detta kan 

vara intressant att ha i åtanke i strävan att förstå principen, men anmärkningen är, enligt min tolkning, 

diffus. Den medför inte att någon egentlig innebörd har tillskrivits barnets bästa och definitivt inte i någon 

preciserad form. Tolkningen blir heller inte enklare med tanke på att det vidare har påpekats att om 

konflikter uppstår mellan sakartiklarna, kan principen om barnets bästa bli instrumentell i lösningen av en 

sådan konflikt (SOU 1997: 116, s. 134). I och med att innebörden av barnets bästa inte har angetts, är det 

svårt att se hur eventuella konflikter på djupet ska kunna lösas genom en hänvisning till barnets bästa. 

Detta säger heller ingenting om hur konflikten mellan barnets bästa i förhållande till barnets behov och 

barnets autonomi ska lösas, eftersom det är i själva begreppet konflikten ligger.  
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Att art. 3 i barnkonventionen är försiktigt formulerad har framkommit av diskussionen kring dess 

utarbetande (se 4.1, 4.2). Det är uppenbart att definieringen av barnets bästa inte var någonting som 

prioriterades under barnkonventionens tillblivelse. Däremot har det påpekats att principen ska prägla 

lagstiftning på nationell nivå (Detrick, 1999, s. 92). Samtidigt har det ämnats åt de nationella lagstiftarna 

att definiera barnets bästa (a. a.). Enligt art. 3 ska lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder 

vidtas i förhållande till barnets bästa, men vilka dessa lämpliga åtgärder anses vara framgår inte av 

barnkonventionen. Detta har lämnats åt enskilda stater att avgöra utifrån det aktuella landets värderingar 

och premisser.  

Detta kan ses i förhållande till de två förklaringarna som har angetts, varför det fanns ett egenvärde för 

FN att inte närmare definiera barnets bästa (Alston, 1994, s. 11). Den ena förklaringen syftar till 

begreppets flitiga användning, varvid betydelsen ansågs självklar. Den andra anledningen anses vara att 

om principen skulle kunna användas i världens alla kulturer skulle svårigheter uppstå i tillämpningen om 

det skapades gemensamma riktlinjer för hur principen skulle tolkas (a. a.).  

Det är enligt min uppfattning förståeligt varför dessa förklaringar har uppfattats som motsägelsefulla 

(Schiratzki, 2006, s. 29). Samtidigt som FN tog innebörden av barnets bästa för givet, lämnades 

tolkningsutrymme åt staterna att själva definiera begreppet. Om betydelsen var självklar, varför skulle 

utrymme behövas för nationella tolkningar? På samma sätt som FN har lämnat utrymme för flexibilitet i 

tolkningen, har också den svenska regeringen påpekat att flexibiliteten är en nödvändighet även inom 

svenska förhållanden (prop. 1997/98:7, s. 47). Dessutom har regeringen i stor utsträckning delegerat 

tolkningsuppgiften vidare till domstolarna och socialnämnderna (a. a.).  

Eftersom domstolarnas och socialnämndernas bedömningar bygger på enskilda fall och en precisering 

saknas både på nationell såväl som internationell nivå, kan ingen entydig innebörd av barnets bästa anses 

finnas. Socialtjänsten ska utgå från principen om barnets bästa i sina bedömningar (1 kap. 3 § SoL), men i 

och med att barnets bästa inte har preciserats kan det frågas, utifrån vilken betydelse av barnets bästa görs 

dessa bedömningar? 

 
5.2.1 Barnets bästa i rättspraxis 

Studien har belyst att begreppet barnets bästa är komplicerat i rättsliga sammanhang (Singer, 2000, s. 48; 

Schiratzki, 2006, s. 36). Faktumet att betydelsen varierar beroende på olika omständigheter ger upphov till 

oklarheter. Vanligtvis är förutsägbarhet och likhet inför lagen grundläggande principer för att säkerställa 

rättssäkerheten (Schiratzki, 2006, s. 11). I förhållande till barnets bästa är det inte möjligt att förutse vad 

det är som gäller.  

