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1. Inledning 

1.1Bakgrund 

Under 2000-talet har diskussioner kring barnrätt allt mer kommit att handla om barnets bästa.
1
 

Grundläggande lagstiftning på nationell nivå för svensk barnrätt är Föräldrabalken. Gällande 

vårdnad, boende och umgänge återfinns följande lydelse i FB 6 kap 2a:  

”Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och 

umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende 

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

att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov 

av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets vilja 

med beaktande av barnets ålder och mognad.” 

 

Barnets bästa ska således komma i första rummet i när det handlar om vårdnad, boende och 

umgänge. Barnet ska skyddas mot risker och barnets behov av umgänge med båda föräldrarna 

ska främjas. FN´s Barnkonvention är en del av den internationella folkrätten och vilar på fyra 

grundkonstruktioner: alla barns lika rättigheter, barnets bästa, barnets rätt till liv och 

utveckling samt barnets rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad.
2
 Artikel 3 i 

barnkonventionen utgår liksom FB från barnets bästa, i artikeln framhävs att barnets bästa ska 

gälla vid alla insatser som rör barn.  

 

Domstolars speciella ställning i vårdnadstvister är av avgörande betydelse då dessa mål kan 

dömas utan bundenhet till de stridande parterna.
3
 Detta kallas för ett indispositivt tvistemål, 

vilket innebär att förlikning inte kan nås mellan de tvistande parterna, och att domstolar 

därmed besitter en avgörande roll i beslutsfattandet.
4
 Exempelvis återfinns i FB 6 kap 5: 

”Vid bedömning av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av 

föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att 

samarbeta i frågor som rör barnet… I mål om äktenskapsskillnad får rätten utan 

yrkande anförtro vårdnaden om barnet åt en av föräldrarna, om det är uppenbart att 

gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa.”  

                                                 
1
 Schiratzki, J. 2006 s. 16 ff. 

2
 A.a. s. 41. 

3
 A.a. s. 108. 

4
 Heuman, L. 2000 s. 79. 
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Domstolar har dock ett utredningsansvar i mål rörande vårdnad, boende och umgänge, vilket 

skall ligga till grund för dess beslut. En strävan mot att föräldrarna själva ska hitta lösningar 

till samarbete är likväl rättens önskan, trots att mål som behandlar vårdnad, boende och 

umgänge är indispositiva.
5
  

För att underlätta vid bedömning för beslut avseende en vårdnadstvist åligger det tingsrätten 

att ge familjerätten i uppdrag att undersöka familjens situation genom att utföra en utredning.  

Klarläggandet ska baserad på barnets bästa enligt föreskrift i FB 6 kap 19 § samt RB 42 kap 6 

§. Då familjerätten utför socialt arbete med utgångspunkt i SoL, innebär samarbetet en 

kombination av ett juridiskt synsätt och ett socialtarbetesperspektiv på vårdnad, boende och 

umgänge. Familjerättens utredning ska, om det inte bedöms olämpligt, innehålla ett förslag till 

beslut och lämpligen även en konsekvensbeskrivning.  

Ett utdrag från en rekommendation från familjerätt till tingsrätt: 

”En sammanvägd bedömning är att K har två föräldrar som var och en för sig själv har 

mycket goda förutsättningar för sitt föräldraskap. Båda tillgodoser K:s behov av omsorg, 

säkerhet, känslomässig tillgänglighet, stimulans, gränssättning och stabilitet… K är trygg 

och glad hos både mamma och pappa… Vid gemensam vårdnad så gäller att föräldrarna har 

ett fungerande samarbete. I utredningen har det framkommit att det funnits stora brister i 

samarbetet sedan separationen… Utöver detta har det inte i utredningen som talar för att 

någon av föräldrarna ska ha enskild vårdnad...”.
6
 

Familjerättens utredning ska således bilda underlag för domstolens beslut, och ska utföras från 

ett barnperspektiv.  

Ett barnperspektiv i en tvist kan tänkas innebära att barnet involverats i exempelvis 

utredningar och fått uttryckt sin åsikt om exempelvis framtida boende. Trots detta påvisar 

tidigare forskning att barnets röst sällan kommer fram i vårdnadstvister.
7
 Mattsson (1998) 

menar att både barnkonventionen och svensk lag framhäver barnets rätt att komma till tals och 

verka i frågor som rör barnet men att inrättningar tycks gömma sig bakom ursäkter som 

exempelvis barnets ringa ålder för att slippa involvera barnen i tvisten. Detta leder till en 

avsaknad av barnets röst och vilja i dokumentering gällande vårdnadstvister. Författaren anser 

att barnets ålder borde ses som något sekundärt då barnet oavsett ålder ska få sin röst hörd. 

Myndigheter som arbetar med vårdnadstvister torde enlig Mattsson sedan pröva i vilken mån 

                                                 
5
 Heuman, L. 2000 s. 79. 

6
 Mål nr T 6039-08. 

7
 SOU 2005:43, Rintemer, A. 2003. 
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barnets vilja ska tillmätas betydelse i beslutet utifrån exempelvis mognad. Både 

socialnämnder och domstolar har lagar att följa i en vårdnadstvist. Berörda instanser talar om 

ett barnperspektiv och barnets rätt att komma till tals, trots detta tycks barnen inte framträda i 

dokumentation rörande vårdnadstvister.
8
 

1.2 Syfte 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka barnperspektivets implementering i 

domstolars beslut samt familjerätters utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge i 

åtta specifika mål. Vidare söker uppsatsen förklara lagrummets gränser i förhållande till 

vårdnadstvister med utgångspunkt ifrån ett rättssociologiskt perspektiv.  

1.2.1 Problemformulering 

Barnet har rätt att komma till tals och involveras i frågor som rör barnet och dess livssituation. 

Barnet borde därav vara en av huvudaktörerna i en vårdnadstvist då beslut gällande vårdnad, 

boende och umgänge synnerligen påverkar och handlar om barnets liv. Både domstolar och 

socialnämnder förordar barnets bästa, barnets rätt och ett barnperspektiv men barnen tycks 

vara osynliga i såväl domar som i utredningar. Det råder en avsaknad av skilsmässobarns 

röster och önskemål i vårdnadstvister. Barnperspektivet tycks dessutom tolkas och framförs 

av de vuxna inblandade aktörerna vilket leder till att barnets röst inte kommer fram i 

vårdnadstvister. 

1.2.2 Frågeställningar 

– Vilka rättsregler styr arbete avseende vårdnadstvister i domstolar?  

– Vilka lagar och förordningar styr socialnämnders arbete gällande vårdnad, boende och 

umgänge? 

 – Hur kan begreppet ”barnets bästa” urskiljas i praxis rörande vårdnad, boende och umgänge 

från domstolar respektive socialnämnder?  

– Kommer barnen till tals i praktiskt arbete gällande vårdnadstvister? 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: 

Andra kapitlet beskriver metoden som använts i uppsatsen. 

                                                 
8
 Mattsson, T. 1998 s. 56. 
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Tredje kapitlet belyser tidigare forskning där tonvikt lagts på barnets roll i skilsmässa samt 

vårdnadstvister. 

Fjärde kapitlet avser den rättsliga kontexten där fokus ligger på rättsreglering i 

vårdnadstvister. Vidare förenas lagen med rättsfall samt granskning för att klargöra begreppet 

barnets bästa. 

Femte kapitlet pressenterar studiens empiriska material i form av utdrag från åtta rättsfall 

innehållande bilaga från socialnämnden. 

Sjätte kapitlet utgör uppsatsens analys vilken har som utgångspunkt att koppla samman och 

analysera den rättsliga regleringen, tidigare forskning samt aktuell empiri för studien. 

Sjunde kapitlet utgör uppsatsens avslutande del och inbegriper en diskussion utifrån tidigare 

presenterat material. 
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2.  Metod 

Uppsatsen grundar sig på rättssociologisk metod med utgångspunkt i ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv, detta för att belysa rättsliga företeelser som tillämning och 

implementering av lagar.
9
 För att besvara frågeställningarna genomfördes en 

litteraturgranskande analys av åtta domar från stickprovsutvalda tingsrätter.
10

  Ett nödvändigt 

kriterium för val av domar var ett innehåll av yttranden från socialnämnder. Det 

rättssociologiska tankesystemet ger utrymme för teoribildningar inom socialt arbete utfört av 

familjerätt. Vidare granskas rättskällor som lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin inom 

juridiskt arbete rörande vårdnad, boende och umgänge med hänsyn till samma synsätt. Då den 

rättsociologiska metoden inrymmer kunskap relaterat till regler och normer samt ett samarbete 

med teorier utanför de rättsliga gränserna och perspektiv från samhällsvetenskapen berikas 

arbetet med olika aspekter och teser.
11

  

 

Stickprov har används som urval vid datainsamling för tingsrättsdomar. Detta genom att 

besöka www.eniro.se och skriva ”tingsrätt” i sökmotorn. Detta gav ett utslag på 1396 stycken 

träffar och de tolv första tingsrätterna blev grunden för urvalet. De utvalda tingsrätterna 

kontaktades avseende begäran av domar berörande vårdnadstvist innehållande bilaga i form 

av yttrande ifrån socialnämnd. De aktuella domarna samt dess bilagor utgör grunden för den 

empiriska delen i arbetet som syftar till att granska och analysera insamlat material. Det 

insamlade materialet analyserades för att efterforska barnperspektivets implementering i såväl 

domar som utredningar i aktuella vårdnadstvister. 

 

Sammanlagt tolv tingsrätter tillfrågades, nio tingsrätter svarade genom att sända begärd 

förfrågan. Det interna bortfallet i urvalet bestod av sammanlagt fyra tingsrätter, då tre 

tingsrätter inte svarande på förfrågan och en tingsrätt skickade en dom utan efterfrågat 

yttrande från socialnämnd. Därav kvarstod åtta tingsrätter som utgör empirin i denna studie.  

