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Summary 
 

 

In Swedish legislation, it is the best interests of the child to determine how 
judgments are to be formulated. This means always focusing on what is best for 
the child in the individual case. FB rests on the children's convention guidelines 
and thus constitutes a central concept in Swedish legislation. 

As the legislation is designed today, there are no sanctions for attendance 
abuses. On the other hand, the law states that the right should consider 
transferring custody to the other parent. At the same time, the child is strongly 
characterized by the parent-visiting parent when living with him. This makes the 
case complex. At the same time, this may affect the child strongly even in 
adulthood. 

Prior to main proceedings in custody disputes, family law may be assigned to 
the courts to conduct investigations that will be the basis for its decisions in 
court. It is not uncommon for the children to come to terms unless they have 
achieved a maturity for this. There are a variety of other props that should be 
met before such an assessment. That responsibility lies not only on the 
authorities but also on the courts, whether they interpret how strong the truth 
content is in the statement of the child and its possible indoctrination. To put the 
child's statement in real life against Swedish law in both the law and practice 
gives an extremely complex assessment of the question what is considered to be 
the best interests of the child. 
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Sammanfattning 

 

 
I svensk lagstiftning är det barnets bästa som styr hur domar skall utformas. Det 
innebär att man alltid ska fokusera på vad som är bäst för barnet i det enskilda 
fallet. FB vilar på barnkonventionens riktlinjer och utgör därmed ett centralt 
begrepp i svensk lagstiftning.  

Som lagstiftningen är utformad idag finns inga sanktioner mot 
umgängessabotage. Däremot säger lagen att rätten bör överväga att överflytta 
vårdnaden till den andra föräldern. Samtidigt präglas barnet starkt av den 
umgängessaboterande föräldern då den bor med denne. Detta gör ärendet 
komplext. Samtidigt kan detta komma att påverka barnet starkt även i vuxen 
ålder. 

Inför huvudförhandlingar i vårdnadstvister kan familjerätten få i uppdrag av 
domstolarna att göra utredningar som ska ligga till underlag för dess avgöranden 
i domstol. Det är då inte ovanligt att barnen får komma till tals såvida de uppnått 
en mognad inför detta. Det finns en rad olika andra rekvisit som torde vara 
uppfyllda inför en sådan bedömning. Det ansvaret vilar inte enbart på 
myndigheterna utan även på domstolarna, huruvida de tolkar hur starkt 
sanningsinnehållet är i utlåtandet från barnet och dess eventuella indoktrinering. 
Att ställa barnets utsaga i realitet mot svensk lagstiftning i både lagrum och 
praxis ger en oerhörd komplex bedömning av frågan vad som anses vara barnets 
bästa.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Under 1800-talet var fokus på barnen inte prioriterat och det fanns inga direkt utpräglade 
lagar som talade för barns rättigheter. I början av 1900-talet utgavs boken Barnets århundrade 
av Ellen Key. Hennes åsikt var att barns rättigheter måste få större utrymme. För att 
vuxensamhället skulle ändra synsättet på barn skulle lagar hjälpa till att ålägga vuxna 
skyldigheter gentemot barn.1 Några år senare stiftades de första lagarna för barns rättigheter.  
FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 
1989. Där anges att barnets bästa alltid skall sättas i främsta rummet vid samtliga åtgärder där 
barn är inblandade. Genom sitt undertecknande förpliktas Sverige att följa dess bestämmelser. 
Barnkonventionen är ingen lag utan mer som en allmän grund som sätter sin prägel på 
svenska lagstiftning. 

I takt med att skilsmässostatistiken ökat i Sverige har även antal vårdnadstvister blivit allt fler. 
Idag lever vart fjärde barn med skilda föräldrar vilket är en ökning om 15 % från 1970-talet. 
År 2016 skilde sig ca 24 800 par i Sverige och samma år ägde 6088 vårdnadstvister rum varav 
873 blev avskrivna2. Mål som avskrivs betyder oftast att föräldrarna lyckats komma överens 
efter att de beslutat sig för att tvista i domstol. Enligt statistik har antal vårdnadstvister ökat de 
sista 5 åren, vilket betyder att allt fler barn berörs. I samband med skilsmässor där barn är 
inblandade är det inte ovanligt med umgängessabotage. Det finns olika former av 
umgängessabotage, en av dessa som är vanligt förekommande är PAS. Det var först på 80-
talet som detta begrepp fick ett namn och lättare kunde sättas i realitet till faktiska fall. Det 
var då Richard A. Gardner presenterade en artikel där han uppmärksammat fall där barnets 
positiva uppfattning av den andra föräldern långsamt bryts ner. Det är en psykisk misshandel 
kraftig indoktrinering från boendeförälderns sida som är i strid med svensk lagstiftning och 
inte helt ovanligt förekommande vid infekterade separationer. Ett fult spel som inte drabbar 
någon annan än barnen i det långa perspektivet. Trots det finns det än så länge inte några 
sanktioner i svensk lagstiftning kring detta utan endast direktiv om ändring av dom.  

