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1. INLEDNING  

Anledningen till valet av ämne i denna uppsats bygger på mina egna erfarenheter av barn då 

jag arbetat under några år inom skola samt förskola. Barnet är en viktig del i samhället 

eftersom det är den grupp som skall förvalta, utveckla samt bygga vidare på det som idag är 

uppbyggt. Möten med barn har berört samt lärt mig mycket under dessa år och en av 

utmaningarna i arbetet är att försöka tolka, förstå samt leva sig in i barnets värld. Det kan 

handla både om lyckliga stunder men det kan även handla om att möta ledsna ögon. Många 

gånger får barn bland annat uppleva tvistefrågor som rör vårdnad, boende och umgänge. I 

denna tvist kan barnet hamna mitt emellan föräldrarna och ta skada av den situation som 

bildas. Jag anser det därför viktigt att belysa vilken betydelse barnets bästa får i tvistefrågor 

som rör vårdnad, boende och umgängesfrågor.  

 

Då jag läste in mig på litteratur kring ämnet om barnets bästa enligt föräldrabalken och 

Barnkonventionen kom jag i kontakt med en mening som Kristina Bartley (1998) i boken 

”Barnpolitik och barnets rättigheter” reflekterat över. Det handlade om reflektioner om 

barndom och uppväxt, vilket även fick mig under uppsatsarbetet att reflektera kring. Jag har 

haft förmånen att få växa upp under trygga och förtroendefulla villkor där kärlek och respekt 

har varit en ledstjärna. FN: s konvention om barnets rättigheter skall även genomsyras av 

begreppen kärlek och respekt. Jag önskar och hoppas att alla barn kan få känna kärlek och 

respekt under deras uppväxt.  

 

1.1 Bakgrund  

Den del som nu kommer att presenteras handlar om att ge en bakgrunds bild av ämnet genom 

att presentera barnets rättigheter i ett historiskt perspektiv, från 1734 – års lag till 

Föräldrabalkens utveckling fram tills idag. Vidare kommer barnets bästa genom kap 6 § 2 a 

FB (SFS 1949:381) samt Barnkonventionen att presenteras för att introducera ämnet.  

  

1.1.1 Barnets rättigheter i ett historiskt perspektiv 

1.1.2 1734- års lag 

Den svenska lagstiftningen har tidigare inte präglats av principen om att barnet hade 

rättigheter. Lagarna hade istället fokus kring att vissa kategorier, främst föräldrarna och 

myndigheter, hade skyldigheter gentemot barnen. Detta har dock under åren förändrats så att 

det numera anges i lagen att barnet har vissa rättigheter. Vår första egentliga 
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vårdnadslagstiftning om barn kom inte förrän 1917- 1920. Innan dess gällde 1734 års lag, som 

i huvudsak var ganska tunn i frågan kring barnet och föräldrarna. Det fanns enstaka 

bestämmelser om vem som skulle ta hand om barnen, exempelvis vid skilsmässa. Istället 

utgick denna lag i stort ifrån de ekonomiska förhållandena kring barnet. En åtskillnad mellan 

äkta och oäkta barn gjordes beroende på om föräldrarna till ett barn ingått äktenskap eller 

inte.1  

 

1.1.3 Barnlagstiftningen 

Under 1900- talet har stora samhällsförändringar påverkat familjen, förhållandet mellan 

mannen och kvinnan, föräldraskapet och synen på barnfostran. Genom att nya kunskaper har 

bildats har reformeringar ständigt präglat den svenska lagstiftningen kring barnen och deras 

familj.2 Begreppet barnets bästa fastställdes redan i lagstiftningen 1916 3 men efter denna 

tidpunkt har lagstiftningen blivit alltmer fokuserad på barnet nu än tidigare.4 I och med att den 

första egentliga vårdnadsreformen kring barnlagstiftningen tillkom år 1917 infördes även 

begreppet vårdnad vilket är en förkortning av omvårdnad. Genom tillkomsten av detta 

begrepp ville man betona föräldrarnas ansvar för barnet och tillgodose behoven av att få växa 

upp under goda förhållanden. Genom barnlagstiftningen förbättrades de utomäktenskapliga 

barnens ställning i positiv riktning. För att stödja dessa barn och deras mödrar tillkom en 

bestämmelse om att en barnavårdsman skulle utses för varje utomäktenskapligt barn. 

Barnavårdsmannen skulle hjälpa till att fastställa faderskap och underhåll samt vara barnet 

och modern behjälplig om så behövdes.5 Barnavårdsmannen upphävdes år 1973. Istället fick 

barnavårdsnämnden denna uppgift som numera i dagens samhälle vilar under socialnämndens 

ansvar.6 

 

1.1.4 Föräldrabalken och dess förändringar 

Barnlagstiftningen från seklets början överfördes till den i dag gällande föräldrabalken. Denna 

lag utfärdades år 1949 och trädde i kraft 1 januari, 1950. Föräldrabalken byggde på de två 

tidigare lagarna om barn utom äktenskap från år 1917 samt barn i äktenskap från år 1920. 

Föräldrabalken reglerar idag förhållandet mellan föräldrar och barn.7 Genom att 

                                                 
1 Ewerlöf, (2004) s. 25, 15-16 
2 Socialstyrelsen, (2003) s. 13 
3 Sjösten, (2003) s. 24 - 25  
4 Socialstyrelsen, (2003) s. 13 
5 Ewerlöf, (2004) s. 15-17 
6 Prop. 2005/06:99 s. 34 
7 Prop. 2005/06:99 s. 33   



 - 3 - 

föräldrabalken kom sammanställdes inte enbart de äldre lagarna utan den medförde att vissa 

nyheter tillkom.8 Det har skett en mängd förändringar och fokus i dessa förändringar har varit 

att stärka barnets rättigheter. Under hela 1970- talet har den svenska familjerätten präglats av 

en betydelsefull utveckling. En strävan har varit att tillgodose barnets intressen i relation med 

föräldrarna. Under år 1973 antogs nya regler om äktenskapsskillnad i Giftermålsbalken vilket 

medförde förändringar i FB gällande vem av föräldrarna som skall ha vårdnaden om ett barn 

både efter en separation eller då barnet fötts utom äktenskapet.9 Fadern fick även större 

möjlighet till vårdnaden om sina barn. Föräldrar som var ogifta fick under 1976 möjlighet att 

efter prövning i domstol få gemensam vårdnad. Under denna tid förkastades även begreppet 

barn i eller utom äktenskapet i lagstiftningen. Under 1990- talet antog regeringen en 

proposition som handlade om vårdnad och umgänge, prop. 1997/98:7. Reformens huvudsyfte 

pekade mot att föräldrar själva skulle ta ett gemensamt ansvar kring barnen och själva komma 

överens om hur frågor kring vårdnad och umgänge skall lösas. Det fastställdes även en 

uttrycklig bestämmelse om att domstolen skall fästa särskild uppmärksamhet vid barnets 

behov av en nära och god relation med båda föräldrarna i frågor kring vad som är bäst för 

barnet då gemensam vårdnad inte är aktuell.10 

 

En annan förändring som skedde år 1993 var bestämmelsen som utgår ifrån att domstolen vid 

en bedömning av en umgängesfråga skall ta hänsyn till risken för att barnet i samband med 

umgänget utsätts för övergrepp, förs bort eller kvarhålls utan lov eller på något annat sätt far 

illa. En annan förändring under 1990- talet var att barnet i mål om umgänge och 

vårdnadsfrågor skall ha rätt att komma till tals. Domstolen skall utifrån barnets bästa utgå 

ifrån dess vilja med hänsyn av ålder och mognadsnivå. Om det inte är olämpligt skall den som 

gör en vårdnadsutredning klarlägga viken inställning barnet har till situationen och därmed 

redovisa den för domstolen. Under 1998 skedde förändringar i FB som syftade till att 

ytterligare betona betydelsen av samförståndslösningar mellan föräldrar. Därmed skall det 

underlättas att föräldrarna i så stor utsträckning som möjligt kommer överens.11 Genom denna 

reform ville man även att begreppet gemensam vårdnad skulle bli allt mer tydlig och vara mer 

uppmärksammat i mål som handlar om vårdnad, boende och umgängesfrågor. Där kom 

socialnämndens arbete att bli mer uppmärksammat eftersom föräldrar som är överens om 

umgänge, vårdnad eller boendefrågor kan teckna avtal som godkänns av socialnämnden. 

                                                 
8 Ewerlöf, (2004) s. 17 
9 Saldeen, (2005) s. 12-14 
10 Prop. 2005/06:99 s. 34  
11 SOU 2005:43, s. 98 
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Detta godkända avtal kan fungera och verkställas som ett domstolsavgörande som vunnit laga 

kraft. Trots att en förälder motsätter sig gemensam vårdnad kan domstolen nu besluta om det 

ändå. Viktigt att nämna är dock att gemensam vårdnad skall vara bäst för barnet. Genom 

denna reform infördes även en möjlighet för domstolen att avgöra i umgängesfrågor även då 

föräldrarna har gemensam vårdnad. Domstolen fick även möjlighet att besluta i frågor som 

berör barnets boendesituation, d.v.s. hos vilken av föräldrarna barnet skall bo tillsammans 

med samt frågor som berör växelvist boende.12  Den nya lagstiftningen kring möjligheten att 

döma till gemensam vårdnad även då föräldrarna inte är överens om det har dock kritiserats i 

den allmänna debatten. Detta för att principen vilar på att den gemensamma vårdnaden ska 

vara det bästa för barnet men att detta inte alltid är fallet då barnet får stå mitt emellan två 

föräldrar som inte kan samarbeta.13 

 

1.1.5 Barnets bästa enligt kap 6 § 2 a FB och Barnkonventionen 

Kap 6 § 2 a FB (SFS 1949:381) kan sägas fungera som en portalparagraf för det övriga 

innehållet i kapitlet, som beskrivs mer konkret. Utgångspunkten för denna grundläggande 

paragraf är att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid avgöranden av frågor som 

berör vårdnad, boende och umgänge.14 Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall 

det fästas särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, 

att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller att barnet annars far illa. Det skall även 

fästas uppmärksamhet särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda 

föräldrarna. Dock skall hänsyn tas till barnet vilja med beaktning av barnets ålder och mognad 

(SFS 1949:381).15 

 

I och med genomförandet av 1998 års vårdnadsreform blev regleringen av principen om 

barnets bästa tydligare bunden till Barnkonventionen. I Barnkonventionen kan sägas att 

begreppet ”barnets bästa” är grundpelaren. Detta framgår i artikel 3 som beskriver att barnets 

bästa skall komma i främst rummet vid alla åtgärder som rör barn. Dock måste en avvägning 

göras utifrån vad som är barnets bästa i varje enskilt fall.16 En självklarhet är att barnets bästa 

skall stå i främsta rummet eftersom det är barnets tillvaro och framtid som regleras. I prop. 

2005/06:99 framgår dock att det har riktats kritik mot domstolar och socialnämnder som går 

                                                 
12 SOU 2005:43, s. 100 
13 Socialstyrelsen, (2003) s. 13 
14 Prop. 2005/06:99 s. 39 
15 http://www.notisum.se, 2008 – 04 – 03   
16 http://www.bo.se, 2008 – 04 – 14   
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ut på att de inte dömt enligt barnets bästa utan istället sett till föräldrarnas behov i större 

utsträckning. För att barnets bästa verkligen skall beaktas är det av stor vikt att inte 

bedömningen görs utifrån ett vuxenperspektiv utan ifrån barnperspektivet, där 

utgångspunkten är att barnet får komma till tals samt möjligheten att kunna påverka sin 

situation.17  

 

1.2 Problemformulering  

Föräldrabalken samt Barnkonventionen utgår ifrån att det i varje enskilt fall skall finnas ett 

barnperspektiv som skall se till barnets bästa samt dess rättigheter. Frågan är om det i 

beslutsfattande domar alltid finns en utgångspunkt från barnperspektiv där barnets rättigheter 

blir tillgodosedda. Genom att inte tillgodose barnet med dess rättigheter samt att inte ha ett 

vidare perspektiv kring resultatet av ett beslutsfattande kan det få konsekvenser för barnet och 

dess framtid. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att genom rättsfall visa hur barnets bästa beaktas i frågor som rör 

vårdnad, boende och umgänge i domstol, enligt Föräldrabalken, och hur detta förhåller sig till 

Barnkonventionens krav på barnets bästa.   

Uppsatsens syfte kommer att operationaliseras genom följande frågeställningar: 

� Vilket utrymme får barnet i vårdnads-, umgänges och boendefrågor?  

� Hur beaktas barnperspektivet i rättsfall utifrån Föräldrabalken samt 

Barnkonventionen? 