 

Nedanstående tingsrätter kontaktades för begäran om domar innehållande bilaga med 

utlåtande från socialnämnd: 

 

                                                 
9
 Larsson, S. m.fl. (red.) 2005 s. 137 ff. 

10
 Bell, J. 2006 s. 147, Holme, I.M. & Solvang, B.K. 1997 s. 183. 

11
 Hydén, H. 2002 s. 46. 

http://www.eniro.se/
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Uppsatsens empiriska del bygger på en delanalys vilket betyder att texten delats upp i 

yttranden som kan kategoriseras och värderas.
12

 Primärt är delanalysen i aktuell studie 

meningskoncentrerad på orden ”barnets bästa” och ”barnperspektiv” och de enheter som 

framkommer från begreppen presenteras och kvantifieras för att ge en uppfattning om och i 

sådant fall hur ofta aktörerna i vårdnadstvisten utgick från fokusering på barnet. Senare i 

analysen granskas begrepp som ”barnets röst” och ”barnets önskan/vilja” i dokumenten. 

Detta med utgångspunkt i att aktuella begrepp kan tänkas representera förekomsten av 

önskvärd fokusering på barnet i praxis hos domstolar och socialnämnder. I domsluten är det 

domaren som uttalar sig rörande ärendet medan det i bilaga från socialnämnden kan vara 

någon av de aktuella parterna som yttrar sig. Det vill säga att information ifrån bilagan kan ha 

framhållits av modern eller fadern likväl som från en referensperson.
13

 

 

 

 

                                                 
12

 Holme, I.M. & Solvang, B.K. 1997 s. 143. 
13

 Litteratur- rättsfalls - och artikelsökning visas i bilaga 1. 

 

Tingsrätt  

 

Svarat Utlåtande från 

socialnämnd 

bifogat 

Kommer att ingå i 

urvalet för denna 

studie 

Skaraborgs TR Ja Ja Ja 

Umeå TR Ja Ja Ja 

Luleå TR Ja Ja Ja 

Växjö TR Ja Nej Nej 

Jönköpings TR Ja Ja Ja 

Gotlands TR Ja Ja Ja 

Hudiksvalls TR Nej Nej Nej 

Nacka TR Ja Ja Ja 

Södertörns TR Nej Nej Nej 

Solna TR Nej Nej Nej 

Attunda TR Ja Ja Ja 

Uddevalla TR Ja Ja Ja 
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2.1 Generaliserbarhet 

Delanalys kan innehålla tolkningsproblem menar Holme & Solvang (1998).
14

 Delanalysen i 

denna studie utgår från en meningskoncentration på de begrepp som presenteras tidigare. 

Helheten i texten har därav inte analyserats vilket kan innebära att tolkningsfel begåtts. 

Innebörden av att begreppen förekommer i text behöver inte vara en indikation på att praxis 

varken utgår alternativt inte utgår från ett barnperspektiv. Generaliserbara slutsatser kan 

därför inte dras med hänsyn till detta eftersom kombinationen av både en helhetsanalys samt 

en delanalys hade varit önskvärt för att kunna dra speciella slutsatser från studien.  

 

2.2 Etiska överväganden 

Lag (2003:460)”om etikprövning av forskning som avser människor” innehåller föreskrifter 

gällande forskning som inbegriper människor och biologiskt material från människor. Lagen 

innehåller bland annat bestämmelser beträffande samtycke till sådan forskning utifrån syftet: 

”Att skydda den enskilde människan och respektera människovärdet vid forskning”. Begrepp 

som används inom forskning tolkas genom lagen därmed klarläggs också hur personuppgifter 

bör behandlas.
15

 

”Denna lag ska tillämpas på forskning som innefattar behandling av 

1. känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204), eller  

2. personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden enligt 21 § 

personuppgiftslagen”. Lag (2008:192).  

 

Då empirin i detta arbete anknyter till domar från TR innehållande yttrande från socialnämnd, 

vilka är offentliga handlingar, berörs inte arbetet av ovanstående informations- och 

samtyckeskrav. Med tanke på etiskt ställningstagande som är av särskild vikt att beakta vid 

utredningar från socialnämnder benämns dock samtliga personer i domar samt i 

socialnämndernas yttranden med begreppsord från familjen: modern, fadern osv. Barnen har 

tilldelats en slumpmässigt utvald bokstav.  TR har, med hänsyn till ovannämnda skäl, i den 

senare delen av studien kodats med siffror i syfte att skydda de enskilda personerna i 

utredningarna, då känsliga uppgifter annars riskerar härledas till personerna i fråga.  

                                                 
14

 Holme, I.M. & Solvang, B.K. 1997 s. 144. 
15

 Se vidare 3 § personuppgiftslagen (1998:204). 

https://lagen.nu/1998:204#P13
https://lagen.nu/1998:204#P21
https://lagen.nu/1998:204#P21
https://lagen.nu/1998:204#P3
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3. Tidigare forskning 

3.1 Barn och skilsmässa 

Många barn i dag lever med skilda föräldrar. Attityder kring giftermål och skilsmässa har 

under de senaste decennierna förändrats vilket har medfört ett ökat vetenskapligt intresse 

samtidigt som kommuner runt om i Sverige har behövt anpassat sig till en ny social 

problematik i samhället.  Från 1990 tills idag har antalet separationer i Sverige minskat, år 

2002 var bortåt 50 000 barn med om att föräldrarna separerade.
16

 Följande kapitel belyser 

tidigare forskning kring vårdnadstvister, familjer, barn och vårdnad, boende och umgänge. 

3.1.1 Hur påverkas barn av skilsmässa? 

Portnoy (2008) skriver om skilsmässans påverkan på barn och menar att mycket talar för att 

barn påverkas negativt av föräldrars separation. Såväl forskning från 90-talet som senare 

studier har dragit slutsatsen att många skilsmässobarn riskerar att få lägre betyg i skolan, 

sämre hälsa och psykologiska problem. Många skilsmässobarn beskriver själva separationen 

som dramatisk då livet förändrats från en dag till en annan, vilket även tycks påverka 

skilsmässobarnen i vuxen ålder.
17

 Skilsmässobarn förefaller inte uppvisa mer oro eller 

depression jämfört med andra barn men de tycks förvärva en sårbarhet rörande plågsamma 

minnen från skilsmässan. I vuxen ålder kan detta visa sig genom att de vuxna barnen 

beskyller föräldrarna för en svår barndom. De kan också ha en tro på att separationen har 

påverkat och kommer påverka dem hela livet.
18

 

 

Författaren menar också att tidig alkoholdebut samt större alkoholkonsumtion, tidig sexdebut 

och problem i kommande relationer kan härledas till skilsmässan. Portnoy likväl som Emery 

(2005) benämner en problematik rörande en påtagligt sämre relation mellan barnet och fadern 

efter skilsmässan som en väsentlig orsaksfaktor. Relationen mellan fäder och barn har efter 

skilsmässan i ett flertal fall förändrats till det sämre för barnets del. Efter separationen har 

barnet ofta ingen eller dålig kontakt med sin far.
19

 Portnoy anser vidare att en fortsatt konflikt 

mellan föräldrarna, svag föräldraförmåga samt förlust både när det gäller ekonomisk välfärd 

samt socialt nätverk är riskfaktorer för barnets välmående och utveckling. Positiv coping, 

                                                 
16

 Andersson, G. &  Bangura,  A.M. 2006 s. 14. 
17

 Portnoy, S.M. 2008 s. 126 ff. 
18

 A.a. s. 128. 
19 

Emery, R. m.fl. 2005 s. 13. Se vidare Zill, N. Morrison, D.R. & Coiro, M.J. (1993). Long-term effects of 

parental divorce on parent-child relationships, adjustment, and achievement in young adulthood. 
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närvaro av ett socialt nätverk, samt tillgång till terapeutiska interventioner, exempelvis i 

skolan, benämner författaren däremot som skyddsfaktorer.
20

 

 

Emery m.fl. (2005) menar å sin sida att de flesta barn som upplever en skilsmässa tycks må 

bra i jämförelse med barn som har sammanboende, gifta föräldrar. Författarna presenterar 

uppgifter om att den ökande risken för att drabbas av psykiska problem i förhållande till 

separationen ligger på mellan 25-100% för skilsmässobarn, eftersom flertalet av de problem 

som skulle kunna förknippas med skilsmässan har visat sig vara aktuella redan innan 

separationen och därav inte enbart kan härledas till skilsmässan i sig. Känslomässig, extern 

problematik kan visa sig i exempelvis utåtagerande beteende, medan exempelvis depression 

hos barn inte visat sig vara kopplat till separationen. 

  

Författarna påpekar att skilsmässobarn som inte anses ha någon form av psykisk problematik 

från separationen ändå kan bära med sig tankar kring kommande familjekonstellationer, 

plågsamma minnen från förr samt ambivalenta känslor för familjemedlemmar. Skilsmässan i 

sig menar författarna har liten påverkan på det psykiska måendet hos barn medan konflikter 

mellan föräldrarna allvarligt ökar risken för psykisk problematik. Barn som lever med 

separerade föräldrar och en harmonisk tillvaro mår bättre än barn som lever i en konfliktfylld 

samvaro med sammanboende föräldrar. Konflikter kan påverka föräldraparets förmåga att 

vara goda föräldrar vilket påverkar barnet, detta kan visa sig som stress och oro hos barnet.
21

 

 

Enligt Holtzman (2002) drabbas yngre barn och äldre barn av olikartade psykologiska 

prövningar vid en skilsmässa. Riktigt små barn anses besitta en oförmåga att förstå 

separationer då tidsuppfattningen i denna ålder fortfarande är på ett outvecklat stadium. 