De olika rättsfallen som hänvisats till i studien har visat på en varierande tyngdpunkt i förhållandet till 

barnets bästa (se 4.4.2; 4.6.1). Olika aspekter får ofta vägas mot varandra i försök att identifiera det som är 
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bäst för det enskilda barnet. I vissa fall anses barnets behov av stabilitet vara avgörande, trots att detta kan 

innebära att kontakten med en av föräldrarna blir lidande (se NJA 1992:666; NJA 1998:675). Däremot 

ansågs moderns umgängessabotage i rättsfallet NJA 1989:335 innebära att modern förlorade vårdnaden 

eftersom fadern ansågs kunna försäkra barnets kontakt med båda föräldrar. I vissa avseenden anses 

barnets behov av sina föräldrar avgörande, även när föräldrarnas lämplighet, till en viss gräns, kan 

ifrågasättas. (se RÅ 1995: 39; NJA 2003:372). I de sist nämnda rättsfallen har överrätten uppmärksammat 

föräldrarnas omtanke om barnet och vilja att tillgodose barnets behov, trots att själva förmågan har kunnat 

ifrågasättas.  

I vissa fall anses en konflikt mellan föräldrarna medföra risk att barnet far illa (se NJA 2007:382) 

medan barnets bästa i andra fall anses vara att föräldrarna strävar efter att samarbeta så mycket som 

möjligt i barnets uppfostran, som rättsfallet NJA 1999:451 visar exempel på. En tolkning av detta kan 

sägas vara att en avvägning får göras beroende på hur mycket föräldrarnas konflikt riskerar att inverka på 

barnet. Barnets behov av båda föräldrar anpassas därmed efter de omständigheter som råder. Dessa 

rättsfall visar att innebörden av barnets bästa varierar beroende på situation och omständigheter. 

 Barnets rätt att få avgöra sitt eget bästa har också uppmärksammats av en del rättsfall i studien. (se 

NJA 1995:398; NJA 1992:15; RÅ 2006:66) I både rättsfallen NJA 1995:398 och NJA 1992:15 tillmättes 

barnets vilja avgörande betydelse, trots att andra omständigheter i förhållande till ett mer behovsorienterat 

synsätt starkt kunde ifrågasättas. I båda de sist nämnda rättsfallen hade det tidigare framkommit att barnen 

även hade påverkats av en förälder. Trots detta dömde domstolen i linje med barnens vilja. 

 

5.3 Barnets bästa i föränderlig mening 
Studien har uppmärksammat begreppet barnets bästa som en utomrättslig standard (Schiratzki, 2006, s. 

33). Barndomen innebär en särställning i förhållande till en rätt att få sina behov tillgodosedda, som 6 kap. 

1 § FB om barnets rätt till omsorg, visar exempel på. Barnets bästa som en utomrättslig standard innebär, 

utifrån min tolkning, att kunskap om barn och barns behov som vuxit fram utanför det rättsliga systemet, 

har i sin tur blivit en del av lagstiftningen. Ett exempel på detta kan sägas vara förbudet mot aga. Innan 

aga förbjöds i lag hade det redan vuxit fram en syn i samhället att denna uppfostringsform var skadlig för 

barn (SOU 1978:10, s. 23, 24). Lagstiftningen blev en bekräftelse på en redan befintlig samhällsnorm. 

Regeringen har även påpekat att innebörden av barnets bästa ständigt påverkas av förnyad kunskap och 

samhällsvärderingar (prop. 1996/97:124, s. 100). 