� Finns det normativa eller/och praktiska skillnader i barnperspektivet mellan 

Barnkonventionen och Föräldrabalken? 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Rättsvetenskaplig metod 

Ett rättsvetenskapligt arbete är i första hand kvalitativt, eftersom materialet utgår ifrån lagar 

och rättsfall.18 För att få en närmare kännedom om rättsreglernas innehåll, deras samhälleliga 

uppgifter samt effekterna av dem används rättsvetenskapliga metoder. Forskning som är gjord 

                                                 
17 Prop. 2005/06:99, s. 113-114 
18 Sandgren, (2006) s. 41 
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inom den rättsvetenskapliga inriktningen skiljer sig mellan två perspektiv. Det ena handlar om 

att man undersöker vad som är gällande rätt ur ett internt perspektiv och den andra handlar 

om den externa utgångspunkten. Med det senare perspektivet betraktas rättssystemet som ett 

samhälleligt föremål för olika studier där utgångspunkten är exempelvis sociologisk, 

historisk, statsvetenskaplig o.s.v. Syftet är att beskriva samhällets positiva rättsordning. 

Rättsvetenskapen innefattar ett flertal olika inriktningar, varav rättsdogmatiken och 

rättssociologin är de mer framträdande. Rättssociologin utgår i vanliga fall från det externa 

perspektivet i motsats till juridisk metod, och då vanligen rättsdogmatiken, som undersöker 

rätten utifrån ett intern perspektiv. Med det interna perspektivet menas att rättsreglerna som är 

utformade i ett samhälle undersöks utifrån ett givet regelsystem, och då främst i lagtext, 

förarbeten, doktrin och praxis.19 En gemensam variabel för rättsdogmatiken och 

rättssociologin som rättsvetenskap är deras intresse för rättsordningen.20 Denna studie 

kommer att inrikta sig på en rättsdogmatisk ansats. 

 

1.4.2 Rättsdogmatisk ansats 

Rättsdogmatisk metod kan sägas vara en metod där utgångspunkten är att fastställa olika 

rättskällors innehåll och därmed tolka rättsreglerna. Rättsdogmatiken fokuserar på reglernas 

tillämpning, till skillnad mot rättssociologin som fokuserar på rättens orsaker och 

konsekvenser. Rättsdogmatiken utgår ifrån att det är rätten som bestämmer tillämpningen. 

Utifrån denna tes kan man ställa sig frågan om domstolen i detta fall tillämpat lagen eller om 

den har påverkats av andra faktorer.21  Denna ansats bygger på att undersöka den så kallade 

”gällande rätten” vilken utgörs av de rättsregler som är uppbyggda av samhället.22 

Rättsdogmatiken utgår ifrån verklighetspuppfattningen att rättsreglerna finns och att dessa 

därmed kan skiljas från andra normer i samhället.23 Vad som är skillnad mellan dessa regler 

och många andra är att rättsreglerna är uppbyggda som konstruktioner. Den gällande rätten 

ansågs förr i tiden vara uppbyggda av naturrättsliga normer eller regler som var stiftade av 

gud. Numera är denna syn avvisad av de flesta jurister och istället är uppfattningen att 

rättsreglerna har sitt ursprung från grundlagarna och det övriga regelsystemets demokratiska 

legitimitet.24 Legitimitet handlar om ett moraliskt ställningstagande för rättens giltighet, d.v.s. 

                                                 
19 Hollander, Borgström (2005) s. 129- 130, 137 
20 Hydén, (2002) s. 15 
21 Hydén, (2002) s. 15-19 
22 Hollander, Borgström, (2005) s. 130-131 
23 Hydén, (2002) s. 57 
24 Hollander, Borgström, (2005) s. 130-131  
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att man moraliskt godkänner det som rätten säger.25 Utifrån att rättsreglerna blir tillämpbara 

genom den demokratiska ordning som råder samt att medborgarna moraliskt godkänner det 

som rätten säger kan ett samhälle uppbyggt av rättsregler fungera. Rättsdogmatiska studier 

bygger ofta på ett domarperspektiv vilket menas ett sätt att fastställa, tolka och systematisera 

vad en rättsregel kan sägas ha för innehåll. Genom en sammanställning och en 

sammanvägning av rättskällan kan man fastställa reglernas innehåll, oavsett om man är 

domare, forskare eller socionom m.fl.26 Utgångspunkten i rättsdogmatiken är de rättskällor 

som finns på området, både fastställande av de rättsregler som finns men även vilka 

rättsregler som bör skapas och tillämpas av lagstiftaren.27  

 

Rättskällorna inom svensk rätt består bland annat av författningstexter, prejudikat, förarbeten, 

rättsvetenskapliga arbeten, så kallade doktrin m.m. För att i denna studie få svar på syftets 

formulering har främst författningstexter genom FB samt Barnkonventionen använts 

tillsammans med förarbeten och då främst propositioner och SOU – rapporter. Till viss del 

har socialstyrelsens rekommendationer, så kallade allmänna råd använts för att besvara 

frågeställningen. Litteraturen i arbetet utgår även ifrån svensk doktrin och där kan bland annat 

nämnas Schiratzki (1997, 2005), Sjösten (2003), Ewerlöf, Sverne och Singer (2004) m.fl. 

Användningen av dessa källor har till syfte att ge en bakgrundsbild av lagstiftningsförfarandet 

kring barnets bästa.   

 

1.4.3 Val av metod 

Denna uppsats har en rättsdogmatisk ansats och är kvalitativ i sin karaktär. Ett 

rättsvetenskapligt arbete måste utgå ifrån gällande rätt, denna uppsats utgår ifrån FB och 

Barnkonventionen. Det ger mig en bred insikt i rättstillämpningen. Kärnan i det 

rättsvetenskapliga arbetet är sammanvägning av allt det material som anses vara relevant för 

studien.28 Eftersom jag enbart vill jämföra lagrum, lagtexter och förarbetena till 

Barnkonventionen och FB är en rättsdogmatisk metodansats tillämplig i den bemärkelsen att 

jag enbart jämför olika praxis och tillämpning av dessa lagar och inte tar hänsyn och förklarar 

varför dessa har uppstått och vilka sociala konsekvenser dessa lagar hade. Fokus blir istället 

att göra en fördjupning i rättstillämpningen kring barnets bästa.29 

                                                 
25 Kurtén, Molander (2005) s. 22 
26 Hollander, Borgström, (2005) s. 131-132 
27 Lehrberg, (2006) s. 178 
28 Sandgren, (2006) s. 14 
29 Hollander, Borgström, (2005) s. 132 
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1.4.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Vid en rättsdogmatisk analysmetod används varken reliabilitets-, validitets-, eller 

generaliserbarhetskriterier. Detta på grund av att man inom den rättsdogmatiska ansatsen inte 

har för avsikt att återge eller avbilda den faktiska rättstillämpningen bland myndigheter och 

domstolar. I motsats till rättssociologin är rättsdogmatiken inte processinriktat utan i detta fall 

utgår man ifrån rättskällan vilket kan sägas bygga på relevans- och fullständighetskriterier. 

Dessa kriterier bygger på att man gör en fullständig inventering kring det rättskällematerial 

som anses relevant.30 

 

1.4.5 Litteratursökning 

För att få fram det material som ansetts vara av relevans för studien har jag främst sökt inom 

Mittuniversitetets sökmotorer inom länken för socialt arbete. Där har jag både använt mig av 

Mittuniversitetets biblioteks egen katalog, MIMA, men även nationella databasen Libris. 

Inom dessa sökmotorer har främst sökorden barnets bästa, barnets rättigheter, vårdnad, 

boende och umgänge, Barnkonventionen samt Föräldrabalken använts. Även rättsbanken har 

tillämpats för att främst få fram relevanta lagrum, propositioner, SOU – rapporter eller tips på 

doktrin och rapporter gjorda av socialstyrelsen. Sökorden inom rättsbanken har varit vårdnad, 

boende och umgänge, Föräldrabalken, barnets rätt och barnets bästa. Även 

Barnombudsmannen, Regeringen och Riksdagens hemsidor har använts under studiens gång. 

För att få tips på bra och relevanta doktrin har jag genom det material som hittats gjort en 

översikt på referenslistorna och därmed gjort ytterligare sökningar. Jag har även använt mig 

av relevant litteratur som funnits med i kurserna under utbildningens gång. Under denna 

litteratursökning har det varit relativt enkelt att få fram bra och användbart material för att 

kunna genomföra denna uppsats. Det har dock funnits begränsat med avhandlingar som 

beskriver den tidigare forskningen. Johanna Schiratzki (1997) menar även i sin avhandling att 

den juridiska forskningen om vårdnad är relativt begränsad i Sverige trots att rättssystemets 

inflytande på lagstiftning och domstolsavgöranden har varit omfattande.31  

 

Rättbanken har även använts för att finna lämpliga rättsfall som varit användbara för 

uppsatsen. För att finna dessa har sökorden Föräldrabalken kap 6 § 2 a samt vårdnad, boende 

och umgänge använts. Sedan har ett strategiskt urval tillämpats för att välja ut de rättsfall som 

varit användbara. Jag har utifrån de områden som presenteras i uppsatsen valt sju stycken 

                                                 
30 Hollander, Borgström, (2005) s. 134 
31 Schiratzki, (1997) s. 20 
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rättsfall som kan kopplas samman med det beskrivna. Genom de sju valda rättsfallen kan en 

bild skapas utifrån syftet med studien. 

 

1.4.6 Avgränsning 

Eftersom syftet med denna studie är att undersöka barnets bästa utifrån frågor som rör 

vårdnad, boende och umgänge enligt FB samt Barnkonventionen har jag valt att avgränsa 

denna studie till att enbart omfatta svenska förhållanden. Detta på grund av att FB är en del av 

den svenska rätten och därmed finns en osäkerhet kring hur jämförbart detta är med utländskt 

material. Studien har även avgränsats genom att inte fokusera i någon större utsträckning på 

innebörden av 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. Denna del av paragrafen i Kap 6 

§ 2 a FB (SFS 1949:381) nämns i arbetets gång men kommer inte att fördjupas ytterligare. Jag 

har även valt att inte göra en fördjupning i själva förfarandet i domstolsprocessen kring frågor 

som rör vårdnad, boende och umgänge och där barn är inblandade. Detta på grund av att 

beslut som är tagna av domstolen har varit det väsentliga, eftersom principen om barnets bästa 

där framkommer. Även har avgränsning gjorts genom att inte gå in på djupet på andra 

lagstiftningar som har betydelse för barnet, bland annat SoL och LVU. Dessa har endast i 

studiens gång nämnts.  

 

1.4.7 Metodproblem 

Under denna studie men även under hela utbildningen har det funnits en medvetenhet om 

existensen av plagiat av andra författares studier. Plagiat handlar om att använda någon 

annans originella formulering till sitt eget verk. Plagiat är felaktigt inte enbart mot den som 

har den originella formuleringen då den personen inte får det erkännande som förtjänas, men 

det är även felaktigt mot läsaren som blir förvillad om ursprunget och formuleringen. Viktigt 

är att hänvisningar görs för att visa att någon annan är upphovsman för den information som 

presenterats.32 Vid studier av skriftlig form är det viktigt att förstå innebörden av den 

information som tagits fram för att man därmed skall kunna omforma det till egen text. När en 

rättsvetenskaplig studie genomförs med rättsdogmatisk ansats nyttjats till viss del lagtext 

vilket får konsekvenserna av att författaren blir begränsad att till egen del formulera texten. 

Detta på grund av att lagtextens innebörd och syftet vid lagtextens tillkomst inte skall få 

annan betydelse än det som är syftet.  

                                                 
32 Sandgren, (2006)  s. 81 
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1.4.8 Etiska överväganden  

Den 1 januari 2004 trädde en ny lag i kraft som handlar om etikprövning av forskning som 

avser människor.33 Det gäller både forskning på levande personer men det gäller även 

forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Syftet med lagen är bland annat 

att vid forskning skydda den enskilde människan och respekten för människovärdet. Enligt 

TF: s stadgor framkommer att allmänna handlingar skall vara offentliga på grund av att främja 

ett fritt meningsutbyte och allsidig upplysning. Med allmän handling menas det som finns 

förvarat hos statlig eller kommunal myndighet. Denna princip kallas offentlighetsprincipen 

och har betydelse när det gäller allmänhetens möjlighet till kontroll av domstolar och 

förvaltningar.34 Eftersom denna studie använder sig av rättsfall vilket är offentliga handlingar 

har inte medgivande behövts av de inblandade. Dock har man som författare ett ansvar att 

behandla uppgifterna på ett korrekt sätt för respekt för de individer som är delaktiga i 

domstolsprocessen. I studien har sådana uppgifter som kan identifieras till de individer som är 

angivna i rättsfallen inte presenterats, enligt konfidentialitetskravet.35 Samtliga namn, 

personuppgifter och ortsnamn som finns i de domar som använts har i texten omarbetats till 

neutrala begrepp, bland annat kvinnan, mannen, barnet o.s. v.  