Likväl riskerar barn under tre år att tappa känslomässiga band till personer som barnet inte 

träffar regelbundet, vilket ger en annan form av negativa konsekvenser för barnet. Skolbarn 

kan på ett annat sätt än det yngre barnet förstå att en umgängesförälder kommer tillbaka och 

kan därmed också se en regelbundenhet över en lång tid trots att de exempelvis endast träffar 

umgängesföräldern en gång i månaden. De äldre barnen i skolåldern löper däremot större risk, 

enligt författaren, att drabbas av svårigheter som nedstämdhet, skuld och skam vid 

skilsmässan.
22

  Holtzman menar dock att avgörandet i vårdnadstvister tenderar att beaktas mer 

                                                 
20

 Portnoy, S.M. 2008 s. 130. 
21

 Emery, R. m.fl. 2005 s. 13 ff. 
22

 Holtzman, M. 2002 s. 335. 
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ju äldre barnet är. Vilket medför en större chans för äldre barn att bli hörda och få sin vilja 

uppfångad jämfört med yngre barn. Experter inom praxis tycks dock vara samrådiga kring att 

barns känslor och vilja är betydelsefulla och bör uppmärksammas oavsett ålder.
23

 

 

3.1.2 Tillämpning av barnperspektiv i vårdnadstvister 

Emry m.fl. (2005) kritiserar begreppet ”barnets bästa” då detta sätter domarna i en position att 

utföra något, enligt författarna, orimligt. De menar att barnets bästa inte kan tillgodoses 

tillfullo i en vårdnadstvist. Vidare menar de att fokus oftast tycks ligga på barnets psykiska 

välmående vilket exkluderar andra faktorer som är viktiga för barnet med hänsyn till ”barnets 

bästa”.
24

 Undersökningar visar att utvärderare ofta lägger vikt vid barnets egna önskningar i 

målet och förutsätter att barnets bästa utgår från barnets vilja. Detta kan te sig paradoxalt i de 

fall där barnet inte har en speciell önskan att framföra. Att försöka tvinga fram en önskan ur 

barnet leder, menar författarna, till att barnet tvingas ta de vuxnas beslut, inte till ökat 

inflytande ur perspektivet ”barnets bästa”.
25

 

Hollander m.fl. (2007)  tar upp ett annat dilemma rörande rättsligt arbete och de involverade 

parternas olika intressen. Författarna menar att en konflikt kan uppstå mellan arbetet att 

bevara klientens intressen och försöka hjälpa klienten kontra rättsliga ordningar. Att samtidigt 

ta hänsyn till etiska överväganden, organisatoriska beaktanden samt lagar innebär ett 

komplext läge för advokater och domare.
26

 Författarna har studerat tre olika 

tillämpningsområden där socialtjänst är inblandade i rättsmål; LVU, LVM samt LPT. I 

undersökningen kom de fram till att individuella mål ofta präglas av en invecklad kontext 

innehållande lag, organisation, kultur, professionellpraxis och etik. Advokatens roll, menar 

författarna, är att vinna målet, ge klienten en röst samt se till bästa möjliga utfall för klientens 

del vilket exempelvis kan strida emot barnets bästa.
27

 Vidare behandlar artikeln hearing, 

vilket är något som stolar använder sig av i praxis, men författarna finner att dessa uppgifter 

tycks spela relativt lite roll i kommande domar. Att få föra fram sin talan och bli lyssnad på är 

en demokratisk rättighet och detta är speciellt viktigt att ta hänsyn till när målet handlar om 

människor i underläge, skriver författarna och menar att hearings i dags läget inte fyller någon 

                                                 
23

Holtzman, M. 2002 s. 336. 
24

 Emery, R. m.fl. 2005  s. 1. 
25

 A.a. s. 10 ff. 
26

 Hollander, A. m.fl. 2007 s. 373 ff. 
27

 A.a. s. 374. 
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funktion speciellt inte då informationen inte tas omhand, lyssnas på eller värderas som 

intressant.
28

 

 

3.1.3 Barnets bästa och föräldrarnas vilja 

Holtzman fokuserar på faktorer som borde beaktas vid en skilsmässa med hänsyn till 

begreppet barnets bästa. Ett fortsatt delat ansvar som föräldrar samt att barnet har regelbunden 

tillgång till båda föräldrarna är två exempel på viktiga beståndsdelar för barnet. Författaren 

anser att beslut som innebär att man skiljer barn från en förälder de är fästa vid, men som inte 

har vårdnad, går emot barnets rättigheter och att barnets bästa naturligt bör verka som 

normgivande i utvärderingsprocessen. Det juridiska systemet, menar Holtzman, bjuder in 

tvistande föräldrar för att lösa problematik kring vårdnad, boende och umgänge och alla parter 

talar om barnets bästa i målen, men ofta förloras barnets intressen i föräldrarnas konflikt. Ett 

vuxenperspektiv står ofta över barnens önskningar. En svårighet uppkommer i att begreppet 

barnets bästa generaliseras samtidigt som begreppet ska bedömas individuellt och subjektivt 

för varje barn.
29

 Att involvera barns önskningar i vårdnadstvister lägger grund för ett annat 

dilemma; barns önskningar stämmer inte alltid överens med vad som är det bästa med hänsyn 

till barnets behov. Författaren menar att rättsväsendet i många fall tar hansyn till det bästa ur 

omständigheterna, de blir nödgade att ta den sista bästa utvägen då föräldrarnas konflikt inte 

kan lösas och barnet hamnar i kläm.  Ett vunnet mål för en vuxen kan innebära en stor förlust 

för barnet.
30

 

 

Föräldrarnas lagliga rätt och föräldrarnas begär står i vissa fall i motsatsförhållande till barnets 

önskningar och författarna menar att mål avseende vårdnad, boende och umgänge borde ses 

som en familjekomposition snarare än två skilda poler. Fokus borde ligga på ett 

familjeperspektiv, där föräldrar och barn önskar tillsammans menar Holtzman. Detta skulle 

också kunna hjälpa till att minimera konflikten mellan föräldrarna vilket medför att barnet går 

ur vårdnadstvisten som vinnare. Jämförelsevis med då ett juridiskt perspektiv antas, vilket 

vanligtvis framhäver de vuxnas aspekter. Ett vuxencentrerat perspektiv kan bidra till att 

kampen stegvis ökar och att ”the winner takes it all”.
31

 

 

                                                 
28

 Hollander, A. m.fl. 2007 s. 380. 
29

 Holtzman, M. 2002 s. 335. 
30

 A.a. s. 336 ff. 
31

 A.a. s. 237. 
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3.1.4 Barnets roll i vårdnadstvisten 

Höjer & Röbäck (2007) menar att ett paradigmskifte har ägt rum gällande den förändrade 

synen på barn idag och tidigare. Under de senaste 25 åren har det funnits yttranden i 

förarbeten beträffande barnens rätt att komma till tals i ärenden avseende vårdnad, boende och 

umgänge, men trots detta har barnen haft svårt att komma till tals. Författarna menar att det 

finns en paradoxal bakomliggande problematik i förespråkandet och tillämpandet av att låta 

barn framföra sin åsikt. Författarna menar att synen på att barn är kompetenta istället för 

passiva och sårbara kan medföra ett stereotypt perspektiv istället för ett subjektivt. Barnen ses 

som en homogen grupp och de individuella behoven frånses.
32

 

 

Liksom Emry m.fl. menar Höjer & Röbäck att barn som inte har förmåga att uttrycka sin 

önskan kan omges av svårigheter då barnet kan känna sig tvingad att ta den ena partens parti 

eller överhuvudtaget ta ställning. Även ett traditionellt synsätt gällande att barn är svåra och 

opålitliga intervjuobjekt bidrar till att barnen sällan hörs i vårdnadstvister. En tvetydighet i 

inställningen till barns kompetens kan skönjas då FN´s barnkonvention påtalar att domstolar 

inte behöver ta ställning till om någon har påverkat barnet då det hörs, medan domstolar 

emellanåt beskyller föräldrarna för inverkan på barnet.
33

 Domstolar tycks känna rädsla över 

att barnet kan ta över föräldrarnas konflikt eller att barnens ställningstaganden kan vara 

implementerade varpå barnens vilja medvetet inte framhävs i domskälen menar författarna.
34

 

 

Sammanfattningsvis så har Höjer & Röbäck konstaterat att barnets vilja inte alltid står i fokus 

när det gäller vårdnadstvister och menar att socialnämnden uppvisar en vilja till att med olika 

metoder få fram barnets röst men att det i de yttranden som skrivs av socialnämnd inte alltid 

fokuseras på barnet. Detta menar författarna kan bero på att exempelvis utredarna inte vill 

utelämna barnets ställningstaganden i föräldrarnas pågående konflikt. Vidare uppfattas 

föräldrarnas konflikt utgöra en faktor som sätter barnet åt sidan. Författarna kritiserar också 

det traditionella tänkandet kring begreppet konflikt. De menar att ordet förknippas med ett 

frånvarande samarbete mellan föräldrarna, och att ifall konflikten istället sågs som 

kränkningar, våld och missbruk gentemot utsatta barn skulle antagligen utgången i ett flertal 

vårdnadstvister se annorlunda ut.
35

  

 

                                                 
32

 Höjer, I. & Röbäck, K. 2007 s. 34 ff. 
33

 A.a. s. 37. 
34

 A.a. s. 99. 
35

 A.a. s. 113. 
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4. Rättsligreglering 

4.1 Vårdnad, boende och umgänge 

Innan 1977 registrerades modern som ensam vårdnadshavare om ett föräldrapar var ogifta 

varpå endast giftermål gav gemensam vårdnad. En lagändring i FB 1977 syftade till att stärka 

barnets behov att ha god kontakt med båda sina föräldrar. I och med ändringen blev det också 

möjligt att driva en prövning rörande vårdnad i domstolen.
36

 Med utgångspunkt i grundtanken 

att det bästa för barnet är att uppfostras och vårdas av båda föräldrarna skapades artikel arton i 

barnkonventionen. I artikel framhävs föräldrarnas gemensamma ansvar för barnets uppfostran 

och utveckling och att de alltid ska tänka på barnets bästa. 1998 bestämdes att domstolar 

själva kan besluta om gemensam vårdnad eller vägra lösa upp vårdnad mot förälders vilja 

med utgångspunkt i denna princip därmed blev vårdnadstvister indispositiva mål.
37

 

 

I indispositiva mål, som de gällande vårdnad, boende och umgänge, är domstolar bundna av 

lag men inte av praxis. Då det ska beslutas om ensam vårdnad ska omständigheter såsom 

vilken av föräldrarna som främst kan främja ett nära och gott umgänge mellan barnet och den 

andra föräldern, väga högt och vårdnaden skall då tillfalla den främjande förälderns favör. 

Detta med utgångspunkt i att barnets bästa är att ha kontakt med båda sina föräldrar
38

 samt att 

barnet, enligt samma artikel, har rätt till båda sina föräldrar. Domstolarna måste utreda 

föräldrarnas motiv för att identifiera eventuella umgängessabotage.
39

 

 

Detta prövades i NJA 2000 s. 345 gällande vårdnad om barn som i fallet har anförtrotts åt endast en av 

föräldrarna eftersom det rådde en långvarig splittring mellan föräldrarna som resulterat i allvarliga 

samarbetsproblem. Målet avgjordes i HD som dömde ensam vårdnad till modern då konflikten mellan 

föräldrarna tycktes hindra föräldraparet från att kunna samarbeta och ingenting tydde på att relationen 

skulle kunna komma förbättras.  