Denna form av lagstiftning är enligt Schiratzki av pedagogisk art – den talar om vad barn anses 

behöva. Regeringens påpekande om att barns behov i lagstiftning kan ses som ett vägledande verktyg 

(prop. 1981/82:168, s. 22), ger ett tydligt uttryck för ett pedagogiskt inslag inom juridiken.  
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Att utomrättsliga faktorer påverkar lagstiftningen innebär att barnets bästa som rättsligt begrepp 

nyanseras i takt med samhällsutvecklingen. Det historiska avstampet (se kapitel 3) visar flera exempel på 

detta. Länge ansågs det exempelvis vara bäst för barn att formas genom absolut lydnad. Hårda 

uppfostringsmetoder ansågs vara både bra och nödvändiga för att barn skulle lära sig detta. Denna syn är 

långt ifrån moderna föreställningar om barn och barnuppfostran, som bland annat innefattas av en syn på 

barn som självständiga individer (SOU 1979:63, s. 55). Med andra ord har det som anses bäst för barnet i 

dagens läge inte alltid ansetts vara det. Att barnets bästa ständigt förändras är en faktor som också 

komplicerar tolkningen av principen. Det går inte att förlita sig på att de tolkningar av barnets bästa som 

tidigare har gjorts kommer att vara de samma i fortsättningen.  

Ett tydligt exempel på den förändrande betydelsen av barnets bästa är den utveckling som har ägt rum i 

förhållandet till barnets rätt att komma till tals. I början på 1980-talet påpekade regeringen att barn under 

12 år sällan kunde anses ha en bestämd uppfattning (prop. 1981/82:168, s. 78), medan drygt 20 år senare 

kommenterades att även mindre barn ska få sin vilja beaktad (prop. 2005/06:99, s. 45). I SOU 1979:63 

ansåg barnkommittén att frågor som gällde boende inte var lämpliga för barn att själva avgöra. Numera 

anses det vara en självklarhet att det är just barnet som står i fokus vad gäller dessa frågor (prop. 

2005/06:99).  

Däremot har inte synen på barnets bästa i förhållande till barnets grundläggande behov förändrats 

särskilt mycket de senaste decennierna. Detta märks genom att portalparagrafen, 6 kap. 1§ FB om barns 

grundläggande behov, fortfarande har samma utformning sedan den infördes (prop. 1981/82:168). Barnets 

grundläggande behov kan sammanfattas i tre punkter: behov av omvårdnad och skydd, behov av 

föräldrarna och behov av respekt för sin integritet (SOU 1997:116, s. 135).  

 

5.4 Betoningen av det kompetensorienterade synsättet 
Det skulle kunna konstateras att det kompetensorienterade synsättet i svensk rätt har fått en alltmer 

framträdande plats på senare år. Till och med barnets indirekta vilja bör numera uppmärksammas (prop. 

2005/06:99, s. 45). Rättsfallet NJA 1988:448, då en pojke inte ansågs ha en bestämd åsikt (se 4.6.1), 

skulle förmodligen inte få samma utfall idag med tanke på den ökade betoningen av barnets vilja.  

Att bestämmelser om barnets bästa och respekt för barnets vilja i FB nyligen sammanslagits (prop. 

2005/06:99), är enligt min tolkning, prov på att barnets bästa anses innefatta barnets rätt att avgöra sitt 

eget bästa i större utsträckning än tidigare. 

En faktor i diskussionen om barnets bästa är att betydelsen har ansetts variera beroende på barnets 

ålder (Singer, 2000, s. 52). Bestämmelser om barnets vilja inkluderar hänvisningar till barnets ålder och 

mognad (se 3 kap. 5 § SoL; 1 kap. 11 § UtlnL; 1 § LVU; 6 kap 2 § FB). I de rättsfall jag har tagit del av 

brukar domstolen, i de fall då barnets vilja har ansetts avgörande för domen, hänvisa till att det äldre 
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barnet tycks ha en mognad motsvarande sin ålder och därmed ska barnets vilja respekteras. Detta skulle 

kunna tolkas som att barnets rätt att avgöra sitt eget bästa i första hand är reserverat till äldre barn.  

Utifrån ett viljeteoretiskt perspektiv skulle detta innebära att barnet anses ha en medvetenhet om sina 

valmöjligheter och även en förmåga att se konsekvenserna av sina beslut (se 4.7.1). Det intressanta utifrån 

detta synsätt är att dessa förmågor tycks variera beroende på vilket område som berörs. Ett exempel på 

detta, som skulle kunna ses som motsägelsefullt, är att äldre barn har rätt att väcka talan inom ramen för 

SoL och LVU men inte enligt FB. Dessa är i för sig väldigt olika områden och jag påstår inte att denna 

åtskillnad inte bör finnas. Det relevanta i sammanhanget är diskussionen om barn som kompetenta och 

autonoma individer. Om ett barn anses ha nått en sådan mognad som bland annat innefattar rationellt 

tänkande och konsekvensförmåga, bör inte barnet alltid anses äga dessa förmågor?  