 

1.5 Disposition  

Uppsatsen kommer vidare efter inledning att definiera vissa begrepp som återkommer i 

studiens innehåll. Därefter kommer i kapitel 3 tidigare forskning att presenteras, vilket består 

av fyra avhandlingar. I kapitel 4 kommer sedan internationella konventioner att behandlas och 

då främst FN:s konvention om barnets rättigheter. Därefter presenteras Föräldrabalken och 

dess innehåll, kapitel 5. Eftersom denna uppsats främst fokuserar på kap 6 i FB kommer 

vårdnad, boende och umgänge att behandlas närmare. Där introduceras även de sju rättsfall 

som senare används i analysen. Inom vårdnad -, boende - och umgängesdelen kommer även 

samarbetssamtal att kort presenteras. Uppsatsen kommer vidare i kapitel 6 att behandla 

principen om barnets bästa, både enligt Barnkonventionen och den svenska rätten. I det 

nästkommande kapitlet 7 kommer analysen där uppsatsens syfte och frågeställningar blir 

besvarade. Uppsatsen avslutas med en diskussion i kapitel 8, där kommer en sammanställning 

att göras vilket innebär att jag kommer att försöka knyta samman det hela.  

 

                                                 
33 Lagen om Etikprövning av forskning (2003:460) 
34 Hydén, (2001) s. 93 
35 Kvale, (1997) s. 109 
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2. Definitioner av vissa begrepp 

2.1 Barn  

Begreppet barn är definitionsmässigt inte helt entydigt. Föräldrar till vuxna personer anser att 

deras barn är barn samtidigt som föräldern till en nyfödd anser att det är ett barn. 

Sammantaget kan sägas att de flesta menar att ett barn är en individ som ännu inte kommit 

upp i tonåren. Många gånger förknippas barnet att vara mellan 0 - 18 år. Detta genom att vid 

18 – års ålder anses man vara myndig och därmed får man själv bestämma om sina 

ekonomiska och personliga förhållanden.36 Enligt Barnkonventionen är man ett barn fram tills 

den dag man fyller arton år och blir myndig. Innan den åldern finns dock en mängd regler 

som berör barnets situation, exempelvis straffmyndighet vid 15- års ålder.37  

 

2.2 Vårdnadshavare 

Begreppet vårdnadshavare är den förälder som har befogenheten att utöva den rättsliga 

vårdnaden om ett barn. Detta kan även tillämpas för en person som av domstolen blivit 

särskilt förordnad.38 Enligt 6 kap 3 § första stycket FB sägs bland annat att barnets båda 

föräldrar eller modern ensam vid barnets förlossning blir vårdnadshavaren.39 Ur barnets 

synvinkel är gemensam vårdnad i de flesta fall en mycket bra vårdnadsform eftersom en 

kontakt med båda föräldrarna kan tillgodose barnets behov.40 Den som har vårdnaden om ett 

barn har ansvar för att barnets personliga förhållanden, omvårdnad och trygghet blir 

tillgodosedda. Genom en god fostran skall barnet få en tillfredställande försörjning samt 

utbildning. Utifrån barnets ålder, utveckling samt andra omständigheter skall 

vårdnadshavaren även se till att barnet får den tillsyn som behövs. I vårdnadsbegreppet ingår 

även att ha uppsikt över barnet eller ta till andra lämpliga åtgärder så att barnet inte orsakar 

skada för någon annan.41 

 

2.3 Familj 

I de flesta kulturer är familjen basen för den samhälleliga organisationen. Detta grundar sig på 

en kombination av äktenskapet och släktskapsbanden mellan familjemedlemmarna.42 Det 

finns dock ingen universell definition av begreppet familj. Det är oklart samt varierar mellan 

                                                 
36 Ewerlöf, (2004) s. 24 
37 Hobohm, (1996) s. 11 
38 http://www.ne.se, 2008-04-09 
39 Ewerlöf, (2004) s. 38-39 
40 Prop. 2005/06:99 s. 50 
41 Prop. 2005/06:99 s. 35  
42 http://www.ne.se, 2008-04-09 
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olika samhällen hur en grupp individer ska anses vara förenade genom familjebanden. Inte 

heller i Sverige är begreppet familj lätt att definiera. Dock kan sägas att vissa grupper av 

människor behandlas på ett visst vis på grund av den relation som de har till varandra. Barnen 

är en viktig del i begreppet familj men även parrelationer som ingått äktenskap, partnerskap 

eller samboende kan uppfattas som en familj. I den svenska lagtexten definieras grupper av 

individer oftast som en familj, dessa grupper har olika rättigheter och skyldigheter att tillgå 

men andra personer som ej betecknas att ingå i en familj har dock inte desamma.43  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det saknas en bestämd definition av vad en familj är. Dock 

kan poängteras att en familj är något som skall beskyddas mot ingrepp från det offentliga (1:2 

3 st RF). Det framkommer även i Barnkonventionens preambel att ”familjen, såsom den 

grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för alla dess medlemmars och 

särskilt för barnens utveckling och välfärd, bör ges nödvändigt skydd och bistånd så att den 

till fullo kan ta på sig sitt ansvar i samhället”.44 

 

3. Tidigare forskning 

Annika Rejmer (2003), professor vid Lunds universitet, har gjort en avhandling som belyser 

vårdnadstvister: en rättssociologisk studie av tingsrättens funktion vid handläggning av 

vårdnadstvister med utgångspunkt i barnets bästa. Syftet med denna avhandling är att utifrån 

barnets bästa undersöka tingsrättens sätt att fungera vid handläggning av vårdnadskonflikter. 

Vid en separation där barn finns inblandade uppstår frågor som skall lösas utifrån vårdnad, 

boende och umgänge. Många av föräldrarna kommer överens om dessa frågor själva eller 

med stöd av så kallade samarbetssamtal eller familjerådgivning. Vissa föräldrar kommer dock 

inte överens om vårdnadsfrågorna och får därför vända sig till domstol. Detta medför att cirka 

6000 barn årligen får genomgå en domstolsprocess där föräldrarna strider om 

vårdnadsfrågan.45 Genom en enkätundersökning som genomfördes i studien framkom att 

föräldrar anser att gemensam vårdnad bör vara utgångspunkten i handläggningen, vilket även 

är lagstiftarens och de professionella aktörernas intention. Genom avhandlingen framkommer 

sätt att förändra handläggningen till att mera tillgodose barnets bästa. Detta kan bland annat 

göras genom att utveckla samarbetssamtalet till att även erbjuda föräldrar krishantering eller 

konfliktbearbetning. Det bör införas en speciell barnutredning för att säkerställa att det 

                                                 
43 Schiratzki, (2005) s. 45-48  
44 Schiratzki, (2005) s. 45-48  
45 Rejmer, (2003) s. 14-19  
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enskilda barnets behov utreds. Genom att införa det skulle det stadgade barnsperspektivet 

stärkas och möjligheten att tillgodose det enskilda barnet skulle ytterligare utökas. Ett annat 

tänkbart sätt att förbättra möjligheterna med ett barnperspektiv i domstolsprocessen handlar 

om att i Kap 6 § 2 a FB (SFS 1949:381) införa en uttrycklig mening om konfliktens inverkan 

på barnet, eftersom detta inte kommer i uttryck i handläggningen. Det skulle medföra en 

förstärkning av barnperspektivet eftersom det framkommer i studien att barnperspektivet inte 

är grunden i handläggningen av vårdnadstvister. Regelmässigt kartläggs inte heller barnets 

bästa i det enskilda fallet.46 

 

Johanna Schiratzki, professor vid Stockholms universitet, har i avhandlingen vårdnad och 

vårdnadstvister (1997) diskuterat vårdnaden om ett barn enligt svensk rätt, i huvudsak utifrån 

6 kap FB (SFS 1949:381). Avhandlingen diskuteras med utgångspunkt i de civil-, offentliga 

och processrättsliga reglerna och utifrån dessa argumenteras hur begreppet barnets bästa skall 

tolkas och användas. Barnets bästa skall vara avgörande vid alla åtgärder som rör frågor kring 

barn, både genom offentliga och privata organ. För att lösa vårdnadstvister har det 

dominerande kriteriet varit barnets bästa.47 Dock är begreppet om barnets bästa oklart vilket 

kan förklaras genom att det är ett öppet och ett brett begrepp där en individuell prövning skall 

ske. Detta kan skapa tolkningssvårigheter och för att skapa en enhetlig tolkning krävs att 

samhället är homogent, vilket skapar problem när så inte är fallet. Utrymmet för tolkningar 

utifrån det enskilda barnet bör enligt avhandlingen begränsas eftersom det i vissa fall kan 

minska förutsägbarheten och likhet inför lagen. Istället bör detaljerade bedömningskriterier 

tillämpas, vilket även är mindre tidskrävande. I en vårdnadstvist skall barnets situation 

förändras och påverkas så lite som möjligt. Av betydelse är även principen om att barnet är en 

individ med egna behov som skall tillgodoses, i föräldrarnas tvist.48  

 

En avhandling kring liknande ämne är studien gjord av Anna Singer (2000), jurist vid 

Uppsala universitet. Avhandlingens fokus vilar på begreppet barnets bästa samt föräldraskap, 

vårdnad och vårdnadstvister. Barnet har genom tiderna fått allt större uppmärksamhet och 

under 1970– 80 talet har begreppet om barnets bästa allt mer uppmärksammats i rättsliga 

sammanhang. Detta kan bero på en förändrad syn i samhället, både på barnet och på 

relationen mellan barnet och föräldrarna. Barn ses numera som en självständig individ med 

                                                 
46 Rejmer, (2003) s. 148 
47 Schiratzki, (1997) s. 20-21 
48 Schiratzki, (1997) s. 330-331 
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behov och intressen som skall tillgodoses. Även har införandet av Barnkonventionen 

medverkat till att barnets rättsliga ställning i vårdnadsfrågor alltmer ökat. Genom 

konventionens bestämmelser anses bland annat FB stå i överensstämmelse med dessa. Där 

barnets bästa skall vara fokus och vägledande för arbetet. Även i denna avhandling poängteras 

svårigheten att definiera barnets bästa, som även Schiratzki (1997) menade. Det kan bero på 

att innebörden av begreppet barnets bästa i olika tidpunkter, kulturella eller sociala 

sammanhang kan variera. Den rättsliga definitionen påverkar den syn av barnet som finns i 

samhället. Man kan säga att rätten påverkar samhällets definition av barn samtidigt som även 

samhället påverkar rättens betydelse.49 

 

Kristina Bartley (1998) har i avhandlingen ”Barnpolitik och barnets rättigheter” undersökt 

hur olika länder tillgodoser barnets bästa mot bakgrund av Barnkonventionen. Alla de länder 

som finns representerade i studien, bland annat Sverige, har ratificerat konventionen och 

därmed förbundit sig att följa innehållet och dess anda. En av hörnpelarna i konventionen är 

som sagt barnperspektivet, och även Bartley (1998) menar att det är ett mångtydligt begrepp 

utan någon enhetlig definition. Tolkningen av begreppet beror bland annat på vilken kontext 

samt tid man lever i. Dock är det viktigt att barnets bästa skall komma i främsta rummet samt 

att barnets intresse skall ha företräde framför den vuxnes, oavsett kontext eller tidsaspekt. 

Enligt konventionen är familjen den grundläggande enheten i samhället. Barnet ses därmed 

som en enskild individ i familjen och samhället. I motsats till barnets ställning i familjen kan 

barnet ses som svagt, sårbart och underställd den vuxnes skydd, makt och kontroll. En 

nödvändighet är barnets behov av skydd, detta kan dock begränsa barnets självständighet.50 

Ett av studiens syfte var att undersöka om någon av länderna som var med i studien, d.v.s. 