Domstolen har ansvar för att målet blir skäligt utrett i vårdnadsmål vad gäller boende och 
umgänge. I förarbetena betonas även barnets rätt att ha en god och nära kontakt med båda 
föräldrarna så vida barnet inte far illa. Definitionen av umgängessabotage är att en förälder 
motsätter sig helt, delvis eller försvårar barnets rätt till umgänge med den andra föräldern utan 
saklig grund. Detta omnämns i svensk rätt som umgängessabotage. Vid sådana fall kan det bli 
aktuellt med en umgängesöverflyttning vilket innebär att den tidigare boendeföräldern får 
umgängesrätt och barnet överflyttas till den tidigare umgängesföräldern. I vilken storlek 
umgängessabotaget har utövats saknar vikt. Fokuset handlar istället om att umgängessabotage 
ägt rum och rätten ska fokusera på vad som är bäst för barnet samt som de ska bedöma risken 
för umgängessabotage i framtiden. Samtidigt spelar kontinuitetsprincipen en stor roll vid 
bedömningar av vårdnad och överflyttning i de fall där umgängessabotage föreligger. 
Kontinuitetsprincipen syftar till att barnet inte skall flyttas från dess invanda miljö om det kan 
vara skadligt. Detta är några av de komplexa frågor som domstolarna måste ta ställning till då 
mål ska avgöras till barnets bästa. 

                                                           
1 Key, 1911, s. 29 
2 Domstolsverket, Domstolsstatistik 2016, tabell 1.4 
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Hur avgörs vårdnaden, hur tillämpas och tolkas begreppet barnets bästa i det svenska 
rättssystemet? Begreppet är inte helt tydligt i lagstiftningen och det åligger stort ansvar på 
domstol och socialtjänst att avgöra i varje enskilt fall.  

 

1.2 Syfte och avgränsningar 
Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur gällande svensk lagstiftning reglerar 
egenmäktighet med barn, vilka sanktioner som finns att tillgå vid umgängessabotage, hur 
detta begrepp är konstruerat samt vilka förskrifter och förordningar som myndigheter och 
domstolar har att efterfölja. Mina avgränsningar är att jag enbart behandlat svensk nationell 
rätt inklusive barnkonventionen. Det nationella perspektivet innebär att jag inte studerar den 
internationellt privaträttsliga regleringen av vårdnadsfrågor. Därmed gör jag inte någon 
komparativ jämförelse med utländsk rätt. 

 
 

1.3 Metod och material 
Jag har använt mig av en traditionell juridisk metod där författningar, praxis och doktrin 
ingår. Jag har även låtit belysa relevanta rättsfall inom det aktuella området. Större delen av 
rättskällsmaterialet består av lagtext. Genom förarbeten har jag fått större kunskap och insikt i 
lagstiftarens vilja samt motiv. Rättsfallen har bidragit till att närmare illustrera sambandet 
mellan FB och principen barnets bästa. Domar från HD är prejudicerade och samtliga finns 
presenterade i Nytt juridiskt arkiv. Att de är prejudicerade innebär att de ska vara vägledande 
för underinstanserna. Jag har valt ut relevanta rättsfall efter de presenterar ämnet som berör 
uppsatsen. 
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2. Historisk utveckling 
Begreppet om barnets bästa går så långt tillbaka i tiden som till 1700-talet i svensk 
lagstiftning då 1734 års lagstiftning utformade ett beslut om att s.k. oäkta barn hade rätt till att 
förses med mat och uppfostran till dess att de ansågs kunna ta vara på sig själva. Denna tids 
lagstiftning av barnets bästa var långt ifrån så utformad som den är idag.3 I början av 1900-
talet utgav Ellen Key boken Barnets århundrade. Hennes ståndpunkt var att barns rättigheter 
måste få större utrymme. För att vuxensamhället skulle ändra synsättet på barn skulle lagar 
hjälpa till att ålägga vuxna skyldigheter gentemot barn.4 