Detta exempel är bara ett av många som illustrerar ett motsatsförhållande i synen på barnets autonomi. 

Barn beskrivs i vissa avseenden som kompetenta och i andra situationer som behövande som följd av dess 

ställning som minderåriga (se 4.7.1). Av art. 12 i barnkonventionen framgår det att ett barn som är i stånd 

att bilda egna åsikter ska försäkras rätt att fritt uttrycka dessa. Återigen är denna bestämmelse, enligt min 

tolkning, försiktigt formulerad i och med att den inte behandlar frågan om vilka förutsättningar ska 

uppfylldas för att ett barn ska anses vara kapabelt i detta avseende. En hänvisning till ålder och mognad 

innebär enligt min uppfattning att barnets förmåga till självständigt tänkande blir föremål för subjektiva 

tolkningar. Att frågan om barnets förmåga sedan varierar beroende på olika områden gör barnets rättsliga 

ställning komplicerad och svåröverskådlig.  

Att SoL och LVU nu kompletteras med barnets rätt till adekvat information (prop. 2006/07:129) skulle 

däremot kunna ses som en bidragande faktor till ett viljeteoretiskt perspektiv, grundat på att större 

förutsättningar ges barnet för att kunna fatta ett ”informerat” beslut. Dock säger detta ingenting om 

barnets faktiska förmåga vid beslutsfattandet.   

 
5.4.1 Gränslandet mellan behov och autonomi  

Den senaste vårdnadsreformen har dock på nytt påmint om vikten av beprövad erfarenhet och att det är de 

vuxna som måste ta det avgörande beslutet om vad som är bäst för barnet (prop. 2005/06:99, s. 45). Detta 

visar enligt min uppfattning på en förnyad erinring om att det behovsorienterade perspektivet består, 

parallellt med ett kompetensorienterat synsätt. Risken att ett barn far illa har också uppmärksammats på 

ett tydligare plan (prop. 2005/06:99). Därmed betonas också barnets behov av skydd i linje med en mer 

intresseteoretisk inriktning (se 4.7.1). 

 Att socialnämndens rätt att väcka talan har stärkts (prop. 2005/06:99) kan ses som tecken på ytterligare 

skydd för barnets intressen och samtidigt en förstärkt möjlighet för barnet att, genom socialnämnden, 

kunna komma till tals. Detta skulle kunna ses som en slags kombination av barnets autonomi och behov. 
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Intressant i begreppsdiskussionen om behov är ordbokens definition som säger att behov kan både vara 

medvetna och omedvetna (se 4.4). Detta kan ses som särskild betydelsefullt i förhållande till barn. Som 

studien har visat är inte barn alltid medvetna om sina behov och därför måste vuxna tillgodose barns 

behov. Samtidigt ingår en reservation i definitionen av ordet autonomi – autonomi innefattar ofta inte fullt 

självbestämmande (se 4.6.4). Tekniskt sätt skulle detta betyda att barn skulle kunna ses som autonoma, 

trots att de egentligen inte äger makten att bestämma i alla sina angelägenheter.  

En intressant aspekt i denna diskussion är att rätten att inte ha en åsikt inte har berörts i 

barnkonventionen (Veerman, 1992, s. 194). I och med att autonomi även kan innefatta friheten att inte 

behöva vara aktivt handlande i en situation, bör även rätten att inte komma till tals vara en självklarhet. 