Sverige, Norge, Danmark, Frankrike, Tyskland eller Storbritannien helt uppfyllde 

konventionens krav enligt barnets bästa. Studien visar dock att ingen av de representerade 

länderna helt uppfyllde kraven. Sverige tillsammans med grannländerna Danmark och Norge 

visar en starkare politisk inriktning mot barnen, och då främst synen på att barnet är en egen 

aktör. I Sverige har synen på att barnet är en egen aktör påverkats genom ratificeringen av 

Barnkonventionen och införandet av barnombudsmannen. De samhällen vi lever i förändras 

ständigt och därmed även barnens livssituation. I takt med denna utveckling uppstår nya 

behov och därför behöver barnets rättigheter ses som en föränderlig process.51  

                                                 
49 Singer, (2000) s. 51, 442, 26-27 
50 Bartley, (1998) s. 81, 16, 33, 71 
51 Bartley, (1998) s. 232-240 
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4. Internationella konventioner om barn 

Sverige har ratificerat eller inkorporerat ett antal konventioner som berör vårdnad i olika 

former, både för barnen och för föräldrarna. Bland annat kan nämnas den Europeiske 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

samt Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Genom 

dessa konventioner får enskilda människor skydd gentemot det allmänna samhället vid 

ingripanden i privat- och familjelivet. Konventionerna utgår bland annat ifrån föräldrarnas 

samt barnens rättigheter men även situationen vid offentligrättsliga omhändertaganden. Dessa 

konventioner skiljer sig åt och jag kommer endast att diskutera Barnkonventionen nedan 

eftersom den berör barnets situation till största del.52 

 

4.1 FN:s konvention om barnets rättigheter 

Barnkonventionen antogs 1989 av FN:s generalförsamling. Året därpå, 1990, ratificerade 

Sverige Barnkonventionen och under samma år trädde konventionen i kraft. Det tog tio år att 

framarbeta konventionen och Polen var det land som tog initiativet till detta i samband med 

FN:s barnaår 1979. Nästan alla av världens erkända stater har anslutit sig till konventionen, 

det är dock endast USA och Somalia som ej har antagit den.53  

 

Barnkonventionen ger en generell förklaring om vilka rättigheter som borde gälla för alla barn 

i hela världen. Det skall gälla i alla länder oavsett kultur, religion eller andra utmärkande 

egenskaper. Innehållet i Barnkonventionen är 54 artiklar, varav 41 av dessa är så kallade 

”sakartiklar” som poängterar vilka rättigheter varje barn skall ha. De resterande 13 artiklarna 

innehåller regler om hur staterna skall arbeta med konventionen.54 Barnkonventionen 

transformerades till den svenska lagstiftningen vilket menas att svensk lag eller delar av den 

omvandlades så att den stämmer överens med de internationella lagarna.55 Det har inte ansetts 

att någon annan särskild svensk barnlagstiftning har behövts till följd av att Barnkonventionen 

godkändes. Barnombudsmannen har dock tillsats som ny myndighet vilken har till uppgift att 

kontrollera att lagar och andra författningar stämmer överens med konventionen.56 I 

Barnkonventionen finns olika slags rättigheter, både medborgerliga och politiska rättigheter, 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. De medborgerliga och politiska rättigheterna 

                                                 
52 Schiratzki, (1997) s. 129 
53 Ewerlöf, (2004) s. 22 
54 http://www.bo.se, 2008 – 04 – 14  
55 Hydén, (2001) s. 75. 
56 Schiratzki, (1997) s. 130 
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kan sägas vara absoluta vilket menas att de skall förverkligas omgående av alla stater som 

ratificerat konventionen, oavsett utvecklingsnivå. Förverkligande av de ekonomiska, sociala 

och kulturella rättigheterna är å andra sidan beroende av statens enskilda resurser. Dessa 

rättigheter som återfinns i Barnkonventionen har ett speciellt barnperspektiv men är de samma 

som kommer till uttryck i andra konventioner som behandlar mänskliga rättigheter. 

Barnkonventionen tar dock hänsyn till att barnet är särskilt utsatt och sårbart vilket ger dem 

skydd mot övergrepp och utnyttjande. Inriktningen av konventionen sker mot individen, d.v.s. 

det enskilda barnet i detta sammanhang. Och utifrån denna inriktning skall barnet få sina 

grundläggande rättigheter och behov tillgodosedda, enligt de materiella artiklarna. 

Barnkonvention skall ses i sin helhet och de olika rättigheterna skall bedömas som lika 

viktiga.57  

 

4.2 Barnkonventionens innehåll 

Fyra av sakartiklarna i Barnkonventionen innehåller grundläggande och allmänna principer 

som har självständig betydelse men som även är vägledande för hur man skall tolka helheten. 

Artikel 2, 3, 6 samt 12 kallas för de fyra huvudprinciperna och jag kommer nedan att 

presentera dessa närmare:58 

 

� Artikel 2 – Förbud mot diskriminering. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

� Artikel 3 – Barnets bästa i främsta rummet. Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa 

komma i det främsta rummet. Man kan säga att begreppet ”barnets bästa” är grundpelaren i 

konventionen. Dock måste man i varje enskilt fall avgöra vad som är barnets bästa. 

� Artikel 6 – Rätten till liv och utveckling. Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. 

Den fysiska hälsan tas inte enbart upp utan artikeln poängterar även den andliga, moraliska, 

psykiska och sociala utvecklingen hos barnet. 

� Artikel 12 – Rätten att komma till tals och uttrycka sina åsikter.  Dock skall hänsyn tas till 

barnets ålder och mognad.59 

 

Barnkonventionen kan beskrivas som ett etiskt grunddokument som i vår tid uttrycker 

världssamfundets syn på barn och ungdomar.60 Inledningen i Barnkonventionen återger de 

principer som finns i de mänskliga rättigheterna som har arbetats fram av FN:s konventioner 

                                                 
57 Prop. 1997/98:182, s. 9  
58 Ewerlöf, (2004) s. 22 
59 http://www.bo.se, 2008 – 04 – 14 
60 Socialstyrelsen, (2003) s. 69 
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och deklarationer om mänskliga rättigheter. I inledningen framkommer att barn har rätt till 

särskild omvårdnad och hjälp. Familjen som en huvudsaklig enhet i samhället poängteras 

även eftersom det är den grundläggande enheten och den naturliga delen av ett barns liv. 

Enligt konventionen bör familjen även ges nödvändigt skydd och bistånd eftersom det kan 

trygga barnens utveckling och välfärd. Vidare poängteras vikten av respekt för kulturella 

värden som finns i barns miljö samt att det är mycket betydelsefullt med internationellt 

samarbete för att barnets rättigheter skall bli betryggade. Genom hela Barnkonventionens 

artiklar finns en röd tråd som belyser vikten av barnets behov och rättigheten till båda sina 

föräldrar. Staterna skall tillförsäkra att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot sin vilja om 

inte det är nödvändigt för barnets bästa, t.ex. vid övergrepp. Sammantaget kan sägas att 

konventionen sätter barnets behov i centrum.61  

 

5. Föräldrabalken  

Inom den svenska barnrätten är den mest centrala författningen på nationell nivå 

föräldrabalken.62 Genom att Sverige har ratificerat Barnkonventionen har detta påverkat de 

reformer som genomförts i den svenska barnlagstiftningen. FB står bland annat i 

överensstämmelse med de grundläggande principerna om barnets bästa, barnets rätt att 

komma till tals, föräldrarnas ansvar för barnet som person samt det gemensamma ansvar som 

föräldrarna har kring barnets uppfostran och utveckling.63 Övergripande kan sägas att FB 

reglerar förhållandet mellan föräldrar och barnen. Bestämmelserna tar bland annat upp barnets 

rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Vem som skall ha vårdnaden om ett barn 

regleras även i FB. Vårdnadshavaren till ett barn är i regel föräldrarna tillsammans eller en av 

dem. Om det förekommer oenigheter mellan föräldrarna kring vem som skall ha vårdnaden 

om barnet eller om det under vissa omständigheter uppkommer skäl att barnet behöver en 

särskild förordnad vårdnadshavare skall beslutet alltid vara avgörande kring vad som är bäst 

för barnet. Den som har vårdnaden om ett barn har skyldighet enligt FB att ge barnet fysisk 

och psykisk omsorg.64 Under år 1998 genomgick föräldrabalken stora förändringar vilket 

propositionen 1997/98:7 låg till grund för.65 Propositionens förslag ville betona vikten av 

samförståndslösningar genom att underlätta för föräldrar att i så stor utsträckning som möjligt 

komma överens om hur frågor om vårdnad, boende och umgänge skall lösas. Man ville också 

                                                 
61 Prop. 1997/98:182, s. 8 
62 Schiratzki, (2005) s. 23 
63 Socialstyrelsen (2003) s. 69  
64 Ewerlöf, (2004) s. 25 
65 Saldeen, (2005) s. 137 
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att domstolen i större utsträckning skulle döma till gemensam vårdnad, trots att en av 

föräldrarna motsatte sig detta. Förutsättningen skulle dock vara principen om barnets bästa.66 

Föräldrabalkens struktur kan indelas i fyra avdelningar. Den andra avdelningen handlar om 

ansvaret för barnets personliga förhållanden. Inom denna avdelning kommer fortsättningsvis 

denna uppsats att fokusera kring eftersom den behandlar frågor om vårdnad, boende och 

umgänge (kap 6).67 

 

5.1 Vårdnad  

Föräldrabalkens regler om vårdnad, boende och umgänge bygger på principen om att alla barn 

har behov av nära och goda relationer till båda sina föräldrar även om de inte bor tillsammans. 

Det är viktigt för barnets utveckling om båda föräldrarna tar ansvar samt är delaktiga i 

barnens situation. Denna grundprincip finns även representerad i FN:s barnkonvention där det 

bland annat framgår att de stater som ingår i konventionen skall arbeta för att båda föräldrarna 

har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling, artikel 18. Syftet med regeln 

om gemensam vårdnad är att gynna att goda förhållanden mellan barnet och föräldrarna kan 

bildas.68 Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyllt 18 år eller om barnet ingår 

äktenskap före 18 års ålder.69 Den person som har vårdnaden om ett barn har rätt och även 

skyldighet att bestämma om barnets personliga förhållande, d.v.s. vårdnadshavaren har ansvar 

för barnets situation och skall därmed se till att behovet av omvårdnad, trygghet samt en god 

fostran blir tillgodosett.70 Vårdnadshavaren har även ansvaret över att barnet får den tillsyn 

som den har behov av utifrån dess ålder, utveckling eller andra omständigheter. 

Vårdnadshavaren skall även svara för att barnet får tillfredställande försörjning samt 

utbildning som den har behov av. Det ingår även i vårdnadshavarens ansvar att se till att 

barnet inte orsakar skada för sig själv eller någon annan.71  

 

5.1.1 Två vårdnadsformer   

5.1.1.1 Ensam vårdnad 

När ett barn föds och föräldrarna till barnet inte ingått äktenskap med varandra är modern 

ensam vårdnadshavare. Har dock en av föräldrarna ensam vårdnad om ett barn men att båda 

                                                 
66 Prop. 1997/98:7, s. 14  
67 Saldeen, (2005) s. 137 
68 Sjösten, (2003) s. 49 
69 SOU 2005:43, s. 49 
70 Socialstyrelsen, (2003) s. 18 
71 SOU 2005/43, s. 107 
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föräldrarna vill utöva vårdnaden gemensamt kan domstolen besluta i enlighet med deras 

önskan om gemensam vårdnad om det är förenligt med principen om barnets bästa. 

Domstolen kan därmed vägra att anförtro vårdnaden till båda föräldrarna eller en av dem om 

det uppkommer uppgifter som visar att det finns allvarliga brister i föräldraförmågan. 

Föräldrar som inte ingått äktenskap kan även få gemensam vårdnad genom registrering hos 

skattemyndigheten. En sådan registrering kan ske till socialnämnden i samband med att de 

skall godkänna faderskapsbekräftelse.72 Enligt riksdagens proposition 1997/98:7 anges bland 

annat att gemensam vårdnad är att föredra framför ensam vårdnad. Men det är dock viktigt att 

inte helt kassera formen ensam vårdnad eftersom det kan finnas fall där en av föräldrarna är 

olämplig som vårdnadshavare, exempelvis om det förekommit våld. I annat fall kan det finnas 

en djup och svår konflikt mellan föräldrarna som bidrar till att de inte kan samarbeta i frågor 

som rör barnet. I sådana fall kan det vara bäst för barnet om en av föräldrarna är ensam 

vårdnadshavare. Utgångspunkten bör dock vara gemensam vårdnad i samtliga fall där den 

vårdnadsformen är det bästa för barnet.73  
 

I NJA 2007:48 s. 382 är kärnfrågan i målet om parternas samarbetssvårigheter är sådana att detta 

utesluter att de har gemensam vårdnad om deras barn. Parterna har alltsedan barnets födsel haft 

konflikter, i varierande art och omfattning. De har inte kunnat lösa konflikterna kring vårdnad, 

boende och umgänge på egen hand utan har haft rättslig hjälp sedan barnet var fyra månader. 

Parternas problem att få till ett fungerande samarbete kring barnet illustreras väl i TR och HR 

dom. Enligt HD är parternas problem av sådan omfattning att gemensam vårdnad inte anses vara 

bäst för barnet. Därför bör som HR bestämt vårdnaden om barnet anförtros åt den ena föräldern 

ensam. HD fastställer dock vad TR förordnat om barnets rätt till umgänge med den förälder som 

inte anförtroddes vårdnaden.  

 

5.1.1.2 Gemensam vårdnad 

Den svenska familjerätten har sedan 1970- talet fokuserats på en utveckling mot att föräldrar 

skall ta ett gemensamt ansvar för barnet i så stor utsträckning som möjligt och därmed själva 

komma överens om frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Därför är gemensam 

vårdnad en grundprincip i dessa frågor. De reformer som har genomförts inom området har 

varit betydelsefulla för utvecklingen av gemensam vårdnad och därmed barnets tillgång till 

båda föräldrarna. Enligt propositionen 2005/06:99 som belyser de ”nya vårdnadsreglerna” 

framkommer att i de flesta fall är det bäst för barnet om föräldrarna har gemensam vårdnad. 

                                                 
72 Sjösten, (2003) s. 50  
73 SOU 2005:43, s. 482 
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Dock är en av grundförutsättningarna att ett samarbete kan ske mellan föräldrarna där respekt 

finns samt att den gemensamma vårdnaden inte utvecklas till en maktkamp för konflikten. 