 

Vid bedömning beträffande vårdnadsfrågan i domstolar ska en granskning rörande potentiella 

vårdnadsalternativ genomföras och ett utfall av dessa ska ses över. Barnets bästa ska 

involveras i varje enskilt fall med utgångspunkt i individuella faktorer rörande fallet. 

 

                                                 
36

 Se vidare  Prop. 1975/76:170. Prop. 1975/76:170 s. 1ff.       
37

 Prop. 1997/98 s. 7.  
38

 Barnkonventionen artikel 9. Konventionsstaterna ska se till att ett barn inte skiljs ifrån sina föräldrar mot deras 

vilja om inte behöriga myndigheter anser att åtskiljande är nödvändigast för barnets bästa. Se vidare SOU 

1997:116 s. 229 samt SOU 2005:43 s. 232. 
39

 Prop.1990/91:8, s.39 ff. och 61. 
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Faktorer som ska beaktas är följande: 

 Barnets vilja 

 Ålder 

 Kön
40

 

Domstolen ska exempelvis utreda föräldrarnas lämplighet, och om den ena parten anses 

olämplig övergår vårdnaden till den andra föräldern förutsatt att denne anses lämpad. Är 

parterna likvärdigt lämpliga ska beslutet vila på annan grund än föräldraförmåga. Modern ska 

inom vårdnadstvister i domstolar inte ha någon fördel; vårdnad ska alltid vara könsneutral. 

Med detta menas att prövningen skall ske individuellt och vidare att barnets behov och rätt till 

båda sina föräldrar.
41

  

 

I rättsfall NJA 2006 s. 26 ansågs inte gemensam vårdnad som barnets bästa då modern dömts för 

försök till dråp på fadern. Fadern hade redogjort för att han inte under några omständigheter kunde 

tänka sig ha direkt kontakt med modern. TR beslutade om gemensamvårdnad trots detta med hänsyn 

till att samarbetet rörande barnen mellan föräldrarna ansågs efter omständigheterna fungera väl. 

Domen överklagades och HR fastställer TR domen utan ändring. Fadern var missnöjd med beslutet 

och domen överklagades, HD ändrar domen med hänvisning till FB 6 kap. 2 a och 5 §§. Fadern 

tillskrives ensam vårdnad då föräldrarna inte ansågs kunna samarbeta för barnets bästa då fadern var 

rädd för modern och inte vill ha kontakt med henne på grund av det brott hon begått. Fadern och 

modern kunde därmed inte samråda i frågor gällande barnen varpå den gemensamma vårdnaden 

upplöstes. 

 

Vidare ska domstolar med hänsyn till barnets bästa främja barnets kontakt med båda 

föräldrarna och det är endast vid speciella omständigheter ensam vårdnad ska vara aktuell. 

Rätten kan döma till ensam vårdnad i fall där exempelvis den ena föräldern är olämplig eller 

har utsatt barnet för övergrepp eller där svåra samarbetssvårigheter har uppstått mellan 

föräldrarna. Följande stadgas i FB 6 kap. 7:  

”Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk 

eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför 

bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i 

vårdnaden”. 

I enlighet med FB 6 kap. 19 § är domstolar skyldig att utreda indispositiva mål. 

Utredningsskyldigheten gäller både då föräldrarna står i tvist eller om de är överens. 

                                                 
40

 Heuman, L. 2000 s.93 ff. 
41

 Schiratzki, J. 2006 s. 57 ff. DS 1989:52 s. 50 ff. 
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Yttrandet från socialnämnden ska ligga som grund för kommande dom. Socialnämndens 

yttrande ska fungera som ett skydd för barnet.
42

 

 

4.2 Socialnämnden och vårdnadsutredning 

Ett nytt förslag till att SoL skulle inbegripa begreppet ”barnets bästa” framarbetades under 

nittiotalet med utgångspunkt i tanken att fokus skulle ligga på barnet och inte, som tidigare, på 

familjen när det gällde vårdnadsutredningar. Utgångspunkten till förslaget vilade i en växande 

kritik om hur vissa grupper försummades av socialtjänsten och att brister upptäcktes i dåtidens 

barnavårdsutredningar.
43

 I FB 6 kap 19 § stadgas följande: 

”Rätten ska se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda. Innan 

rätten avgör ett mål eller ärende om vårdnad, boende eller umgänge ska socialnämnden ges 

tillfälle att lämna upplysningar… Om det behövs utredning… får rätten uppdra åt 

socialnämnden eller något annat organ att utse någon att verkställa den… Rätten ska se till 

att utredningen bedrivs skyndsamt”.
44 

 

1998 genomfördes en större ändring i FB avseende vårdnad, boende och umgänge där 

samförståndslösningar främjas med målsättning att föräldrar i så stor utsträckning som möjligt 

kan komma överens. En strävan med målsättning i att så många föräldrar som möjligt skulle 

kunna ha gemensam vårdnad och att socialnämnden därför i större utsträckning involverades i 

familjerättsligt arbete beträffande tvister. Om föräldrarna kan komma överens kan avtal 

upprättas med socialnämnden vilket medför en minskning av vårdnadstvister som behandlas i 

domstolar. Genom 1998 års vårdreform stadgades också barnets rätt att komma till tals.
45

 

 

SoL 5 kap berör socialnämndens ansvar gällande särskilda bestämmelser för olika grupper 

barn och unga. I 1 § framgår att socialnämnden ska arbeta för att barn och ungdom växer upp 

under trygga och goda förhållanden, att de ska kunna utvecklas och frodas både fysiskt och 

psykiskt. Socialnämnden har skyldighet att visa särskild uppmärksamhet vid barn och 

ungdomar som visar tecken på en ogynnsam utveckling, samt arbeta för att förebygga och 

                                                 
42

 Sjösten, M. 2003 s. 185 ff. 
43

Andersson, G. (red.). 1996 s. 19 ff. 
44

 Se vidare SoL 10 kap. 5 § . Prop. 2008/09:150 s. 125 ff . JO diarienummer 5254-2009 där farmodern önskade 

umgänge med sitt barnbarn och socialnämnden valde att inte utreda ärendet. Ärendet avslutas utan kritik mot 

socialnämnden då det inte förelegat någon skyldighet för socialnämnden att utreda ärendet. 
45

 SOU 2005:43 s. 99. 

https://lagen.nu/1949:381#K6P19S1
https://lagen.nu/2001:453#K10P5S1N6
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motverka missbruk. I ärenden rörande vård, boende, umgänge ska barns och ungdomars 

specifika behov av stöd och hjälp tillgodoses av socialnämnden.
46

  

 

4.2.1 Upplysning och interimistiskt beslut 

Med utgångspunkt i grundtanken att ett barn behöver båda sina föräldrar anses gemensam 

vårdnad vara det bästa för barnet. I de fall där talan förs om upplösning till gemensam 

vårdnad ska därför en mer djupgående utredning utföras vilken ska kartlägga familjens 

situation. En påtvingad fortsatt gemensam vårdnad vid svåra vårdnadstvister är heller inte bra 

för någon av parterna varpå domstolen kan slå fast om ett interimistiskt beslut gällande 

vårdnad, boende och umgänge. Domstolen bör då utnyttja de resurser socialnämnden kan 

erbjuda gällande att utföra en upplysning som av domstolen kan brukas som underlag i 

bedömningen. Ett interimistiskt beslut ska gälla under tiden vårdnadstvisten utreds vidare i 

avvaktan på en slutgiltig dom.
47

 

 

Upplysningen bör inte vara lika omfattande som en utredning utan grunda sig på kontroll av 

olika myndighetsregister samt samtal med föräldrarna och om möjligt barnet. Informationen 

bör innehålla fakta om barnets situation, föräldrarnas möjlighet att samverka och vilka 

tänkbara lösningar föräldrarna eftersträvar.
48

 Genom upplysning blir dessutom fallet 

presenterat hos socialnämnden som i ett senare skede eventuellt kommer utreda fallet vidare.
49

 

 

4.2.2 Vårdnadsutredning 

För att rätten ska kunna utreda fallet noggrant är socialnämndens uttalande viktigt som 

underlag. Domstolar ska endast i de fall där bedömning från upplysningen inte kan göras 

begära att socialnämnden utredning vidare.
50

 Utredningen bör bestå av uppgifter om 

föräldrarna och barnets förhållanden, upplysningar gällande parterna samt information från 

                                                 
46

 Lag (2007:1315) ändrad: SFS 2007:1315 Ändringar i förarbeten 1 a § Socialnämnden ska i frågor som rör 

barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. 

Ifråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 15 kap. denna lag och av offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400). Nämnden ska aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. Lag (2009:496). 
47

 SOU 1987:7 s. 164 ff. Jmf. med NJA 1992 s. 420 där det förefaller att ett interimistiskt beslut i mål om 

umgänge med barn inte kunde bli föremål för resning.  
48

 SOSFS 2003:14 s. 6. 
49

 SOU 1987:7 s. 164 ff. 
50

 SOU 2005:43 s. 245. 

https://lagen.nu/2001:453#L2007-1315
https://lagen.nu/2001:453#K5P1aS1
https://lagen.nu/2001:453#K15
https://lagen.nu/2009:400
https://lagen.nu/2009:400
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referenspersoner samt utredarens egen bedömning och förslag till hur målet bör avgöras. För 

barnets skull är det viktigt att vårdnadsutredningen utförs inom rimlig tid.
51

 

 

I ärende JO 1983/84 s.186 hade en kommun rutinmässigt inhämtat uppgifter från polisregister i 

vårdnads- och umgängesrättens ärenden JO menar att rutinmässiga inhämtningar ej får förekomma i 

praxis. JO menar att föräldrar i ett vårdnads- eller umgängesärende befinner sig i en spänd och utsatt 

situation och de flesta har tidigare inte varit ett ärende hos socialnämnden tidigare. Vidare menar JO att 

det inte finns någon anledning till att socialnämnden ska utgå från att föräldrarna skulle vara 

misskötsamma varpå en rutinmässig kontroll av polisregister är onödig.  