Regeringen har delvis uppmärksammat detta genom att framhäva att barn inte ska pressas till ett 

ställningstagande (prop. 2005/06:99, s. 47). Eekelaar (1994) har sagt att den subjektiva betydelsen av 

barnets bästa, nämligen barnets rätt att avgöra sitt eget bästa, ska ske under förutsättning att barnet inte har 

varit föremål för påtryckning (a. a., s. 43). Det skulle därmed kunna ses som förunderligt att trots 

uppenbar påtryckning från någon av föräldrarna, kan domstolar ändå döma i linje med barnets vilja (se 

4.6.1). Detta skulle återigen kunna ses som uttryck för ett starkt kompetensorienterat synsätt och tillit till 

barnets förmåga att, trots påverkning, ändå kunna fatta ett rationellt och opartiskt beslut. 

 
5.5 Slutsats 
Inledningsvis framhävdes att rättigheter ska innefatta alla människor utan åtskillnad. Det är dock 

tydligt att barns rättigheter omfattas av en särställning som är komplicerad i rättslig mening. 

Principen om barnets bästa omfattas av motstridiga intressen genom att barn betraktas som mer eller 

mindre kompetenta och autonoma beroende på område, tolkning och situation.  

Det tycks uppenbart att diskussionen om barnets bästa i slutänden leder tillbaka till de två 

fundamentala tankar barnkonventionen syftar till, dels att barn ska ses som fullvärdiga 

samhällsmedborgare och dels att barn ska skyddas (UD, 2006, s. 7). Dessa föreställningar kan låta 

tilltalande på många sätt men omfattas i verkligheten av ett svårlöst konfliktförhållande.  

Det kan konstateras att en precisering av barnets bästa i denna studie inte har möjliggjorts. Den 

rättsliga framställningen har ändå visat på några faktorer som kan vara vägledande i tolkningen av 

principen. Dels aktualiseras frågan om barns grundläggande behov. Vissa omständigheter har regeringen 

dessutom poängterat aldrig får glömmas bort i avgörandet av barnets bästa, nämligen behovet av kontakt 

med båda föräldrar, hänsyn till att barnet inte kommer till skada och beaktande av barnets vilja.  

Dessa punkter skulle generellt sett kunna sägas vara faktorer nödvändiga för att fastställa innebörden 

av barnets bästa. Att det många gånger uppstår konflikter mellan dessa aspekter är en annan fråga. Vad 

barnets bästa anses vara tycks förbli föremål för en enskild bedömning.  
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6. Avslutande reflektioner 
Denna studie har belyst hur komplicerad frågan om barnets bästa och barnets rättigheter kan vara. 

Innan jag gav mig in på detta område hade jag personligen ingen aning om hur invecklad principen 

är. Jag vet inte om jag egentligen har ägnat barnets bästa särskilt mycket uppmärksamhet tidigare, 

utan i likhet med vad jag tror många gör, på något sätt tagit betydelsen för givet. Efter att ha 

genomfört denna studie och trots att jag är en stor förespråkare för alla människors lika rätt, kan jag 

delvis ställa mig frågande till vad som egentligen bör innefattas i barns rättigheter. 

Jag anser det mycket riktigt och av stor vikt att barn ges utrymme att säga sin mening och att denna 

också beaktas. Men en aspekt i denna diskussion som studien inte riktigt har belyst är möjliga 

konsekvenser av ett kompetensorienterat synsätt för det enskilda barnet. Faktumet att barnet i vissa 

avseenden avgör sitt eget bästa innebär också att det vilar på barnet att sedan leva med konsekvenserna av 

detta beslut, konsekvenser som kan ha betydelse för hela livet. Om det visar sig vara ett felaktigt beslut 

som barnet har fattat kan följden bli att barnet självt får bära skulden för konsekvenserna, även om ingen 

annan ålägger barnet skuld. Om beslutet däremot har fattats av någon annan har barnet alltid rätten att 

skylla konsekvenserna på andra faktorer och personer. 

Som jag ser det har barn en stor benägenhet att påverkas av sina föräldrars inställning. Ibland vet inte 

barnet någonting annat än vad det har påverkats att tro. Med tanke på barnets starka anknytning till sina 

föräldrar undrar jag om barn överhuvudtaget kan sägas äga en fri vilja i livsavgörande frågor, i synnerhet 

frågor som berör föräldrarna och familjelivet. Jag anser därmed att en risk föreligger att barnets bästa och 

barnets rätt att komma till tals kanske inte är lika förenliga som de ofta framställs vara.  