Dock kan föräldrarna ha meningsskiljaktigheter och inte vara överens i alla frågor trots att den 

gemensamma vårdnaden inte blir till skada för barnet. Om föräldrarna har så pass stora 

samarbetssvårigheter att de överhuvudtaget inte kan komma överens om frågor kring barnet är 

gemensam vårdnad en utesluten form. Det är då inte förenligt med barnets bästa. När det 

förekommer våld eller övergrepp inom familjen anses gemensam vårdnad heller inte vara 

aktuellt eftersom det innebär en risk för barnets psykiska och fysiska hälsa.74 
 

NJA 2003:53 s 372 utgår i frågan huruvida umgänge skall vägras med hänsyn till risk för att 

barnet far illa. Barnet bor sedan födseln hos modern som är ensam vårdnadshavare. Fadern anses 

ha uppvisat hastiga personlighetsförändringar, koncentrationssvårigheter samt svängningar i 

humöret. Det finns en konkret risk att barnet skulle kunna fara psykiskt illa vid ett umgänge med 

fadern. Dock kan risken motverkas genom att umgänget sker i begränsad omfattning under 

medverkan av en kontaktperson. Med hänsyn till barnets intresse av en kontakt med fadern kan 

det anses vara till barnets bästa om ett umgänge med fadern kan upprättas.  
 

Föräldrarna måste kunna tillgodose barnet samtidigt som en flexibilitet och lyhördhet för 

barnets behov finns för att ständigt kunna bidra till positiva förändringar i miljön. Gemensam 

vårdnad bör bygga på att föräldrarna tillsammans och i enighet skall organisera tillämpningen 

av vårdnaden samt samarbeta med utgångspunkt kring barnets bästa.75   
 

I NJA 2000:54 s 345 har vårdnad om barn anförtrotts åt endast en av föräldrarna på grund av att 

det råder en svår och djup konflikt mellan föräldrarna vilket gör att det är omöjligt för dem att 

samarbeta i frågor som rör barnen. En domstol kan förordna om gemensam vårdnad även om en 

förälder motsätter sig detta, men inte då båda parterna motsätter sig gemensam vårdnad. I detta 

fall motsätter sig modern gemensam vårdnad, men inte fadern. Lagstiftningen om vårdnad av 

barn pekar på att vårdnaden skall anförtros åt en av föräldrarna endast när särskilda 

omständigheter råder som talar emot gemensam vårdnad. Genom att det råder en djup och svår 

konflikt mellan föräldrarna, vilket gör det omöjligt för dem att samarbeta i frågor som rör barnen, 

bör vårdnaden om barnen enligt principen om barnets bästa anförtros åt den ena föräldern ensam.  
 

 

5.2 Boende 

Vid situationer då föräldrar har gemensam vårdnad men då de inte är överens om frågan har 

domstolen möjlighet att neka upplösning av den gemensamma vårdnaden trots att det går 

                                                 
74 Prop. 2005/06:99, s 114-15 
75 Prop. 2005/06:99, s. 114-15 
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emot en förälders vilja. Det kan då bli aktuellt med tvistelösning kring vissa frågor som hör 

till den gemensamma vårdnaden, exempelvis vem av föräldrarna som barnet skall bo hos. Om 

föräldrarna har gemensam vårdnad om ett barn kan domstolen genom bestämmelsen som 

infördes genom 1998 års vårdnadsreform besluta om vem av föräldrarna som barnet ska bo 

hos. Beslutet skall dock vila på vad som är bäst för barnet. Denna bestämmelse innefattas 

även av att domstolen kan besluta om växelvist boende, d.v.s. boende hos var och en av 

föräldrarna, trots att en av föräldrarna är emot detta.76 För att ett växelvist boende dock skall 

fungera krävs att föräldrarna någorlunda kan samarbeta på ett flexibelt sätt för att formen inte 

skall vara en belastning för barnet. Ett växelvist boende kan vara lämpligt under förutsättning 

att det fungerar bra för både barn och föräldrar. Det kan ge barnet en nära och god relation 

med båda föräldrarna utan att det är en tvungen kontakt.77 Vid boende frågor skall barnet även 

få möjlighet att komma till tals samt uttrycka sin vilja, utifrån beaktande av ålder och 

mognad.78  
 

Gemensam vårdnad har ansetts vara till barnets bästa när inte särskilda skäl talar emot. I NJA 

1999:57 s 451 beslutar HD att föräldrarna skall ha gemensam vårdnad om barnen, utifrån 

principen om barnets bästa. Båda föräldrarna anses vara engagerade, kompetenta och lämpliga 

vårdnadshavare. Föräldrarna kan tillsammans ge barnen mer än vad den ena förälder ger barnen 

ensam. Genom att göra båda föräldrarna delaktiga kan det tillgodose barnets behov av en nära och 

god kontakt med båda föräldrarna. Dock förekommer meningsskiljaktigheter mellan föräldrarna 

vilket gör att samarbetet när det gäller barnen inte löper helt konfliktfritt. Enligt förarbetena är 

dock inte dessa meningssiljaktigheter av sådant slag som skulle medföra att domstolen inte bör 

förordna om gemensam vårdnad. Därför bör parterna få gemensam vårdnad om barnen. Dock bör 

barnen fortsättningsvis bo hos modern där de kan tillförsäkras en stabilitet i vardagen eftersom 

deras liv präglats av en oro efter föräldrarnas separation. 

 

5.3 Umgänge 

Enligt 6 kap 15 § första stycket FB (SFS 1949:381) har barn rätt till umgänge med den 

förälder som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget skall utformas så att det i första 

hand är till för barnet och inte föräldrarna. Rätten till umgänget skall bestämmas utifrån 

principen om barnets bästa, vilket tydliggörs i 6 kap 2 a §. Där framgår att barnets intressen 

och behov skall vara avgörande. Dock finns ingen absolut rätt för föräldern att få umgås med 

                                                 
76 SOU 2005:43, s. 505 
77 Prop. 2005/06:99, s. 115 
78 SOU 2005:43, s. 157 



 - 22 - 

barnet och en förälder kan heller inte tvingas att umgås med sitt barn. Det finns principiellt 

ingen plikt för ett barn att umgås med föräldern men ett barn kan inte i praktiken motsätta sig 

umgänge om detta anses vara till barnets bästa.79 Föräldern till ett barn har ett ansvar för att 

barnets behov av umgänge tillgodoses så långt det är möjligt med den förälder som barnet inte 

bor tillsammans med. 
 

NJA 1998:101 s 675 handlar om vårdnad om barn och vilken betydelse som skall tillmätas det 

förhållande att modern hindrat fadern att utöva umgängesrätt som domstolen har medgivit. 

Parterna har tillsammans ett barn som modern är ensam vårdnadshavare för. Fadern vill dock 

överflytta vårdnaden om barnet till honom då inte modern tillåter honom umgänge med barnet 

trots att domstolen medgivit umgängesrätt. Båda föräldrarna anses som lämpliga vårdnadshavare 

till barnet, dock har moderns inställning till umgängesrätten väckt allvarliga tvivel. Detta på 

grund av att om fadern får vårdnaden om barnet har modern för avsikt att helt bryta kontakten 

med barnet eftersom hon menar att barn i denna situation endast bör få umgås med den förälder 

som barnet bor tillsammans med. Detta resulterar i att modern inte sätter barnets intresse före sina 

egna personliga åsikter. Barnets bästa tillgodoses inte utan kan istället anses vara till nackdel för 

barnet vilket på sikt kan medföra skada. Barnets vårdnadshavare har enligt lag ett ansvar för att 

barnets behov av umgänge tillgodoses så långt det är möjligt med den förälder som inte är 

vårdnadshavare. Dock innebär en förflyttning av vårdnaden till fadern en mycket omvälvande 

upplevelse för barnet eftersom barnet inte bott tillsammans med fadern innan. En sådan 

förändring anses olämplig och kan skapa risker för barnet. Det är dock uppenbart att det är till 

barnets bästa att fadern får utöva umgängesrätten så snart som möjligt med barnet. 
 

Den förälder som barnet bor tillsammans med skall lämna sådana upplysningar om barnet 

som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap 15 § fjärde stycket 

FB). Detta eftersom situationen skall präglas av principen om barnets bästa. Vid domstolens 

bedömning av vad som är bäst för barnet i en umgängesfråga skall det fästas särskild vikt vid 

barnets behov av en nära och god relation med båda föräldrarna.80 Barnet behöver även ett 

regelbundet och konfliktfritt umgänge med båda sina föräldrar. Umgänget bör präglas av en 

flexibilitet samtidigt som umgänget är individuellt anpassat för barnet. Detta är viktigt både 

för barnets anpassning samt för den psykiska hälsan.81 Vid 1998- års vårdnadsreform 

framfördes betydelsen av att umgängesfrågor skall bedömas med fokus kring det enskilda 

fallet samt utifrån en individuell anpassning. Utifrån det enskilda fallet skall bland annat 

barnets ålder, mognad, anknytning till föräldrarna, föräldrarnas förhållande och samarbete 

                                                 
79 Socialstyrelsen (2003) s. 44-45 
80 SOU 2005:43, s. 513 
81 Sjösten, (2003) s. 97 
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beaktas. Barnets egna önskan och intresse skall även i umgängesfrågor ges betydelse utifrån 

dess ålder och mognad.82   
 

Även i NJA 1992:110 s 666 tas frågan upp kring vilken betydelse som skall tillmätas den 

situation där modern hindrat fadern från att utöva umgänge utifrån domstolens medgivna 

umgängesrätt. Modern har vårdnaden om barnet. Det har i periodvis sedan barnet var ett halvår 

gammalt funnits en umgängestvist mellan föräldrarna. Modern har inte medverkat till att ett 

umgänge med barnet och fadern skall bli tillgodosett, trots att hon som vårdnadshavare har ett 

ansvar för att se till att umgänget fungerar. Vid domstolens bedömning skall det fästas särskilt vid 

barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Eftersom barnet vid nio års ålder 

bott hos modern hela livet anses det inte förenligt med barnets bästa att låta vårdnaden överflyttas 

till fadern, trots att modern brustit i sitt ansvar som vårdnadshavare när det gäller frågan om 

faderns rätt till umgänge med barnet. Därför fastställer HD att vårdnaden bör tillkomma modern. 

Dock skall fadern ha rätt till umgänge med barnet, vilket skall upprättas snarast. Umgänget skall 

dock vid de första tillfällena begränsas i tid för att sedan upptrappas, detta eftersom ett avbrott i 

umgänget har förekommit.  
 

Det är som sagt viktigt att barnet har kontakt med båda föräldrarna men om barnet riskerar att 

fara illa vid umgängestillfällena måste bedömningen bygga på skydd mot barnet. En 

grundläggande utgångspunkt vid socialnämndens och domstolens bedömning i 

umgängesfrågor är att barn har en fullständig rätt att inte riskeras att bli utsatta för våld, 

övergrepp eller annan kränkande behandling av en förälder. Denna uppfattning skall alltid 

komma i främsta rummet vid bedömningen av barnets bästa.83 Om det förekommer 

stridigheter mellan föräldrarna skall domstolen i sådana fall göra en avvägning dels mellan 

barnets behov och intresse av ett umgänge med föräldern eller dels av barnets behov av trygga 

uppväxtförhållande.84  
 

NJA 2006:5 s 26 handlar om att gemensam vårdnad inte anses vara förenat med barnets bästa i ett 

fall där modern har dömts för försök till dråp på fadern. Fadern har förklarat att han inte kan 

tänka sig ha någon direkt kontakt alls med modern efter den inträffade händelsen. Fadern ansöker 

därför om att få ensam vårdnad om barnen. Dock anses inte ensam vårdnad överrensstämma med 

barnens intresse. Föräldrarna bör därför enligt TR ha gemensam vårdnad om barnen. Fadern 

bestred dock TR beslut men HR ansåg inte att någon annan slutsats än den som TR har dragit var 

nödvändig eftersom de i likhet med TR finner att det bästa för barnen är att föräldrarna har 

gemensam vårdnad. Föräldrarna kan dock inte samråda direkt med varandra kring barnens 

                                                 
82 SOU 2005:43, s. 514-516 
83 Prop. 2005/06:99, s. 116-117 
84 Prop. 2005/06:99, s. 515 
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angelägenheter vilket gör att gemensam vårdnad under dessa förhållanden inte är förenligt med 

principen om barnets bästa. Därför anser HD att HR dom om gemensamma vårdnaden bör 

upplösas och istället skall ensam vårdnad om barnen anförtros åt fadern.  

