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1. Barnrättsperspektivet som egen rubrik 
Gemensam inledning: Vid bedömningen vad som är bäst för barn 
ska hänsyn tas till barnets åsikt. FN:s barnkonvention stadgar att 
barn ska få komma till tals och att barnets åsikt ska tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 
Barnperspektiv är när vuxna ser barnet, strävar efter att förstå det 
och vidtar åtgärder som de bedömer vara till barnets bästa. 
Barnperspektivet kan inrymma barnets perspektiv men behöver inte 
göra det. Barnets perspektiv speglar en utsaga från ett barn. För att 
kunna uttala sig om barnets perspektiv krävs att barnet själv har fått 
säga sin mening. Att ha ett barnrättsperspektiv är att vid varje beslut 
eller åtgärd som rör barn beakta dess rättigheter enligt barn-
konventionen. 

2. Nya stödtexter   
Under rubriken Information, inflytande och delaktighet, 
återkoppling får utredaren stöd genom exempel på innehåll. Det ska 
bland annat framkomma varför man valt att inte gå på barnets 
uttryckta åsikt om en sådan finns. 

3. Text om rättsliga utgångspunkter 
Under rubriken bedömning ska följande inledning finnas: ”Barnets 
bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och 
umgänge (6 kap. 2 a § första stycket FB). Enligt Barnkonventionen 
ska barnets bästa i första hand beaktas. I bedömning och prövning 
av barnets bästa ingår att ta hänsyn till samtliga grundläggande 
principer och konventionen i sin helhet. Det innebär att det inte 
finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, till 
exempel rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av 
kontakt med barnet. Även om annan hänsyn naturligtvis kan finnas 
med i övervägandena, är det barnets bästa som till slut ska vara 
bestämmande för beslutet. Vid bedömningen måste hänsyn tas till 
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allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och 
utveckling, så långt möjligt på såväl kort som lång sikt.  

Följande av barnkonventionens artiklar har särskilt beaktats i analys 
och bedömning av NNs situation: 

Artikel 3 - Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas 
vad som bedöms vara barnets bästa.  

Artikel 6 - Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.  

Artikel 9 - Barn har rätt till en relation med sina föräldrar och ska 
inte skiljas från sina föräldrar om det inte bedöms vara nödvändigt 
för barnets bästa.  

Artikel 12 - Barn har rätt att utrycka sin mening och höras i alla 
frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån 
barnets ålder och mognad.” 

4. Mognadsbedömningar ingår i bedömningen.  
Utredaren får i mallen hjälp med frågor som ska besvaras i en 
mognadsbedömning. Vilka har uttalat sig om barnets mognad? Hur 
upplever de barnet? Kan barnet förstå konsekvenser lång och 
kortsiktigt?  

5. Barnkonventionen i den sammanfattande bedömningen 
Utredaren använder de artiklar som presenterats i introduktionen till 
bedömningen för att väga de olika artiklarna mot varandra för att 
komma fram till en bedömning som ska reflektera barnets bästa 
enligt artikel 3 i barnkonventionen.  
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