 

Kritik har riktats mot innehållet i vårdnadsutredningar då dessa inte anses fokuserar på barnet 

samt att kvaliteten i utredningar skiftar. Granskningen av 50 slumpvis utvalda utredningar 

2001 visar dock att kvalitén på utredningar förbättrats de senaste åren.
52

 Socialstyrelsen 

utkom 2003 med allmänna råd beträffande socialnämndens handläggning i ärende gällande 

vårdnad, boende och umgänge. I utredningen bör utredaren redogöra för: 

– barnets känslomässiga anknytning och relation till respektive förälder, 

– innebörden och vikten av barnets egen inställning, 

– respektive förälders lämplighet som vårdnadshavare, bo- och umgängesförälder, 

– hur barnets behov av en nära och god kontakt med föräldrarna bäst kan 

tillgodoses, 

– barnets möjligheter att få sina behov och rättigheter tillgodosedda, 

– om barnet kan fara illa, t.ex. om någon av föräldrarna har gjort sig skyldig till våld 

eller andra övergrepp mot barnet eller den andra föräldern, 

– föräldrarnas vilja och förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet, 

– föräldrarnas förmåga att hålla barnet utanför sina konflikter, 

– föräldrarnas förmåga att skilja på egna behov och barnets samt att prioritera 

barnets behov framför sina egna, och – övriga individuella förhållanden, t.ex. om 

barnet har behov av särskilt stöd”.
53

 

 

Utredningen bör innehålla en beskrivning av barnets rådande situation, hur vårdnad, boende 

och umgänge är ordnat vid tillfället, hur samarbete mellan föräldrarna fungerar samt hur den 

andre parten är som förälder. Utredaren bör vara observant på eventuella allvarliga problem 

                                                 
51

 SOU 1987:7 s. 167. 
52

 SOU 2005:43 s. 247 ff. 
53

 SOSFS 2003:14 s. 10. 
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hos föräldrarna som påverkar deras föräldraförmåga, ett aktivt missbruk eller psykisk 

sjukdom kan vara exempel på detta. Utredningen bör också hantera frågor rörande våld, hot, 

kontroll eller andra kränkningar mellan föräldrarna under eller efter förhållandet. Om det 

förekommit våld eller hot om våld bör barnet följas upp med frågor om hur detta har påverkat 

barnet, vad barnet har bevittnat och om barnet själv blivit utsatt. Problematiken bör utredas 

vidare då detta kan tänkas påverka föräldrarnas omsorgsförmåga. Uppgifter som lämnats 

gällande den andre föräldern om exempelvis missbruk ska så fort som möjligt följas upp så att 

föräldern kan besvara angivelserna.
54

 Utredaren bör träffa barnet både enskilt och ihop med 

bägge föräldrarna, för att ges en möjlighet att kunna lära känna barnet, se barnets mognad, 

utveckling, mående samt samspel och anknytning förälder och barn.
55

  

 

FB 6 kap 19 § stadgar följande: 

”Om det inte är olämpligt, ska den som verkställer utredningen försöka klarlägga 

barnets inställning och redovisa den för rätten samt lämna förslag till beslut… 

Barnet får höras inför rätten, om särskilda skäl talar för det och det är uppenbart att 

barnet inte kan ta skada av att höras”.  

 

Referenspersoner som känner barnet väl kan i utredningen ge viktiga upplysningar rörande 

barnet. Utredningen ska också innehålla registerutdrag ifrån socialtjänstens register och om 

det finns skäl även från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister. I utredningen 

ska uppgifter gällande barnet redovisas dels från referenspersoner och från föräldrar men 

också uppgifter som härrör från barnet självt. Barnet bör beskrivas i utredningen och om 

utredaren inte pratat med barnet bör skäl till detta klargöras. Om barnets åsikter av en 

anledning inte är lämpligt att framföra i utredningen bör skälen till detta också anges.
56

 

 

4.3 Vad är barnets bästa? 

Begreppet barnets bästa har ingen klar definition, det finns ett flertal olika uppfattningar, 

åsikter och idéer kring företeelsen. Barnets bästa ändras också med tiden liksom barnets 

rättigheter och skyldigheter har gjort genom tiderna. Bedömningen om barnets bästa ska därav 

bedömas individuellt och bör bygga på kunskap och tillförlitlig erfarenhet i samband med att 

                                                 
54

 SOSFS 2003:14 s. 6 ff. 
55

 A.a. s. 8. 
56

 A.a.  s. 8 ff. 
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barnet själv fått komma till tals.
57

 Omvårdnadsrätten inbegriper att tillfredsställa barnets 

fysiska och psykiska behov såväl som dess materiella behov.
58

 Föräldrabalken 6 kap 1§ 

behandlar barns grundläggande rättigheter:  

”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med 

aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning 

eller annan kränkande behandling”.  

Såväl barnkonventionen som svensk lag definierar personer under 18 år som barn, något som 

grundar sig i att myndighetsåldern infaller vid just 18. Barn har både skyldigheter och 

rättigheter i samhället, vilket gör att normer som att barn är barn och ska skyddas med 

begränsat ansvar för sina handlingar inte alltid styr i praktiken. I rätten har barn en inskränkt 

handlingsförmåga vilket innebär att de blir beroende av vuxna som kan företräda dem. 

Beroende på ålder och mognad hos barnet ska barnets vilja och önskningar tillskrivas 

betydelse. I frågor som rör barnet ska barnets önskningar och vilja komma i det främsta 

rummet. Andersson m.fl. (1996) menar dock att barnet själv inte tillåts bestämma vad som är 

bäst för det utan att barnets rätt och barnets bästa tolkas av vuxna.
59

 I frågor gällande vårdnad, 

boende och umgänge ska barnets bästa komma i främsta rummet vilket finns stadgat i 6 kap 

2a § FB. Även artikel tre i barnkonventionen påtalar att allt som rör barnet ska utgå ifrån 

barnets bästa. Detta innebär att alla berörda insatser; domar, beslut från domstolar samt 

socialnämnder ska beakta barnets bästa i tvistemålen. Barnets bästa finns dock inte som en 

generell regel.
60

 

I fall NJA 1995 s.398 hade HD vid valet av vårdnadshavare för en 13-årig flicka tagit hänsyn till 

hennes bestämda vilja. Då fadern inte ansågs främja ett umgänge med modern tilldömdes vårdnaden 

modern i HR trots att flickan uttalat sig om att hennes vilja var att fadern skulle ha vårdnaden. HD 

ändrade domen med hänsyn till flickans ålder och vilja. Trots att HD anmärkt på att faderns lämplighet 

som vårdnadshavare med utgångspunkt i olika skäl ansåg HD inte att detta skulle utgöra en fara för 

flickans hälsa eller utveckling enligt FB 6 kap 7§.
61

 

Rättsfall NJA 1995 s.64 behandlar ett mål där barnets bestämda vilja infiltrerades vid val av 

vårdnadshavare. I familjen hade en laddad konflikt uppstått varpå ena barnet, J, tog moderns parti och 

syskonet, G, faderns. Fadern ansökte då om äktenskapsskillnad och flyttade med G då detta barn led 

                                                 
57

 SOU 2005:4 s. 105. 
58

 Prop. 1981/82:168 s. 21 ff. och 59 ff. SOU 1979:63 s. 62 ff.   
59

 Andersson, G. (red.). 1996, s. 67 ff. 
60

 Prop. 1997/98:7 s. 103 ff. 
61

 Jfr prop. 1981/82:168 s. 66 samt förslaget till nya lagregler i prop. 1994/95:224 s. 32 ff. och 87. 
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fysiskt av konflikten. G ville därefter inte träffa modern. G uttryckte tydligt en vilja att bo hos fadern. 

Målet fastställdes i HD där G framhållit viljan att bo hos fadern. Enligt 6 kap 6 a § FB ska domstolar 

fästa avseende särskilt vid ett barns behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna men också 

så långt det går beakta barnets vilja. Följande motivation återfinns i domskäl: 

”… G, som är 13 år och har en mognad som är normal för hennes ålder, har både vid förhöret i HR:n 

och vid åtskilliga andra tillfällen klart och otvetydigt förklarat att hon inte vill leva med sin mor utan 

vill att fadern skall ha vårdnaden om henne… Även om dennes lämplighet som vårdnadshavare av 

olika skäl… G:s bestämda vilja kan antas medföra bestående fara för hennes hälsa eller utveckling på 

sätt som sägs i 6 kap 7 § FB. Med hänsyn härtill bör vårdnaden om G anförtros åt fadern.”  

Andersson m.fl. (1996) menar att barnets vilja sällan klarläggs i utredningar avseende 

vårdnadstvister. Då barnen rättsligt inte kan driva frågor kring vårdnad boende och umgänge 

är de beroende av vuxna, då vårdnad, boende och umgänge anses vara en rättighet för 

föräldrar.
62

 Vidare tycker författarna att barnet ska komma till tals i mål både rättsligt och 

inom socialtjänsten om barnkonventionen ska efterföljas. Barnkonventionens 12 artikel lyder 

följande:  

”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt 

eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med 

den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa 

förfaranden som rör barnet.” 

En bedömning som utgår från barnets bästa ska innehålla ett barnperspektiv vilket betyder att 

barnets fulla människovärde och integritet ska respekteras. Integriteten tillgodoses genom 

grundläggande mänskliga behov såsom med mat, kläder, omvårdnad, hälsovård samt skydd 

mot övergrepp och kränkande behandling. Begreppet innefattar också förhållandet att få sina 

åsikter respekterade.
63

 

 

”Barn ska behandlas som kompetenta och resursstarka individer med rätt till delaktighet i 

alla beslut som rör dem”.
64

 

                                                 
62

 Andersson, G. (red.) 1996 s.75 ff. 
63

 SOU 2005:43 s. 205 ff. 
64

 SOU 2005:43 s. 106. 
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5. Tingsrätters domar och socialnämnders utlåtande – det 

insamlade materialet 

5.1 Barnets bästa och barnperspektiv 

Frekvenstabellen nedan presenterar de enheter som framkom vid sökning på begreppen 

”barnets bästa” och ”barnperspektiv” i domar respektive bilagor från socialnämnder. I 

domsluten är det domaren som uttryckt ”barnets bästa” alternativt ”barnperspektiv”. I bilaga 

från socialnämnder består kvantifieringen av förekomsten att någon av de inblandade parterna 

har nämnt ”barnets bästa” alternativt ”barnperspektiv” i texten.   