 

5.4 Samarbetssamtal 

Om det förekommer oenigheter mellan vårdnadshavarna måste socialtjänsten vara aktiv 

genom att underlätta för föräldrar att uppnå samförståndslösningar. Genom 

samarbetssamtalen får föräldrarna möjlighet att enas i frågor som rör vårdnad, boende och 

umgänge, enligt 6 kap 18 § FB (SFS 1949:381). Socialtjänsten måste så snart som möjligt 

erbjuda föräldrarna dessa samtal, vilket framgår i 5 kap 3 § SoL. Kommunen skall sörja för att 

föräldrar som är oeniga i frågorna kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning. Syftet med 

samarbetssamtal är att hjälpa oeniga föräldrar att göra överenskommelser utifrån barnet, dess 

behov samt eventuella önskemål. Målet är att föräldrarna dels kommer överens om frågor som 

rör barnet men även att de kan förbättra sin förmåga att samarbeta med varandra. Genom att 

föräldrarna har möjlighet av denna form av samtal kan svårigheter, problematiska situationer 

samt konflikter som präglar föräldraskapet leda till att föräldrarna gemensamt kommer fram 

till vad som är barnets bästa. Samarbetssamtalen kan även leda till att föräldrarna kan lösa 

sina tvister utanför domstolen.85 

 

6. Barnets bästa enligt Barnkonventionen och svensk rätt  

Det finns ingen definition av vad som är barnets bästa. Istället finns en mängd olika 

uppfattningar, åsikter samt intressemotsättningar. Man kan också säga att uppfattningen om 

vad som är barnets bästa även förändras över tid. Andra faktorer som gör det svårt att 

definiera barnets bästa är att vad som är det bästa för ett barn inte är detsamma för ett annat 

barn. Det varierar individer emellan och därför måste bedömningen av vad som är det bästa 

alltid göras individuellt inför varje beslut. Detta i kombination med kunskap och beprövad 

erfarenhet samtidigt som barnet själv får komma till tals. Viktigt är att det alltid skall finnas 

ett barnperspektiv.86  

 

 

 

 

                                                 
85 Prop. 2005/06:99, s. 116-118 
86 SOU 2005:43, s. 105 
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6.1 Enligt Barnkonventionen 

Det skall finnas ett tydligt barnperspektiv vid alla beslut eller andra åtgärder som rör barnet. 

Denna grundsyn genomsyrar FN:s barnkonvention. Begreppet barnets bästa är en av 

Barnkonventionens grundpelare och framkommer i artikel 3:   

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 

barnets bästa komma i främsta rummet.  

 

2. 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 lagligt ansvar för barnet, och 

skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder. 

 

3. 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.87 
 

Det som är bäst för barnet skall i första hand vara vägledande vid alla åtgärder som rör barn. 

Åtgärder som utförs av offentliga organ samt även privata sociala välfärdsinstitutioner 

omfattas av principen. Principen gäller både i lagstiftningssammanhang men även i sådana 

samanhang där praktisk tillämpning av lagen blir aktuell.88 Att artikel 3 i Barnkonventionen 

riktar sig i huvudsak mot det offentliga området beror på att det inte är enskilda individer utan 

staterna som är rättsligt bundna av konventionen. Men trots detta behandlar även 

konventionen förhållandet mellan förälder och barn.89 Barnets fulla människovärde och 

integritet är utgångspunkten i barnperspektivet. Med integritet menas att rätten till 

grundläggande mänskliga behov tillgodoses, så som omvårdnad, föda, kläder, hälsovård samt 

skydd mot övergrepp eller kränkande behandling. Det handlar även om att barnet skall få sina 

åsikter respekterade. Barn har rätt till delaktighet i alla beslut som rör dem själva och därmed 

skall de behandlas som kompetenta och resursstarka individer.90 Dock måste inte alltid 

barnets åsikter följas utan det är i sista hand den vuxne personen som har kunskap och 

erfarenhet som måste fatta beslut samt ta ansvar för besluten. Barnperspektivet skall dock 

alltid beaktas. Innebörden av att beakta barnperspektivet då beslut skall tas handlar om att 

                                                 
87 http://www.bo.se, 2008 – 04 – 14 
88 Ewerlöf, (2004) s. 35 
89 Schiratzki, (2005) s. 28 
90 SOU 2005:43, s. 106 
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man skall försöka förstå barnet samt ta reda på hur barnet uppfattar sin situation, d.v.s. man 

skall försöka se situationen genom barnets ögon. Genom att beakta barnperspektivet medför 

det även att analysera vilka följder ett beslut kan få för barnet. Det är då viktigt att lyssna samt 

respektera barnet som en egen individ med egna åsikter.91 

 

FN:s kommitté för barnets rättigheter, som finns stadgat i artikel 43, skall bland annat granska 

konventionsstaternas framsteg i arbetet med att förverkliga de skyldigheter som konventionen 

satt upp. Kommittén använder principen om barnets bästa i huvudsak på två sätt. För det 

första skall barnets bästa utifrån en allmän princip genomsyra bland annat lagstiftningen. För 

det andra skall barnets bästa användas för tolkning samt ge innehåll åt konventionens 

sakartiklar. Kommittén har även strävat efter att begränsa att fria tolkningar av barnets bästa 

sker och understryker istället att tolkningar ständigt måste ske i överensstämmelse med 

Barnkonventionens anda.92 Det skall särskilt beaktas att barnet är en person med egna känslor 

och åsikter. En princip som har betydelse i detta samanhang är barnets rätt att komma till tals 

som finns att hitta i artikel 12. Ett barn som är i stånd att framföra sina egna åsikter har rätt att 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet.93  För att domstolen skall få en uppfattning om vad 

som är det bästa är det av betydelse att barnets egna uppfattningar och önskemål blir synade 

och beaktade i processen. Dock skall barnets ålder och mognad beaktas i förhållande till 

situationen.94 

 

6.2 Enligt svensk rätt  

Enligt svensk rätt är principen om barnets bästa utgångspunkt i frågor som rör barn och 

ungdomar, vilket bland annat framkommer i Föräldrabalken. Under 1998 genomfördes 

vårdnadsreformen som medförde att en portalparagraf om barnets bästa infördes i 6 Kap FB 

(6 Kap 2 a §).95 Denna införsel av portalparagrafen innebar inte någon förändring i gällande 

rätt utan den innebar att barnets bästa ytterligare skall förtydligas och finnas med som en 

utgångspunkt i bedömningen.96 Där framkommer att barnets bästa skall komma i främsta 

rummet vid avgöranden av frågor som berör vårdnad, boende och umgänge. I och med 

genomförandet av 1998 års vårdnadsreform blev regleringen av principen om barnets bästa 

                                                 
91 Prop. 2005/06:99, s. 39 
92 Schiratzki, (2005) s. 29 
93 Prop. 2005/06:99, s. 39 
94 Prop. 1994/95:224, s. 27 
95 Prop. 2005/06:99, s. 39 
96 SOU 2005:43, s. 100 
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tydligare bunden till Barnkonventionen.97 Att domstolar samt socialnämnder skall besluta 

efter principen om barnets bästa framkommer i flera av bestämmelserna i 6 Kap FB (SFS 

1949:381).98 Det skall inte finnas några andra intressen som kan gå före barnets bästa, 

exempelvis rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet.99 Man 

kan säga att den bästa lösningen för barnet är den lösning som gynnar att barnet får sina 

grundläggande behov tillgodosedda.100 Eftersom det är barnets framtid samt tillvaro som 

beslutet handlar om är det en självklarhet att barnets bästa skall vara avgörande. Dock måste 

föräldrarnas åsikter även beaktas eftersom det som är bra för föräldrarna ofta även är positivt 

för barnet. Om situationen kring barnet skall fungera måste även situationen för föräldrarna 

någorlunda vara acceptabel. I annat fall kan det uppstå konflikter mellan föräldrarna som kan 

gå ut över barnet på ett ohälsosamt sätt. Dock måste alltid barnets intressen stå i fokus.101 

 

I propositionen 2005/06:99 framgår att Regeringen anser att man kan förlora den flexibilitet 

som önskas i det enskilda fallet om man låter lagtexten bli mer utförlig kring vad som skall 

anses vara bäst för barnet. Det måste i varje enskilt fall utifrån en bedömning av individuella 

förhållanden avgöras vad som är det bästa.102 Dock kan det vara svårt att veta vad som är 

barnets verkliga vilja. Barn kan ändra sina åsikter dag till dag genom att bland annat påverkas 

på olika sätt. Därför är det viktigt att bedömningen bygger på sakkunskap utifrån det som 

barnet uttryckt samtidigt som hänsyn skall tas till faktorerna i det enskilda fallet.103 Vid 

bedömningen av vad som är barnets bästa skall det även tas hänsyn till barnets fysiska samt 

psykiska välbefinnande och utveckling, både långsiktiga samt kortsiktiga effekter.104 

 

Det är av stor vikt att domstolar samt socialnämnder är tydliga i sitt beslutsfattande kring hur 

de resonerar i det enskilda fallet. Principen om barnets bästa får inte användas som en rutin 

utan bakomliggande syfte. Det är bland annat lämpligt om domstolar eller socialnämnder för 

ett tydligt resonemang kring exempelvis barnets relation till båda föräldrarna, barnets 

inställning till situationen, föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare, risken att barnet far 

illa, möjligheten för föräldrarna att tillgodose barnets behov av att ha en god och nära kontakt 

med föräldrarna o.s.v. Förklaringen till detta är att det skall finnas en tydlighet kring vad som 
                                                 
97 Prop. 2005/06:99, s. 39 
98 Ewerlöf, (2004) s. 35 
99 Prop. 2005/06:99, s. 39, 85 
100 Ewerlöf, (2004) s. 35 
101 Prop. 2005/06:99, s. 113 
102 Prop. 2005/06:99, s. 40 
103 Prop. 1994/95:224, s. 27, SOU 2005:43, s. 545 
104 Prop. 2005/06:99, s. 40 
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anses vara det bästa för barnet i den enskilda situationen.105 I den nuvarande bestämmelsen 

om barnets bästa i 6 kap 2 a § framgår det vissa omständigheter som skall beaktas. 

Förklaringen till att dessa skall beaktas särskilt grundar sig i att dessa omständigheter aldrig 

får glömmas bort i bedömningen. Det är även ett uttryck för vad lagstiftaren vill lägga 

uppmärksamheten på. Det skall bland annat fästas särskild vikt vid barnets behov av en nära 

och god kontakt med båda föräldrarna. En annan del som skall beaktas är risken för att barnet 

utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar, eller annars far illa. Barnets vilja är 

en viktig del som även skall uppmärksammas.106 

 

Som ovan beskrivits är det viktigt att barnet ges möjlighet att komma till tals för att barnets 

bästa skall kunna uppnås i mål och ärenden. Den som gör en utredning som rör vårdnad, 

boende och umgängesfrågor skall om det inte är olämpligt försöka redovisa barnets 

inställning. Domstolen skall därefter ta hänsyn till barnets vilja. Socialnämnden skall även ges 

möjlighet att lämna upplysningar. De har skyldighet att meddela domstolen om de finns 

upplysningar som kan vara av betydelse för frågans bedömning.107 I Barnkonventionen, 

artikel 12, framkommer att barn skall ha rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör en 

själv. I enlighet med Barnkonventionen infördes år 1996 i FB uttryckliga bestämmelser kring 

barns rätt att komma till tals i frågor om vårdnad och umgänge. Dock skall hänsyn tas till 

barnets ålder och mognad.108 Det har dock vid flera tillfällen diskuterats vad som anses vara 

en lämplig ålder för ett barn att få viljan beaktad. Det har inte ansetts vara lämpligt att 

bestämma en viss åldergräns eftersom ett barns mognad varierar utifrån varje enskild individ. 

Därför går det inte att bestämma någon specifik ålder där barnet kan tillfrågas utan detta 

måste ske utifrån fall till fall. Större barns inställning skall dock i normala fall beaktas i större 

grad än de mindre barnen.109 Men fortfarande måste även de mindre barnen ha rätt att komma 

till tals.110 Det kan dock komma att ske under andra omständigheter, exempelvis genom att ha 

en vuxen med i processen som ställföreträdare111 eller att utredaren samtalar med personer 

som står barnet nära och känner det väl.112 Domstolen bör i allmänhet följa barnets vilja om 

det finns en bestämd önskan samt om barnet uppnått en sådan mognad som bör respekteras. 

Trots att det finns en önskan hos barnet måste domstolen även ta hänsyn till andra delar som 
                                                 
105 Prop. 2005/06:99, s. 40 
106 SOU 2005:43, s. 101 
107 Prop. 1994/95:224, s. 16 
108 Prop. 2005/06:99, s. 45 
109 SOU 2005:43, s. 545 
110 Prop. 2005/06:99, s. 46 
111 Prop. 1994/95:224, s. 30 
112 Prop. 2005/06:99, s. 46 
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är betydelsefulla, exempelvis vem av föräldrarna som främst kan tillgodose barnets behov. 