Anledningen till att lagstiftningen till vårdnad ser ut som den gör idag är pga en rad olika 
lagändringar som skett under 1900-talet. Den moderna Barnlagstiftningen kom 1917 då 
lagstiftaren ville införa lag om barn som var födda utom äktenskapet5 samt barn som var 
födda inom äktenskapet. Genom denna lagstiftning ansågs därmed barn ingå i äktenskapet 
även om de var avlade innan äktenskapet ingicks. Lagen trädde i kraft år 1918. Den 11 juni 
1920 infördes gemensam vårdnad för gifta föräldrar. Samma år trädde även lagen i kraft att 
vårdnadstvister för barn inom äktenskap skulle avgöras efter vad som med hänsyn till barnets 
bästa. Detta bidrog till att ett nytt begrepp infördes, vårdnad. Det bakomliggande motivet till 
valet av detta ord var att man dels ville belysa föräldrarnas ansvar för barnet så att han eller 
hon fick växa upp under goda förhållanden och dels för att undkomma ord som 
föräldramyndighet och föräldramakt. Den 1 januari 1950 infördes föräldrabalken i svensk 
rätt6. Då överfördes Barnlagstiftningen till föräldrabalken och genom att Riksdagen fastslog 
förslaget till detta införande förföll många av de äldre lagarna som omfattades av svensk 
barnrätt. Först på 1970-talet började barnens rätt att ta form på allvar och utvecklades snabbt 
inom svensk lagstiftning. Detta för att kunna lyfta fram barnets rättigheter och tillgodose 
barnets behov ytterligare ur barnets perspektiv. 

År 1983 infördes en presumtion för gemensam vårdnad efter äktenskapsskillnad.7 Detta 
gjordes med anledningen av att barnets bästa ansågs skulle sättas i fokus, så om föräldrarna 
inte yrkade något om vårdnaden så förblev vårdnaden gemensam. Den presumtionen 
underlättade även för par som var ogifta och bodde tillsammans. De behövde då endast 
anmäla detta till pastorsämbetet.8 

1991 infördes en ny lag där man kunde anmäla gemensam vårdnad direkt när man skrev under 
faderskapsbekräftelse. Motivet hos lagstiftaren var att underlätta samarbetet av vårdnad, 
boende och umgänge mellan fadern och modern så att de i största möjliga mån hade samma 
mål i fokus för barnet.  

År 1998 lagstadgades att det skulle ses till begreppet barnets bästa. Detta var av särskild vikt 
vid eventuella vårdnadstvister, vilket möjliggjorde att man kunde döma till gemensam 
vårdnad fastän en av föräldrarna motsatte sig det. Detta skulle förstås vägas mot de skäl som 
parterna anförde samt att det skulle vara förenligt med barnets bästa. Denna nya reform 

                                                           
3 Schiratzki, 2010 s. 12 
4 Ellen Key, 1911, s. 29 
5 Lag (1917:376) om äktenskapliga barn 
6  Lag (1949:382) 
7 Prop 1981/82:168 
8 Lag (1983:484) om ändring i lagen (1983:47) om ändring i föräldrabalken 
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infördes då man ville bana väg för att i största möjliga utsträckning bana väg för gemensam 
vårdnad. 

År 2006 infördes en ny vårdnadsreform där barnperspektivet skulle stärkas. Det var även nu 
som det lagstadgades för första gången att vårdnadsföräldern hade en skyldighet gentemot 
umgängesföräldern gällande information om barnet, tex hur skolan går och andra relevanta 
ting9 Detta med motivet att man skulle förstärka barnets möjlighet till en god och nära kontakt 
med båda sina föräldrar.10 I och med att Sverige år 1990 ratificerade barnkonventionen så 
ville man genom detta väva in den i största möjliga utsträckning i den svenska lagstiftningen. 
Detta medförde att så länge lagstiftaren hade barnkonventionen som grundsyn så blev det per 
automatik att man satte barnet i fokus före något annat. 

 

 

 

 

  

                                                           
9 Lag (2006:458) 
10 Prop. 1990/91: 8 



10 
 

3. Allmänt om vårdnad 
En förälder som har vårdnaden om ett barn kallas för vårdnadshavare. Vårdnaden regleras i 
FB kap. 6. Föräldrarna kan ha antingen gemensam vårdnad eller ensam vårdnad till dess att 
barnet fyller 18 år. Barnet kan även ha någon annan som förmyndare en s.k särskild förordnad 
vårdnadshavare om båda föräldrarna skulle anses olämpliga som vårdnadshavare. 