Å andra sidan medger jag att det kan bli lika ”fel” om någon annan ska besluta i en avgörande fråga åt 

barnet, om barnet har en bestämd uppfattning och anser sig själv ha förmåga att fatta beslutet. Att frånta 

barn rätten att avgöra sitt bästa med motiveringen ”vuxna vet bättre” skulle lätt leda till att barnet upplever 

sig kränkt och hämmade i sina utvecklingsmöjligheter. Barn är egna individer och måste ha rätt att bli 

respekterade för sina synpunkter. En kombination av ett objektivt och subjektivt perspektiv är enligt min 

mening en nödvändighet, dock undrar jag om det föreligger en risk att det subjektiva synsättet i vissa 

avseenden kan sträcka sig för långt.  

 
6.1 Tankar om vidare forskning och socialt arbete 
Barnets bästa och barnets rätt att komma till tals berörs i många fler avseenden än denna studie har belyst. 

Jag har dessutom inte haft en ambition att hävda gällande rätt och mina juridiska kunskaper är definitivt 

begränsade. Jag anser dock att denna studie har lagt en grund för en mycket nödvändig fortsatt diskussion 

och att syften med studien har uppfyllts i den mån som har varit möjlig inom ramen för en C-uppsats. Jag 

har trots mina begränsningar strävat efter att genomföra denna studie noggrant och konsekvent. 
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I och med att barnets bästa omfattar så mycket finns det nästan oändliga möjligheter vad gäller 

forskning i ämnet. Det skulle vara mycket intressant att vidare undersöka och utveckla dessa möjligheter. 

Denna studie har lagt en teoretisk grund till en fråga som med fördel skulle kunna vidare undersökas med 

annat material. En sådan studie skulle kunna vara att undersöka vilken medvetenhet som råder bland 

socialsekreterare om barnets bästa och hur olika professionella tolkar begreppet. Det är mycket möjligt att 

begreppet används flitigt inom socialtjänsten utan att betydelsen närmare har diskuterats, på samma sätt 

som har varit fallet inom den rättsliga sfären. 

Ytterligare en aspekt av barnets bästa och barnets inflytande är att undersöka olika kulturella 

tolkningar. Jag har upptäckt mycket litteratur som behandlar just kulturella skillnader i ämnet. Men även 

en studie, där representanter av olika nationaliteter och kulturer får möjlighet att ge sin tolkning av barnets 

bästa, skulle vara mycket intressant att genomföra. 

Trots att denna studie har behandlat juridiska förutsättningar anser jag att dessa i högsta grad är 

relevanta för socialt arbete. En kunskap och förståelse för dessa frågor är nödvändig för att kunna 

genomföra de bedömningar som socionomer förväntas göra utifrån principen om barnets bästa. För mig 

råder i alla fall ingen tvekan om att fler diskussioner bör föras inom samhällsstudier om vilka 

komplikationer begreppet barnets bästa innefattas av. Det är bland annat socionomer som förväntas vara 

de som ska bidra med kunskap enligt det objektiva avgörandet av barnets bästa. Därmed är det av stor vikt 

att vi också är medvetna om de möjligheter och svårigheter begreppet barnets bästa för med sig.  
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Bilaga 
 
Barnkonventionen art. 3 och 12 i originaltexten 
 
Convention on the Rights of the Child, Article 3 

In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, 

courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a 

primary consideration. 

 States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her well-

being, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals 

legally responsible for him or her, and, to this end, shall take appropriate legislative and administrative 

measures. 

 State Parties shall ensure that institutions, services and facilities responsible for the care or protection 

of children shall conform with the standards established by competent authorities, particularly in the areas 

of safety, health, in the number and suitability of their staff, as well as competent supervision.  

 
Convention on the Rights of the Child, Article 12 

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

those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in 

accordance with the age and maturity of the child. 

 For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial 

and administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a representative or an 

appropriate body, in a manner consistent with the procedural rules of national law. 