Sådant skall vägas in samt beaktas i helhetsbedömningen.113 I lagtexten framgår det att barnet 

skall ges möjlighet att uttrycka sin vilja vilket menas att det är en rättighet och inte något som 

barnet tvingas göra. Barnet skall dock inte under några omständigheter behöva ta direkt 

ställning i en konflikt rörande vårdnaden mellan föräldrarna.114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 Prop. 2005/06:99, s. 45 
114 SOU 2005:43, s. 545 
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7. Analys 

7.1 Föräldrabalkens praxis i förhållande till Barnkonventionen 

Vid alla beslut och andra åtgärder som rör barn skall det finnas ett tydligt barnperspektiv, 

vilket kommer i uttryck både i Föräldrabalken och Barnkonventionen. En av grundpelarna i 

Barnkonventionen är principen om barnets bästa, vilket framkommer i artikel 3. Vid alla 

åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet, oavsett om de vidtas av 

offentliga organ eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 

myndigheter eller lagstiftande organ. Enligt barnperspektivet är utgångspunkten respekten för 

barnets fulla människovärde och integritet. Genom att beakta barnperspektivet i 

beslutsfattandet finns en förståelse för barnet genom att man försöker ta reda på hur barnet 

uppfattar sin situation och eventuella förändringar. Genom att försöka förstå hur barnet 

känner kan en medvetenhet kring konsekvenserna av olika beslut skapas. Då är det viktigt att 

lyssna på barnet och respektera det som en individ med egna uppfattningar. Eftersom ett barn 

är en individ som inte fullt utvecklats är det ändock den vuxne personen med kunskaper och 

erfarenheter som i sista hand måste fatta det avgörande beslutet och ta ansvar för dess 

konsekvenser för barnet.115  

 

Året 1990 ratificerade Sverige Barnkonventionen och under samma år trädde konventionen i 

kraft. Genom att Sverige ratificerade konventionen har staten genom en internationell 

folkrättslig förpliktelse till uppgift att följa konventionens bestämmelser, enligt artikel 4.116 

Barnkonventionen transformerades till den svenska lagstiftningen vilket menas att svensk lag 

eller delar av den omvandlades så att den stämmer överens med de internationella lagarna.117 

Genom att Barnkonventionen godkändes har det inte ansetts att någon annan särskild svensk 

barnlagstiftning har behövts.118 Barnkonventionen har påverkat de reformer som genomförts i 

den svenska lagstiftningen. FB står i överensstämmelse med de grundläggande principerna 

om barnets bästa enligt Barnkonventionen. Inom den svenska barnrätten är FB den mest 

centrala författningen på nationell nivå.119 FB har omarbetats och kompletterats en mängd 

gånger men den övergripande strukturen har dock varit den samma. Barnets situation har 

under årens lopp alltmer förändrats i positiv riktning.120 I kap 6 § 2 a framgår att barnets bästa 

                                                 
115 Prop. 2005/06:99, s.39 
116 Prop. 1997/98:182, s. 8 
117 Hydén, (2001) s. 75 
118 Schiratzki, (1997) s. 130 
119 Socialstyrelsen, (2003) s. 69 
120 Ewerlöf, (2004) s. 25 
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skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Genom 1998 – års 

vårdnadsreform knöts principen om barnets bästa tydligare till Barnkonventionen. I samband 

med reformen infördes även en portalparagraf i 6 kap § 2 a FB (SFS 1949:381). Detta är en 

grundläggande bestämmelse och där framkommer att barnets bästa skall komma i främsta 

rummet när frågor om vårdnad, boende och umgänge är aktuella.121 I samband med 

propositionen 1997/98:8 förbättrades barnets ställning genom att barnperspektivet ytterligare 

skulle beaktas i domstolsprocessen samt att barnets bästa skulle komma att bli klarare uttryckt 

i lagen.122 Genom den nya lydelsen skall barnets bästa ”vara avgörande” för besluten i frågor 

som rör vårdnad, boende och umgänge. Det innebär att inga andra intressen kan gå före, t.ex. 

rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av en kontakt med barnet framför den 

andre förälderns behov.123  

 

I FB framkommer ”att det skall 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”. Detta har stöd i Barnkonventionen, artikel 3, genom att det där framkommer 

”att konventionsstaterna skall åta 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 lagligt ansvar 

för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa 

åtgärder”.  
 

I NJA 2003:53 s 372 tas frågan upp om umgänge skall vägras med hänsyn till risk för att barnet 

far illa. Detta på grund av att fadern uppvisat hastiga personlighetsförändringar. Umgänget är till 

för barnet och det är barnets intressen och behov som skall vara avgörande. Finns det en risk för 

att barnet far illa vid gemensam vårdnad skall domstolen beakta detta. 
 

Vidare skall det fästas avseende särskilt vid ”barnets behov av en nära och god kontakt med 

båda föräldrarna”. Det skall dock tas hänsyn till barnets ålder och mognad. Enligt 

Barnkonventionen skall konventionsstaterna säkerställa att ett barn inte skiljs från sina 

föräldrar mot deras vilja utom i de fall då behöriga myndigheter i enlighet med tillämplig lag 

finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa, exempelvis vid övergrepp 

eller vanvård (Artikel 19, 1 Barnkonventionen).  
 

                                                 
121 Prop. 2005/06:99, s. 39 
122 Prop. 2005/06:99, s. 2 
123 Prop. 2005/06:99, s. 38 
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I NJA 1999:57 s 451 beslutar HD att föräldrarna skall ha gemensam vårdnad om barnen eftersom 

båda föräldrarna anses vara engagerade, kompetenta och lämpliga som vårdnadshavare. Genom 

att föräldrarna får gemensam vårdnad blir de delaktiga vilket kan tillgodose barnens behov av en 

nära och god kontakt med båda föräldrarna. De meningsskiljaktigheter som råder mellan 

föräldrarna är inte av sådan omfattning att det skulle påverka barnens bästa.  
 

Konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är skiljt från den ena föräldern 

eller båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande eller en direkt 

kontakt med båda föräldrarna, om inte detta strider mot principen om barnets bästa (Artikel 

19, 3 Barnkonventionen).  
 

I NJA1998:101 s 675 är fadern genom domstolens medgivande beviljad umgängesrätt. Trots detta 

hindrar modern honom att utöva umgängesrätten. Eftersom vårdnadshavaren enligt lag har ansvar 

för att barnets behov av umgänge tillgodoses så långt som möjligt med den förälder som inte är 

vårdnadshavare beslutas att modern skall betala vite vid varje uteblivet umgänge mellan barnet 

och fadern.  
 

Enligt kap 6 § 2 a FB (SFS 1949:381) skall hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av 

barnets ålder och mognad. Enligt Barnkonventionen, artikel 12, skall ”konventionsstaterna 

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”.  Där framkommer även att barnet har rätt att höras i alla 

domstolsförfaranden och administrativa förfaranden som rör dem. Dock finns vissa 

begränsningar för att få utöva denna rätt, bland annat sådana som är föreskrivna i lag eller 

som är nödvändiga för barnet, exempelvis beaktande av barnets ålder och mognad. Den 

svenska lagstiftningen har anpassats och utvecklats kring detta område för att uppfylla 

Barnkonventionens krav.124 

 

7.2 Barnets bästa enligt rättsfallen 

För att man skall kunna ta tillvara på barnets bästa krävs det att varje barn görs synlig och 

sätts i fokus.125 Genom att ha ett barnperspektiv vid beslutsfattandet skall en förståelse för 

barnet finnas. Utredaren skall försöka sätta sig in i barnets situation och därmed försöka förstå 

hur barnet upplever situationen samt vilka konsekvenser ett beslutsalternativ kan få. Vid varje 

enskilt fall måste en bedömning göras med hänsyn till vad som är barnets bästa utifrån 

                                                 
124 Socialstyrelsen (2003) s. 83-84 
125 Socialstyrelsen (2003) s. 74 



 - 33 - 

individuella förhållanden. Det är viktigt att både domstolar och socialnämnder tydligt visar 

hur de tänkt i det enskilda fallet. Denna bedömning skall bygga på kunskap och beprövad 

erfarenhet i kombination med att barnet själv får komma till tals. Vid varje process skall 

hänsyn tas till barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Även långsiktiga 

och kortsiktiga effekter för barnet bör beaktas så långt det är möjligt. Genom att tydligt ha 

resonerat kring vad som är barnets bästa i varje enskilt fall minskar risken att principen om 

barnets bästa enbart används slentrianmässigt.126 I samband med 1998- års vårdnadsreform 

vidgades domstolens möjlighet att besluta om gemensam vårdnad för föräldrarna, trots att den 

ena föräldern kan mottsätta sig den formen. Utgångspunkten är dock att gemensam vårdnad 

ändå skall vara bäst för barnet. Vårdnaden skall endast anförtros åt en av föräldrarna när det 

råder särskilda omständigheter som talar emot gemensam vårdnad. En sådan omständighet 

kan vara att det finns en konflikt mellan föräldrarna som är så svår och djup vilket gör det 

omöjligt för dem att samarbeta i frågor som rör barnet.127  
 

Utifrån NJA 2007:48 s 382 finns en svår och djup konflikt mellan föräldrarna vilket tvingat dem 

att gå till domstol för att få rättslig hjälp med frågor kring vårdnad, boende och umgänge. Enligt 

HD är deras problem i sådan omfattning att gemensam vårdnad inte anses vara bäst för barnet. 

Dock skall barnet ha rätt till umgänge med den förälder som den inte bor tillsammans med.  
 

Vid samarbetsproblem mellan föräldrarna måste en bedömning göras i varje enskilt fall. 

Därför bör en konflikt inte utesluta gemensam vårdnad. Bedömningen måste bland annat utgå 

ifrån om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därmed kan ett samarbete 

på längre sikt fungera.  
 

I NJA 1999:57 s 451 finns meningsskiljaktigheter mellan föräldrarna vilket gör att samarbetet när 

det gäller barnen inte helt löper konfliktfritt. Dock är dessa meningsskiljaktigheter enligt 

förarbetena inte av sådant slag som skulle medföra att domstolen inte bör döma till gemensam 

vårdnad. Föräldrarna är delaktiga samt engagerade och de kan tillsammans ge barnen mer än vad 

den ena föräldern ger barnen ensam.  
 

En annan särskild omständighet som gör att inte domstolen skall besluta om gemensam 

vårdnad är om föräldern är olämplig som vårdnadshavare, exempelvis då en förälder gjorts sig 

skyldig till våld mot barnet eller den andre föräldern.  
 

I NJA 2003:53 s 372 ifrågasätts om umgänge skall vägras med hänsyn till risk för att barnet far 

illa eftersom fadern uppvisat hastiga personlighetsförändringar, koncentrationssvårigheter och 

                                                 
126 Prop. 2005/06:99, s. 39-40 
127 Prop. 2005/06:99, s. 114-115 
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svängningar i humöret. Det finns en konkret risk att barnet skulle kunna fara psykiskt illa. Dock 

med hänsyn till barnets intresse av en kontakt med fadern kan det anses vara till barnets bästa om 

ett umgänge kan ske i begränsad omfattning under medverkan av en kontaktperson.  
 

En vårdnadshavare till ett barn har enligt lag ett ansvar för att barnets behov av umgänge 

tillgodoses så långt som möjligt med den förälder som inte är vårdnadshavare.  
 

I NJA 1998:101 s 675 hindrar modern att fadern utövar umgängesrätten som domstolen har 

medgivit. Umgänget skall i första hand vara till för barnet och det är barnets intressen och behov 

som skall vara avgörande. I detta fall medför det att modern inte sätter barnets intressen före sina 

egna personliga åsikter, vilket gör att barnets bästa inte tillgodoses utan kan istället anses vara till 

nackdel för barnet vilket på sikt kan medföra skada. Eftersom barnet bott hos modern hela sitt liv 

kan dock en överflyttning av vårdnaden till fadern komma att bli en mycket omvälvande 

upplevelse för barnet. Det anses vara olämpligt och kan skapa risker för barnet. Ett 

ställningstagande måste göras där hänsyn skall tas till att barnets intressen skall tillgodoses 

genom kontakt med båda föräldrarna. Modern skall därför vid varje tillfälle där hon vägrat fadern 

umgänge betala vite om 5000 kronor.   

 

7.3 Barnets utrymme vid vårdnad, boende och umgängesfrågor 

Som det tidigare framkommit är lagstiftningen tydlig med att det är barnets bästa som i alla 

lägen skall vara vägledande vid beslut om vårdnad, boende och umgänge. Det skall utifrån 6 

kap 2 a FB (SFS 1949:381) tas hänsyn till barnets vilja, med beaktande av barnets ålder och 

mognad. Det är barnets egen uppfattning som skall ges betydelse vid den totala bedömningen. 

Om det handlar om ett mindre komplicerat ärende där det inte råder några djupare konflikter 

mellan föräldrarna kan ibland en indirekt bild av barnen och deras situation ges av föräldrarna 

själva. Föräldrar som dock befinner sig i en djupare konflikt eller i en kris är ofta alltför 

upptagna av sitt egna för att kunna se barnens reaktioner och behov. Då kan socialtjänstens 

familjerättshandläggare behöva ha kontakt med barnen för att de skall kunna komma till tals 

och synliggöras i de beslut som rör deras vardag.128  

 

Det är inte meningen att ett barn regelmässigt skall medverka i en domstolsprocess utan det 

normala är att barnet endast hörs i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Detta på grund av 

att en domstolsförhandling där parterna är i en konfliktsituation kan verka dramatiskt för 

barnet. Även skall undvikas att barnet hamnar i en valsituation mellan föräldrarna. Domstolen 

skall i det enskilda fallet ta ställning till om det är lämpligt om barnet hörs. Därför måste 
                                                 
128 Socialstyrelsen, (2003) s. 83 
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barnets inställning ges stor betydelse där hänsyn skall tas till om barnet medverkar i 

rättegången mot sin vilja. Det är inte helt enkelt att avgöra vilken ålder och mognad som 

anses vara lämplig i det enskilda fallet. Det går inte att bestämma någon specifik ålder då ett 

barn bör tillfrågas utan det måste avgöras utifrån åldern och mognaden på barnet. Domstolen 

måste i varje enskilt fall göra bedömningen om det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av 

att höras.129  
 

I NJA 2007:48 s 382 är barnet endast några år vid domstolsprocessens avslutande och konflikten 

har pågått sedan barnet föddes. Det är då inte lämpligt att låta barnet komma till tals eftersom det 

är vid en ringa ålder.  
 