Barnet står under båda föräldrarnas vårdnad om dessa är gifta med varandra. Är de inte gifta 
med varandra tillfaller vårdnaden modern per automatik. Detta kan regleras genom att de 
registrerar sig som gemensamma vårdnadshavare hos skattemyndigheten. Det kan de göra när 
som helst men görs smidigast i samband med att socialnämnden godkänner 
faderskapsbekräftelsen. Skulle föräldrarna gifta sig vid ett senare tillfälle får de vid det 
tillfället gemensam vårdnad (FB6:3§) 

Parterna kan även väcka talan i TR om de önskar gemensam vårdnad, regler kring detta finns i 
6:4§ FB. Så länge föräldrarna har gemensam vårdnad eller en av dem har vårdnaden kan 
kommunen enligt SOL 5:3 bistå med att upprätta vårdnadsavtal. I enighet med FB 6:6 kan de 
då avtala om hur vårdnaden skall vara utformad i framtiden. Formkraven för att ett 
vårdnadsavtal skall bli juridiskt bindande är att det dels skall vara underskrivet av båda parter 
och dels godkänt av socialnämnden. Avtals som ingås enligt FB 6:6 skiljer sig från 
traditionella juridiska avtal, på det sättet att det måste godkännas av socialnämnden. Detta 
med anledning av att det måste vara förenligt med barnets bästa. Det räcker alltså inte att 
föräldrarna skriver ett avtal som de är överens om så länge det inte är förenligt med FB 6:6. 
Avtalet skall dessutom vara utformat så att detta skall kunna genomföras på ett bra och 
smidigt sätt och vara utformat utifrån det som är förenligt med barnets bästa. De avtal som 
socialtjänsten godkänt går ej att överklaga. Man kan även väcka talan i T.R och låta 
domstolen avgöra var barnet i fråga ska bo (6:14a FB). Detta kan göras på båda parters 
begäran. Viktigt att understryka är att detta är inget som rättsväsendet rekommenderar. Det 
anses alltid vara det bästa för barnets att parterna försöker lösa detta på fredlig väg med stöd 
av familjerätten om det är möjligt.  

 

3.1 Vårdnadshavare förmyndare 
Om en förälder som innehar vårdnad gör sig oförmögen att ta hand om barnet skall rätten 
undersöka möjligheterna att den andra föräldern tilldelas vårdnaden. Skulle det uppdagas att 
båda föräldrarna anses vara oförmögna att ta hand om barnet kan domstolen besluta att 
vårdnaden skall tilldelas en särskild förordnad vårdnadshavare enligt FB 6:7. I särskilda fall 
kan rätten enligt svensk lagstiftning besluta om att vårdnaden tillfaller någon annan än 
föräldrarna trots att bara den ena anses som olämplig FB 6:8. Detta kan bero på en rad olika 
faktorer, tex att föräldern inte kan tillgodose barnets behov av den omvårdnad och omsorg 
som barnet har rätt till, att föräldern lider av psykiska åkommor, missbruk eller helt enkelt har 
omkommit. Antingen kan det vara frivilligt eller under tvångsmässiga förhållanden, dvs enligt 
LVU11 då ett barn måste omhändertas med stöd av LVU 2§ på grund av att hemförhållandena 
är så pass svåra, att barnet i fråga lider brist på vad som anses lämpligt eller om dess hälsa och 

                                                           
11 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
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utveckling riskerar att ta allvarlig skada. Samtliga insatser som socialentjänsten gör skall 
enligt LVU göras i samförstånd med barnet eller med dess vårdnadshavare12. 

Skillnaden mellan en förälder som innehar vårdnaden och en tillförordnad är att föräldern har 
uttömmande rättigheter så länge det är förenligt med barnets bästa. En förälder som inte är 
förmyndare för sitt barn har fortfarande en del inflytande även då en tillförordnad 
vårdnadshavare har hand om barnet om än i betydligt mindre omfattning. De faktorer som en 
förälder fortfarande kan ha inflytande i är adoption samt byte av namn på barnet i fråga. De 
har kvar umgängesrätten med hänvisning till FB 6:15a som kan ha reglerats genom avtal eller 
enligt beslut av domstol. 