 

 Antal gånger 

”barnets 

bästa” 

användes i 

domslutet 

Antal gånger 

”barn 

perspektiv” 

användes i 

domslutet 

Antal gånger 

”barnets 

bästa” 

användes i 

bilaga från 

socialnämnden 

Antal gånger 

”barn 

perspektiv” 

användes i 

bilaga från 

socialnämnden 

     

1.  1 0 3 0 

2.  1 0 2 0 

3.  1 0 1 0 

4.  6 0 0 0 

5.  0 0 1 0 

6.  2 0 0 0 

7.  1 0 3 0 

8.  1 0 0 0 

 

Totalt antal gånger 11 0 10 0 

     

 

5.2 Målet, yttrandet och barnets röst 

Nedan presenteras insamlat material med ursprung i utdrag, där fokus legat på hur barnets 

röst/talan utmärker sig i materialet. Om barnet inte kommit till tals söks eventuell skriftlig 

anledning till detta. Om barnet fått komma till tals granskas barnets vilja som sedan kan 

jämföras med domslutet samt socialnämndens rekommendation i samma fall.  
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I mål nummer ett är barnet född 2005 och har inte hörts i samtal och uttrycker därmed ingen 

egen önskan. Det framkommer inte varför barnet inte kommit till tals i bilagan. I 

socialnämndens yttrande återfinns följande:  

”Med tanke på K:s bästa, hennes behov utav trygghet och kontinuitet och de 

incidenter som inträffat… K behöver ha tillgång till båda sina föräldrar utan att det 

uppstår konflikter i samband med hämtning och lämning… Om det inte blir så för K 

riskerar hon att utveckla just ett anpassat beteende i förhållande till sina 

föräldrar…”  

Föräldrarna hade innan huvudförhandling kommit fram till en överenskommelse vilket 

resulterade i ett skriftligt avtal mellan föräldrarna gällande vårdnad, boende och umgänge. 

Utdrag ur domskäl:  

”… såvitt framkommit utav förberedelser anses detta vara förenat med K:s bästa. 

Den kan därmed enligt hemställan härom fastställas i dom… parterna har åtagit sig 

att hålla varandra informerade om k:s hälsotillstånd, skolfrågor och annat av vikt 

rörande K, jfr 6 kap. 15 § FB.” 

 

Mål nummer två behandlar barn född 1999 som inte har uttalat sig i bilaga från 

socialnämnden, det framkommer inte i bilagan varför inte barnet tillfrågats. Föräldrarna 

fastställde en överenskommelse innan huvudförhandling inträffade. Parterna kom överens om 

att barnet skulle bo hos fadern och att modern skulle ha umgänge med barnet samt att ”… L 

ska hållas utanför parternas kommunikationsbehov och således inte vara den som förmedlar 

kontakt mellan parterna…”. Tingsrätten har förordnat gemensam vårdnad och anser att 

överenskommelsen antas vara förenlig med barnets bästa mot bakgrund av vad som 

framkommit i ärendet.  

 

Barnen i mål nummer tre är födda 2001 respektive 2002. Barnen har inte uttalat sig i bilaga 

från socialnämnd med motiveringen  

”… vårt sätt att arbeta för att göra barnsamtalen så bra som möjliga för barnen är 

att göra hembesök hos vardera förälder och sedan träffa barnen på socialtjänstens 

hus vid två tillfällen… modern har på grund av graviditet hade svårt att medverka i 

den planeringen… då utredare inte hörde något ifrån modern… har vi endast gjort 

ett referenssamtal med A och J:s lärare…”  

Vidare i utredningen framkommer det att modern uppger att det ena barnet har sagt att denne 

inte vill vara hos fadern. Fadern uppger att båda barnen uttryckt att de vill vara mer med 
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honom. Våld har förekommit under äktenskapet enligt modern, fadern dementerar dock dessa 

uppgifter. Domskäl lyder: ”Vad parterna kommit överens om beträffande boende och 

umgänge framstår som förenligt med A och J:s bästa.” 

 

Mål nummer fyra berör ett barn född 1994. Utredaren har i detta fall använt sig av 

information från en pågående utredning inom barn- och familjeenheten i samma kommun. 

Om barnet själv har kommit till tals eller om någon annan har lämnat uppgifter gällande 

barnet framkommer inte. Socialnämnden rekommenderar följande:  

”… om fadern skulle få ensam vårdnad om R, så skulle det kunna försvåra när det 

gäller beslutsfattande kring R… Om föräldrarna däremot har gemensam vårdnad 

skulle detta bättre tillgodose R:s behov. Två föräldrar kan se till R:s bästa samt 

hennes skydd…” 

Domskäl lyder: ”… det anses vara till R:s bästa att vårdnaden om henne överförs till fadern 

ensam då modern medgivit detta…”  

 

I mål nummer fem är barnet född 2002. Barnet har hörts via barnsamtal och aktuell utredare 

har även träffat barnet vid ett hembesök. Barnet har inte uttryckt en egen vilja rörande 

vårdnad, boende eller umgänge i samtalet. Båda föräldrarna förekommer i polisens 

belastningsregister men fadern anses de senaste åren leva under ordnade förhållanden. 

Modern uttrycker att hon inte vill medverka i familjerättens arbete gällande vårdnadstvisten 

varpå informationen i bilagan till större del kommer från fadern. Socialnämnden 

rekommenderar följande:  

”… modern är med största sannolikhet inne i ett missbruk och därmed försummar 

hon och brister i omsorgen om T… Jag föreslår tingsrätten att besluta om att fadern 

har fortsatt ensam vårdnad om T… att besluta om att T har sitt boende hos fadern. 

T:s behov av umgänge med modern måste vägas mot de risker ett regelbundet 

umgänge medför om modern har ett pågående missbruk… Barn behöver tillgång till 

båda sina föräldrar, vilket inte behöver betyda att det måste vara ett faktiskt 

umgänge. Ett förslag är att T skulle kunna ha en regelbunden telefonkontakt med 

modern…”  

Tingsrätten dömer enligt familjerättens rekommendationer. I domen har TR uttalat följande:  

”… avgörande när det gäller frågor om vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa… det 

är bäst för T att vårdnaden om honom anförtros åt fadern ensam…” 
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Barnet i mål nummer sex är född 2008. Barnet har inte hörts, vilket socialnämnden motiverar 

med hänsyn till barnets ringa ålder. Faderns uppgifter avseende målet framkommer inte i 

bilaga från socialnämnden då han befinner sig i ett aktivt missbruk. Tolkningen 

”Vårdnadsfrågor ska avgöras utifrån vad som anses vara bäst för barnet… det anses vara 

bäst för B att vårdnaden om honom tillkommer modern ensam…” återfinns i domskälet. 

 

Mål nummer sju behandlar ett barn född 2007, utredning i fallet har skett från två olika orter. 

Barnet har inte kommit till tals i bilagan men ena familjerättssekreteraren har träffat barnet på 

hembesök hos fadern en gång samt på inbokat möte på familjerätten tillsammans med fadern. 

Den andra utredaren har träffat barnet en gång på hembesök hos modern. Socialnämnden 

bedömer att:  

”… gemensamvårdnad är det bästa för barnet men att det framkommer i samtal med 

föräldrarna att de har svårt att samverka. Socialnämnden menar att det då kan vara 

svårt med gemensam vårdnad men att det inte heller har framkommit speciella skäl 

för att någon utav föräldrarna borde tilldömas ensam vårdnad…”  

Parterna kom överens innan huvudförhandlingen. TR anser att: ”… vad parterna kommit 

överens om i fråga om vårdnad, boende och umgänge får anses bäst för D. Dom ska därför 

meddelas i enlighet med överenskommelsen…”  

 

I fall nummer åtta är barnen födda 1994 samt 1998. Barnen har inte hörts och det framgår inte 

varför barnen inte har fått komma till tals.  Det framkommer heller ingen rekommendation 

gällande vårdnad, boende och umgänge i socialnämndens utlåtande. Då fadern är försvunnen 

och det framkommer i domskälet att detta befaras vara ett förhållande som kunde komma att 

bestå tilldöms modern ensam vårdnad. Domskäl lyder: ”… fadern har varit försvunnen… 

eftersom fadern därmed inte kan utöva någon vårdnad om barnen är det på det av modern 

angivna skälet oförenligt med barnens bästa att den gemensamma vårdnaden består…” 
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6. Analys 

6.1 Aktörerna, praxis och samverkan 

Barnrättens framväxt i samhället har medfört förändringar både kring grundsynen på barn i 

samhället samt gett ett större rättsligt skydd för utsatta barn. Lagförändringar påvisar en 

strävan mot att lägga tonvikten på barnets bästa i vårdnadstvister.
65

 Domstolar har enligt FB 6 

kap 19§ skyldighet att noggrant utreda mål gällande vårdnad, boende och umgänge, medan 

familjerätten beordras att utföra utredning. Detta ger domstolar en position där de reglerar 

utredningens förfarande, men inte utreder själva. Domstolar kan till exempel begära 

komplettering av utredningen om de anser att fallet bör klargöras mer. Utredningen ska senare 

ligga till grund för domstolens beslut.
66

  

 

En vårdnadstvist kan innebära att de inblandade parternas olika intressen påverkar 

rättsprocessen negativt.
67

 Vårdnadstvisten ger utrymme för konflikt mellan ett flertal 

motpoler/inkongruenta mål;  

 Föräldrarnas vilja och makt som vårdnadshavare för barnet som är omyndigt. I 

rätten har barnet en inskränkt handlinsförmåga vilket medför att barnet är beroende 

av de vuxna som involveras i vårdnadstvisten.
68

 

 Beaktande av barnets vilja och önskan samt barnets rätt att komma till tals i enlighet 

med FB 6 kap 19 § .
69

 

 Barnets rätt till sina föräldrar.
70

 

 Socialnämndens förfarande vid utredning, vilka riktlinjer utredaren väljer att 

redovisa samt ägna uppmärksamhet åt.
71

 

 Rättsväsendets bedömningar och domar då domstolarna i många fall tycks vara 

nödgade att döma utifrån det bästa ur omständigheterna.
72

 

 

                                                 
65

 Schiratzki, J. 2006 s. 12. 
66

 Sjösten, M. 2003 s. 186 ff. 
67

 Hollander, A. m.fl. 2007 s. 373 ff. 
68

 Holtzman, M. 2002 s. 337 & Andersson, G. (red.). 1996, s. 67 ff. 
69

 Se även SOU 1997:116 s. 173 ff. 
70

 Barnkonventionen artikel 9. 
71

 SOSFS 2003:14 s. 6 ff. och 10. 
72

 Holtzman, M. 2002 s. 335 ff. 
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Ett system med bestämd rangordning kan urskiljas bland vårdnadsprocessens olika aktörer. 