Uppgiften blir då istället att skaffa sig en bild av barnet och dess behov. Detta kan man göra 

genom att låta föräldrarna ge en indirekt bild av barnet och situationen runtomkring. Eftersom 

parterna befinner sig i en konfliktsituation där de inte kan enas tillsammans ger de ofta 

motstridiga tolkningar kring situationen. Det är därför en svår uppgift att bedöma dessa 

motstridiga tolkningar och därför kan det ofta vara en nödvändighet att låta inhämta barnets 

perspektiv, om möjligheten finns.130  
 

I NJA 1999:57 s 451 framkommer inte att barnen hörts, eftersom alla tre barnen är i ringa åldrar, 

men föräldrarna har utifrån sin synvinkel uppgett hur barnen upplever situationen. Även har 

barnens dagmamma, lärare, BVC och granne hörts för att barnens situation skall beaktas. I 

sammanhanget finns en viss oro för att barnen har indragits i föräldrarnas konflikt och därmed 

tagit ställning som inte grundar sig på den egna viljan.  
 

Det finns en allmän accepterad uppfattning att barn som växer upp i konfliktfyllda miljöer 

tenderar att påverkas negativt. För att lagstiftningen skall utgå ifrån barnets bästa måste denna 

fråga kring barnets vilja hanteras professionellt och aktsamt. Lagstiftningen grundar sig på att 

det finns en stor respekt för barnets egen vilja. I detta samanhang handlar det om att stärka 

barnets ställning och deras rättigheter eftersom det handlar om en situation där viktiga beslut 

om deras framtid fattas.131  
 

I NJA 2003:53 s 372 är barnet vid en ringa ålder under processens gång, vilket gör att det inte är 

aktuellt att höra barnet. Dock har det poängterats i umgängesutredningen att faderns psykiska 

instabilitet och därmed bristande omdömesförmåga gör att hans lämplighet som 

umgängesförälder ifrågasätts. Faderns förhållningssätt och uppträdande anses vara ett starkt skäl 

                                                 
129 Prop. 1994/95:224, s. 16 
130 Socialstyrelsen, (2003), s. 83 
131 Socialstyrelsen, (2003), s. 85 
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till att det inte anses vara till barnets bästa med umgängeskontakt dem emellan. Detta med hänsyn 

till att barnet på grund av sin låga ålder helt och hållet är beroende av den vuxnes förmåga att ge 

skydd, omvårdnad och förutsägbarhet. Dessa behov är oerhört viktiga att beakta när det gäller 

frågor som rör ett eventuellt umgänge. 
 

I NJA 2000:54 s 345 utgår domstolen ifrån om det är bäst för barnen att vårdnaden ges till fadern 

eller till modern. Eftersom barnen endast är vid sju och nio års ålder vid domstolens avgörande är 

det inte aktuellt att höra dem utan bedömningen vilar på föräldrarnas lämplighet. Eftersom det 

råder en stor och djup konflikt mellan föräldrarna vilket gör det omöjligt för dem att samarbeta 

bör hänsyn tas till barnets bästa och därmed bör vårdnaden om dem anförtros åt modern ensam. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att den svenska lagstiftningen under årens lopp alltmer har 

utvecklats mot att tillgodose barnets bästa. Genom lagförslag och utarbetade förarbeten till 

lagändringar har diskussionen präglats av hur kommunen, socialnämnden, domstolen o.s.v. 

kan utvecklas för att ytterligare beakta principen om barnets bästa. Den svenska 

barnlagstiftningen har alltmer utvecklats för att tillgodose den praxis och de krav som 

Barnkonventionen satt upp. I Barnkonventionen framkommer att vid alla åtgärder som rör 

barn skall barnets bästa komma i främsta rummet. Enligt portalparagrafen kap 6 § 2 a FB 

(SFS 1949:381) skall barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och 

umgänge. Föräldrabalken vilar på Barnkonventionens anda och skall följa de krav som finns 

uppsatta. I de rättsfall som använts under uppsatsens gång har domstolen argumenterat 

utifrån lagrum och förarbeten kring barnets bästa. Det är viktigt att det finns en diskussion 

och en argumentation kring vad som är det bästa för barnet i det enskilda fallet för att inte 

principen skall användas slentrianmässigt. Domstolen har utifrån varje bedömning tagit i 

beaktning vad som är det bästa för barnet i den individuella situationen. Dock har även 

föräldrarnas situation tagits i beaktning eftersom det ofta är bra för barnet om även 

föräldrarnas situation fungerar någorlunda. Det viktiga är dock att barnets situation sätts i 

främsta rummet. Vid frågor som rör dem är det även av stor betydelse om barnet får komma 

till tals och uttrycka sin vilja i den pågående processen. Dock behöver hänsyn tas till barnets 

ålder och mognad, vilket det gjorts i rättsfallen då föräldrarna eller andra i barnets omgivning 

har fått gett sin syn på saken då barnet i fråga har varit vid en ringa ålder. Det huvudsakliga 

är att barnets situation sätts i främsta rummet. 
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8. Diskussion 

En tanke som funnits med mig genom hela denna uppsats är att de barn som är barn idag är 

dem som skall förvalta och fortsätta bygga vidare på det som vi idag byggt upp. Därför är 

barnen en mycket viktig källa att ta hand om, förvalta och uppfostra väl genom att de en dag 

skall ta hand om oss. Varje år får en stor mängd barn genomgå att deras föräldrar separerar. I 

denna process uppstår frågor kring vårdnad, boende och umgänge. Det är viktigt att 

uppmärksamma dessa frågor eftersom det är barnen som är en del av processen. I frågorna 

skall barnets bästa alltid komma i främsta rummet och vara avgörande för alla beslut. Detta 

framgår i kap 6 § 2 a FB (SFS 1949:381), vilket kan sägas vara en portalparagraf för det 

övriga kapitlets innehåll. I denna paragraf uppmärksammas risken för att barnet eller någon 

annan i familjen utsätts för övergrepp, att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller 

annars far illa. Det skall även fästas uppmärksamhet vid barnets behov av en nära och god 

kontakt med båda föräldrarna. I den doktrin och de förarbeten som har utarbetats har det 

särskilt betonats att hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktning av ålder och mognad. Det 

är viktigt att denna hänsyn framkommer och diskuteras i förarbetena och doktrin eftersom en 

bedömning måste vila på varje enskild individ.  

 

Föräldrabalken vilar på Barnkonventionens anda och principen om barnets bästa blev genom 

1998 års vårdnadsreform tydligare bunden till konventionen. Införandet av Barnkonventionen 

har medverkat till att barnets rättsliga ställning alltmer har ökat i vårdnadsfrågor. Principen 

om barnets bästa kan sägas vara en grundpelare vilket beskrivs i artikel 3 där det framkommer 

att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Dock 

framkommer även i Barnkonventionen att en avvägning måste göras utifrån vad som är bäst 

för barnet i varje enskilt fall. Det har i förarbetena diskuterats att det är av stor vikt att inte 

bedömningen bygger på ett vuxenperspektiv utan att det verkligen finns ett barnperspektiv 

som utgår ifrån vad som är bäst för dem. Kritik har riktats mot domstolar och socialnämnder 

som går ut på att de inte dömt utifrån barnperspektivet utan i större utsträckning fokuserat på 

föräldrarna. Det är betydelsefullt att denna debatt har uppmärksammats till stor del för att 

barnperspektivet skall bli tydligare. Det är av betydelse att det framarbetas förslag på hur 

handläggningen mera kan tillgodose barnets bästa. Annika Rejmer (2003) skriver i sin 

avhandling att barnperspektivet inte är grunden i handläggningen av vårdnadstvister samt att 

barnets bästa i det enskilda fallet inte regelmässigt kartläggs. Därför är det av vikt att denna 

fråga uppmärksammas samt att förslag på hur handläggningen kan tillgodose barnets bästa 
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framarbetas. Det är dock oklart vad som är barnets bästa eftersom det är ett öppet och brett 

begrepp där en prövning måste ske utifrån varje enskild individ. Detta kan i 

domstolsavgöranden skapa tolkningsproblem men eftersom varje enskilt fall ser olika ut 

behövs det även göras en enskild bedömning. Det är dock viktigt att denna bedömning tar 

hänsyn till de kriterier som finns, bland annat att hänsyn skall tas till att barnet inte far illa 

samt att det finns möjlighet för barnet att skapa en god relation med båda föräldrarna. Johanna 

Schiratzki (1997) menar dock att utrymme för tolkningar i det enskilda barnet bör begränsas 

eftersom det i vissa fall kan minska förutsägbarheten och likheten inför lagen. Istället bör mer 

detaljerade bedömningskriterier tillämpas eftersom detta är mindre tidskrävande. I de rättsfall 

som tagits upp i denna uppsats har domstolen i varje avgörande diskuterat frågan kring 

barnets bästa. De har utifrån det enskilda fallet diskuterat frågan med stöd i lagstiftning och 

förarbeten. I rättsfallen blir det tydligt utifrån domstolens diskussion om barnets bästa att den 

offentliga makten skall utövas under lagarna. Det är viktigt att denna medvetenhet finns i 

domarna och att beslutet vilar på en diskussion kring principen om barnets bästa. I mitt fall 

uppkom en osäkerhet i själva genomgången av rättsfallen om domstolen har dömt enligt 

barnets bästa men efter att ha läst in mig på området genom förarbeten och annat material 

finns en medvetenhet och en förståelse för bedömningen. Det blev även tydligt att en enskild 

bedömning måste göras eftersom varje situation ser olika ut från barn till barn.   

 

I riksdagens proposition 1997/98:7 framgår bland annat att gemensam vårdnad är att föredra 

framför ensam vårdnad. Det är även som ovan beskrivits att gemensam vårdnad är att föredra 

i de fall som det är den bäst fungerande formen. Hänsyn måste även i detta fall tas till den 

enskilda situationen där en avvägning måste göras om gemensam eller ensam vårdnad är den 

formen som bäst lämpar sig till principen om barnets bästa. Dock kan diskuteras om 

föräldrarnas samarbetsproblem leder till att den ena föräldern får ensam vårdnad trots att det 

bästa för barnet är om föräldrarna kan samarbeta och ha gemensam vårdnad. Kan då 

domstolens bedömning leda till en acceptans för föräldrarnas konflikt vilket gör att beslutet 

vilar på ett vuxenperspektiv. Föräldrarna bör utgå ifrån barnet och inte sätta sina egna behov 

framför. Den gemensamma vårdnaden bör bygga på att föräldrarna tillsammans och i enighet 

skall organisera tillämpningen av vårdnaden samt samarbeta med utgångspunkt kring barnets 

bästa. Det finns en strävan mot att föräldrarna själva skall lösa tvistefrågor om vårdnad, 

boende och umgänge. Viktigt är dock att kommunen, socialnämnden, domstolen o.s.v. kan 

erbjuda hjälp för att uppnå samförståndslösningar. Genom samtalshjälp kan föräldrarna få 

möjlighet att gemensamt komma fram till vad som är barnets bästa. Vilket är ledmotivet för 
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alla beslut som rör boende, vårdnad och umgänge. Vad som är barnets bästa är dock svårt att 

definiera eftersom det finns en mängd uppfattningar, åsikter och intressemotsättningar. Det 

som är det bästa för ett barn är inte detsamma för ett annat barn. Det varierar individerna 

emellan och därför är det som ovan beskrivits viktigt att den bedömning som görs kring vad 

som är det bästa alltid görs individuellt. Det som är bäst för barnet skall i första hand vara 

vägledande vid alla åtgärder som rör barnen. Det är viktigt att det finns en tydlighet kring vad 

som anses vara det bästa för barnet i den enskilda situationen och att domstolen och 

socialnämnden för en diskussion om detta, vilket tydligt framgår i de rättsfall som bearbetats i 

uppsatsen. Det måste finnas ett syfte i bedömningen och genom detta används inte principen 

om barnets bästa som en rutin utan det finns en lagstadgad tanke bakom. Det är även av stor 

vikt att de omständigheter som finns i lagen inte glöms bort utan blir beaktade, vilket 

lagstiftaren vill lägga uppmärksamhet på. Bland annat kan nämnas behovet av en nära och 

god relation med föräldrarna och att barnet inte utsätts för fara. Fokus skall vila på barnets 

egen vilja och därför är det viktigt att barnet får framföra sina åsikter och komma till tals.  
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