Ett exempel är barnets utsatta position då barnet tycks kunna komma till tals i de fall en 

utredare anser att detta är lämpligt, inte annars. Vidare är barnet beroende av någon som 

framför dess talan samt någon som bedömer barnets vilja som trovärdig och opåverkad 

rörande föräldrarnas pågående konflikt. Föräldrarnas rättigheter tycks komma före barnets.
73

 

 

Domstolar kan, då vårdnadstvister kategoriseras såsom indispositiva rättsfall, avgöra målet 

mot föräldrarnas vilja.
74

 Detta medför att föräldrarna hamnar i ett beroendeförhållande 

gentemot domstolens opinion, dels med utgångspunkt i de uppgifter som framkommit, men 

även med hänsyn till vad domstolen väljer att lägga tyngdpunkt vid i huvudförhandling. 

Domstolar ansvarar, vilket benämns i analysens första stycke, för att utredningen blir 

noggrant utförd och har i och med detta en överposition även i jämförelse med socialnämnder. 

De professionellas undergivenhet inför lagar och praxis, den hierarkiska relationen dem 

emellan och samtliga parters olika intressen utgör därav en komplex dragkamp i 

vårdnadstvisten. Barnet tycks i rangordningen befinna sig längst ned, inte bara med 

utgångspunkt i dess inskränkta handlingsförmåga. Barnet har också en utsatt position då det 

även om det tillåts komma till tals är beroende av att vuxna lyssnar på, förstår och framför 

barnets vilja och önskan.
75

 

 

Kritik gällande huruvida fokus ligger på barnet eller inte i vårdnadstvister riktas från Höjer & 

Röbäck (2007) som menar att de professionella parterna uppvisar en önskan att beakta barnets 

vilja men att barnet ändå inte alltid står i fokus. Författarna kritiserar bland annat 

socialnämnden då de menar att barnets önskningar inte förs fram trots att socialnämnden 

använder sig av ett flertal utarbetade metoder för att barnets ska få komma till tals. Vidare 

anser de att socialnämnden i vissa fall exkluderar barnets vilja på grund av att utredarna inte 

vill involvera barnet i föräldrarnas konflikt.
76

 

 

I ett av de rättsfall som presenteras i denna studie påvisas barnets utsatta situation och barnets 

behov av de övriga aktörernas engagemang för att få fram sitt budskap i vårdnadstvisten. I det 

aktuella fallet menar socialnämnden att de arbetar efter speciella rutiner rörande barnets 

medverkan i utredningar. Barnet fick således inte chans att framföra sin vilja då 
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socialnämnden ”arbetade efter dessa rutiner” samt på grund av mammans val att inte 

samarbeta. I SoL 1 kap. 1§ framgår att den enskilde ansvarar för sin och andras sociala 

situation då lagstiftningen utgår från den enskildes frivillighet. 

6. 2 Barnets bästa  

Begreppet barnets bästa tycks emellanåt stå för något subjektivt tolkningsbart då begreppet 

inte tycks infinna sig som en generell regel i praxis trots att är detta lagstadgat. I lag rörande 

vårdnad, boende och umgänge återfinns barnets bästa i FB 6 kap 2a §. Emry m.fl. (2005) 

menar att domstolar, med hänsyn till juridikens hållramar, inte kan implementera barnets 

bästa i vårdnadstvister, detta från en rådande konflikt mellan juridiken och barnets faktiska 

situation. Författarna anser att domstolar i en högre grad borde involvera faktorer runt om 

barnet som påverkar barnets livssituation med hänvisning till att det i rättsfall gällande 

vårdnad, boende och umgänge i stort sett enbart koncentreras på barnets psykiska hälsa. 

Emery m.fl. tar exempelvis upp ekonomisk status och socialt nätverk som önskvärda faktorer 

som är av vikt för barnets bästa.
77

  I de åtta rättsfall studien behandlar tycks praxis i 

vårdnadstvisterna bekräfta att utredningarna lägger fokus på just barnets psykiska välmående. 

Detta då varken barnets ponerade ekonomiska status hos respektive förälder eller en tanke om 

hur barnets sociala nätverk kan komma att förändras vid föräldrarnas separation behandlas i 

utredningen.  

 

En annan aspekt som Holtzman tar upp är att barnets önskningar inte alltid står jämsides med 

vad som är bäst för barnet.
78

 Ansvaret att undersöka och föra fram vad som är barnets bästa 

åligger inblandade aktörer. I de rättsfall där föräldrarna innan huvudförhandling ingått ett 

avtal, hänvisar domstolarna till att föräldrarnas överenskommelse framstår som barnets bästa. 

FB 6 kap 2a § påvisar att barnet ska komma i främsta rummet, om en överenskommelse 

föräldrarna emellan anses som förenligt med barnets bästa utan vidare utredning av 

domstolarna som enligt lag har det yttersta ansvaret för att målet utreds tillmätligt. Kan hända 

att barnet inte sätts i främsta rummet med hänsyn till ett barnperspektiv. Barnet kanske sätts i 

främsta rummet ur ett föräldraperspektiv, där föräldrarna framför vad det tror är barnets bästa. 

Domstolarna anser att föräldrarna i dessa fall själva är kapabla till att besluta gällande 

vårdnad, boende och umgänge med utgångspunkt i barnets bästa. 
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Med utgångspunkt i kvantifieringen av begreppen barnets bästa och barnperspektiv, som 

tidigare redovisats, framkommer att barnets bästa benämns i domskälen. Barnets bästa nämns 

även i utredningar från socialnämnder. Ett rättsfall med bilaga avviker från de övriga i studien 

genom att barnets bästa i domslut formulerats ofta. I domslutet används begreppet barnets 

bästa sex gånger jämfört med övriga tingsrätter som använt ordet maximalt två gånger. Ett 

domslut saknade helt begreppet. När det gäller bilagorna från socialnämnderna benämns 

barnets bästa tre gånger i två av fallen, i ett av fallen omtalas begreppet en gång och i två fall 

en gång vardera. Tre bilagor från socialnämnder saknade helt ordet barnets bästa. Spridningen 

tycks därmed vara mer jämnt fördelad i domar, jämförelsevis med utredningar, där begreppet 

överlag tycks användas oftare. I tre yttranden från socialnämnder av åtta benämndes inte 

begreppet överhuvudtaget.  

 

6.3 Barnets röst, rättigheter och makt 

Enligt föreskrifter ska en bedömning från barnets bästa utföras individuellt och den bör bygga 

på kunskap och tillförlitlig erfarenhet i samband med att barnet själv fått komma till tals.
79

 I 

de fall denna studie analyserat har det dock sällan barnet hörs eller medverkar i utredningen. 

Studien påvisar att i sex av åtta fall har barnet inte medverkat i utredningen. Enligt 

socialstyrelsen bör utredningen innehålla innebörden och vikten av barnets egen inställning, 

vidare bör också utredare både enskilt och med föräldrarnas närvaro träffa barnet.
80

 Lagen, FB 

6 kap. 19 §, påvisar att utredning ska: ”… om det inte är olämpligt, försöka klarlägga barnets 

inställning…”. Med utgångspunkt i aktuella rättsfall i denna studie var det endast i en 

fjärdedel av fallen som barnet medverkat i utredningen. Vilket bekräftar tidigare forskning 

som studerat barnets röst i vårdnadstvister. 

 

I fråga om barnet hörts i barnsamtal är siffran lägre då endast en familjerätt samtalat med 

barnet. Utredarna i två yttranden har träffat barnen och i en av utredningarna är det osäkert 

ifall någon från socialnämnden träffat barnet då informationen i utredningen bygger på 

uppgifter ifrån en annan utredning gjord inom samma förvaltning. Socialstyrelsen menar 

dessutom att socialnämnden bör redovisa anledning till varför barnet inte hörts i 

utredningen.
81

 Med utgångspunkt i information avseende de aktuella rättsfallen har två 
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socialnämnder redovisat detta. En av anledningarna grundades på barnets ringa ålder medan 

den andra grundades på moderns val att inte samarbeta med familjerätten. Övriga nämnder 

har inte förklarat valet att inte höra barnet. 

 

Som nämns ovan är Höjer & Röbäck kritiska till hur barnet framträder i vårdnadstvister. 

Författarna förklarar socialnämndens oförmåga att presentera barnets vilja med hänvisning till 

den rådande motviljan att sätta barnet i kläm mellan föräldrarna. Vidare menar författarna att 

domstolar, med utgångspunkt i rädsla att barnet blir lidande av föräldrarnas konflikt samt för 

att barnet kan vara påverkat och pressat av de tvistande parterna, väljer att inte redovisa 

barnets vilja i domskälen.
82

 Hollander m.fl. (2007) anser att hearings med barn inte tycks 

tillmätas betydelse i efterföljande domar.
83

 I denna studie, i de fall barnet hörts, framkommer 

ingenting om barnet haft önskningar gällande vårdnad, boende och umgänge, någon anledning 

till varför dessa uppgifter inte framgår nämns inte i utredningen. En förklaring kan vara att 

barnet inte uttryckt en önskan i samtalet, en annan förklaring kan, i likhet med Höjer & 

Röbäcks kritik, vara att socialnämnden i vissa fall utelämnar uppgifter som inkommit från 

barnet. I indispositiva mål har domstolar skyldighet att utreda, även då föräldrarna är ense.
84

 I 

de fall studien bygger på har domstolarna, i fall där föräldrarna varit ense, ansett att dessa 

överenskommelser varit förenliga med barnets bästa. Utdrag från domslut:  

”… vad parterna kommit överens om i fråga om vårdnad, boende och umgänge får anses bäst 

för D. Dom ska därför meddelas i enlighet med överenskommelsen…”. 

 

I enlighet med barnkonventionen artikel 12 ska barn som är i stånd att bilda egna åsikter ha 

rätt att fritt uttrycka sig i frågor som rör barnet. Med utgångspunkt i vad som visar sig i 

studien har barnen sällan eller aldrig kommit till tals trots att det är barnets rättighet. Även i 

dessa sammanhang tycks de vuxnas önskningar, behov och tankar om vad som är bäst för 

barnet stå över barnets rätt. I FB 6 kap. 2a § stadgas att barnets vilja i förhållande till barnets 

ålder och mognad ska beaktas i domsluten. Barnets ålder och mognad tycks vara något som 

utöver barnets bästa ska bedömas individuellt med ursprung i barnet, vilket kan medföra en 

ytterligare variabel som bör beaktas i domen. Vidare ”ska barn behandlas som kompetenta 

och resursstarka individer med delaktighet i beslut som rör dem”. Avsaknaden av barnets röst 
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och beaktande gällande barnets rättighet att komma till tals genomsyrar generellt alla rättsfall 

då vikt inte tycks ägnas åt att utreda vad barnet ifråga tycker.   
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7. Diskussion 

Avsikten med studien var att undersöka barnperspektivets implementering i domstolars beslut 

samt familjerätters yttrande i rättsfall om vårdnad, boende och umgänge. Vidare avsågs 

lagrummets gränser för såväl domstolar som socialnämnder i förhållande till ett 

rättsociologiskt perspektiv, klargöras. Syftet handlade också om att utreda hur begreppet 

barnets bästa kan urskiljas i praxis rörande vårdnadstvister. Genom insamlandet av domar 

innehållande yttrande från socialnämnder rörande vårdnadstvist fanns en förhoppning om att 

från dessa utgångspunkter undersöka huruvida domstolar samt socialnämnder verkligen 

beaktar barnets bästa.  

 

7.1 Metod 

Eftersom delanalys användes vid granskning av insamlat material nyttjades endast delar av 

texten i domar samt bilagor. Då ansatsen primärt var att eftersöka två specifika begrepp kan 

tolkningsproblem uppstått, exempelvis genom att ord kan ha ändrat innebörd genom att ha 

tagits ur sin kontext, och därmed feltolkats. Eftersom en del av studien grundades på domslut, 

vilkas snäva koncentrering samt utgångspunkt i lag genomsyrar språk och innehåll, kan 

utrymmet för tolkningsfel hävdas vara mindre än om den enbart utgått från bilagorna med 

yttranden från socialnämnd, då de aktuella yttranden jämförelsevis kan uppfattas som olika i 

sina förfaranden. För att minimera risken för tolkningsfel skulle både en delanalys samt en 

helhetsanalys ha utförts i syfte att såväl fånga helheten i texten, som att granska förekomst av 

specifika ord eller meningar. 

 

Användningen av meningskoncentration på barnets bästa samt barnperspektiv genomfördes 

med utgångspunkt i en tro till att dessa begrepp skulle återfinnas i såväl domar som 

utredningar. Det först nämnda begreppet visade sig ett flertal gånger i analyserad text medan 

ordet barnperspektiv inte visade sig en enda gång varken i domar eller yttranden. Med 

föreställningar om att socialnämnder utreder med hänsyn till barnets behov i centrum, antogs 

att ordet barnperspektiv skulle förekomma ett flertal gånger men det visade sig att ordet inte 

nämndes en enda gång i yttrande ifrån socialnämnder eller i domsluten. 
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Det går inte att dra några generella slutsatser från studien då den endast bygger på ett fåtal 

granskade rättsfall. Vid datainsamlingen hade en större precision i begäran rörande vilken 

slags bilaga som önskades från socialnämndens sida kunnat underlätta för analysen. 

Socialnämnden har i denna studie gjort yttranden i form av utredning, upplysning samt avtal i 

sitt samarbete med tingsrätt vilket medförde att det insamlade materialet från socialnämnd 

utgörs av samtliga tre poster. Hade begäran specifikt gällt domslut med utredningar som 

bilagor kan hända att materialet varit enklare att analysera. Det insamlade materialet har 

förankring hos domstolar samt socialnämnder vilket kan tänkas medföra god tillförlitlighet 

gällande källor. En styrka i uppsatsen är den kan användas som underlag för vidare forskning. 

 

7.2 Studiens resultat 

I första delen av analysen berörs problematiken gällande de inblandade aktörerna i en 

vårdnadstvist. Olika intressen och hierarki kan tänkas påverka besluten. I indispositiva mål 

har domstolar enligt lag skyldighet att utreda, även då föräldrarna är ense. I aktuell studie, då 

föräldrarna själva slutit avtal innan huvudförhandling, bedömdes alltid avtalet vara i enlighet 

med barnets bästa. Detta kan tyckas besynnerligt då domstolen i ett fall bedömer att avtalet 

utgår från barnets bästa, med en upplysning som enda underlag. Det kan antas att domstolen 

utgår från att föräldrarna vet sitt barn bästa men i vissa fall behöver det inte vara så. Tidigare 

forskning påvisar även att föräldrarnas konflikt har en tendens att överordna sig barnets bästa 

vilket medför att föräldrarna kanhända agerar ifrån eget intresse, vilket inte nödvändigtvis är 

det samma som det bästa för barnet. Oavsett antagande så efterfrågas en praxis att ta beslut 

med ett mer gediget underlag som fundament. 

 

Studiens resultat påvisade att begreppet barnets bästa användes både i domsluten samt i 

yttrandena från socialnämnderna. Domstolarna använde ordet barnets bästa mer än 

socialnämnderna. Det kan hända att domstolarna med utgångspunkt i lagen är nödgade att 

använda sig av specifika, relevanta begrepp i domsluten, men huruvida domstolarnas beslut i 

realiteten utgår från begreppet visar inte studien. En djupare studie gällande domstolars 

implementering av barnperspektivet skulle behöva utföras för att kunna säkerställa ett 

generaliserbart resultat. Vidare kan socialnämnden i sina yttranden bli bättre på att utreda med 

utgångspunkt i barnets bästa utifrån barnets egen vilja. En mer nyanserad bild kan tänkas 

framkomma av familjesituationen då barnet hörs.  
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Granskningen av aktuella yttranden från socialnämnd har analysen kunnat urskilja 

utredningarna som skiftande gällande information samt utredandets förfarande. Kritik 

gällande detta har tidigare riktats mot socialnämnden men enligt SOU 2005:43 har kvalitén 

blivit bättre. Med hänsyn till vad denna studie urskiljt i socialnämndens skrivelser behöver 

detta förmodligen ses över igen. En utredning baserades exempelvis endast på 

telefonuppgifter från den ena föräldern, vilket väcker frågor om hur utredningen då ska kunna 

påvisa barnets känslomässiga anknytning till respektive förälder, vilket socialstyrelsens 

allmänna råd (2003) tydligt redogör för.  

 

I de aktuella rättsfallen framkommer att utredaren sällan eller aldrig har träffat barnet i fråga, 

vilket torde vara en viktig komponent som visat sig ha missats i utredningen. I ett av fallen 

har föräldrarna ombetts beskriva barnet, något som medför en subjektiv bild av barnet som 

kan vara vinklad till förälderns intresse. Vart har barnets rätt att komma till tals tagit vägen i 

utredningen? I en annan utredning uppmanas föräldrarna att beskriva sig själva som föräldrar 

vilket även detta utgör underlag för en subjektiv och möjligen vinklad bild rörande 

föräldraskapet i utredningen. 

 

7.3 Slutsatser 

Barnet har i rätten har en inskränkt handlingsförmåga vilket medför att barnet är beroende av 

vuxna aktörer som för fram barnets vilja. Denna studie har påvisat att begreppet barnets bästa 

infinner sig i både domstolars och familjerätters arbete rörande vårdnadstvister. Barnets bästa 

och barnets vilja har dock en förmåga att framföras och tolkas av de vuxna omkring barnet. 

Hur kan det anses vara barnets vilja och röst som kommer fram i rättsfallen om ingen vuxen 

tillfrågat eller talat med barnet? Barnets röst blir hörd i vårdnadstvisten om någon vuxen 

väljer att lyssna och därefter framföra barnets talan. Barnets bästa har också en tendens till att 

definieras av de vuxna, utan att barnet är tillfrågat. Om fokus i vårdnadstvister ska grundas på 

barnets bästa borde begreppet klargöras och därefter rutinmässigt tillämpas i praxis både hos 

domstolar och socialnämnder.  

 

7. 4 Förslag till fortsatt forskning 

Jag anser att detta är ett angeläget och betydelsefullt ämne för fortsatt forskning. Här följer 

några förslag till vidare forskning: 
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 Fördjupad forskning rörande barnperspektivets implementering i vårdnadstvister 

nationellt där resultatet utifrån forskningen är generaliserbart. 

 Forskning som klarlägger huruvida domstolar utgår från socialnämndernas 

rekommendationer eller inte i yttrande gällande vårdnadstvister. En vidare granskning 

av de fall där domstolars domar och familjerätters rekommendationer går emot 

varandra. Vad händer då? Hur blir det för barnet i ett sådant rättsfall?  

 Vidare utvärderingar inom socialnämnden huruvida vårdnadsutredningarna utgår från 

ett barnperspektiv. Även utvärdering av metoder och rutiner gällande involvering av 

barnens röst i vårdnadsutredningar är önskvärt. 

 Forskning som leder till utarbetade riktlinjer för professionella aktörer som klargör 

vad som ska beaktas gällande begreppet ”barnets bästa”. 
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Bilaga 1 

Redogörelse för databassökningar 

 

 

Databas:  Rättsbanken 

 

Sökord Antal träffar 

barnets bästa 19935 

vårdnad 6843 

vårdnadstvist 693 

Vårdnad + barnets 

bästa 

21 

 

 

 

Databas:  Academic Search Elite  

Peer-reviewed 

 

Sökord Antal träffar 

custody 2052 

custody + childrens 

best 

82 

childrens best + 

divorce 

57 

childrens rights + 

divorce 

84 

 

http://www.bib.miun.se/php/go.php?url=search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=afh


2 

 

 



Bilaga 2 

Begreppsförklaringar 

 

Boendeförälder  Föräldern där barnet har sitt huvudsakliga boende. 

Samarbetssamtal Samtal som kommunen är skyldiga att erbjud 

tvistande föräldrar. Samtalen är frivilliga och utförs i 

förhoppning om att föräldrarna genom samtal ska 

kunna komma överens.   

Umgängesförälder Den förälder där barnet inte huvudsakligen bor har 

umgänge med barnet då de träffas exempelvis 

varannan vecka. 

Vårdnad    Det rättsliga ansvaret för ett barn. 

Vårdnadstvist Då föräldrarna är oense och tvistar i domstol gällande 

vårdnad, boende och – eller umgänge. 

Växelvisboende När barnet exempelvis bor hälften av tiden hos den 

ena föräldern och hälften hos den andre. 

 