 

3.1.1 Gemensam vårdnad för sammanboende och separerade 
föräldrar 
 Gemensam vårdnad är det som svensk rätt utgår från att vara det som är förenligt med 
barnets bästa.13 Barnet står då under vårdnad och beskydd av båda sina föräldrar till dess att 
det fyllt 18 år. 

För sammanboende föräldrar som önskar gemensam vårdnad finns det flera sätt att göra det 
på. Dels kan registrera gemensam vårdnad i samband med faderskapsbekräftelsen på 
socialnämnden, dels kan de registrera sig som gemensamma vårdnadshavare på 
skattemyndigheten. Vårdnaden regleras i FB kap. 6. Detta kan regleras genom att de 
registrerar sig som gemensamma vårdnadshavare hos skattemyndigheten. 

Vid äktenskapsskillnad kan man utläsa av lagen att föräldrarna som haft gemensam vårdnad 
även fortsättningsvis har det då detta anses vara förenligt med barnets bästa som man alltid 
ska ha i fokus.14 Skulle det framkomma att någon av föräldrarna inte har möjlighet att 
ombesörja barnets omvårdnad på ett sätt som lagen kräver, att det föreligger en så pass 
allvarlig och infekterad konflikt mellan föräldrarna eller att det av någon annan omständighet 
inte skulle anses vara det bästa för barnet att den gemensamma vårdnaden skall bestå så får 
rätten upplösa denna vårdnadsform och besluta om att tilldela en av föräldrarna vårdnaden  
FB 6:7.15 Detta skall alltid ske med stor försiktighet och noga övervägande från rättens sida.  

Forskning visar på att barn vars föräldrar varit inblandade i en infekterad vårdnadstvist lider 
större risk av psykisk ohälsa. Lagstiftaren menar inte att föräldrarna måste vara överens i varje 
fråga kring barnet, men de ska ändå kunna uppnå ett så pass konfliktfritt samarbete att barnet 
inte tar skada för att gemensam vårdnad skall anses vara det bästa för barnet. I ett sådant fall 
anses den bästa vårdnadsformen vara gemensam.16 

 

  
                                                           
12 2001:453 
13 prop. 1997/98:7 s. 50 
14 FB 6:3§ 2 st 
15 Prop 1994:1433 
16 SOU 2005:43,  Prop 2005/06:99 s. 99 
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3.1.2 Ensam vårdnad 
Som redan nämnts kan vårdnaden anförtros på två olika sätt. Dels kan det ske om modern inte 
är gift när barnet föds. Hon blir då per automatik ensam vårdnadshavare (FB 6:3). Detta gäller 
även om hon lever i ett samboförhållande. Sambon får inte gemensam vårdnad utan det krävs 
alltså att de ingått äktenskap innan barnets födelse eller att man ansöker om gemensam 
vårdnad. Dels kan det beslutas genom domstol på begäran av någon av föräldrarna FB 6:5. 
Däremot kan domstolen tilldela föräldrarna gemensam vårdnad så länge det bara är en 
förälder som yrkar på ensam vårdnad. Däremot får inte domstolen döma till gemensam 
vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig denna vårdnadsform.17 

 

3.2 Vårdnadens innebörd 
Vårdnad innebär att den förälder/föräldrarna som har vårdnad om barnet i fråga bär det 
yttersta ansvaret för att barnet får sina fysiska behov tillfredsställda liksom de psykiska. I den 
fysiska omvårdnaden ingår tex mat, kläder, sjukvård och bostad. I den psykiska delen handlar 
det mer om att barnet har rätt till tex trygghet, omtanke och en god fostran.  

Barnet ska även behandlas med respekt för sin person och inte heller behöva utstå kroppslig 
bestraffning vilket regleras i FB 6:1. Förbudet mot aga av barn infördes i Sverige år 1979.18 
Vårdnadshavaren skall även se till att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess 
utveckling och ålder samt ombesörja att barnet får utbildning och försörjning.  

Man har som vårdnadshavare inte bara rättigheter utan också skyldigheter att bestämma kring 
frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Barnets egna åsikter och inflytande skall 
succesivt öka med barnets ålder till dess att det blivit vuxet och inte längre anses behöva 
någon/några vårdnadshavare samtidigt som förälderns/föräldrarnas vårdnadsrätt därmed 
tunnas ut.19 

Att vara vårdnadshavare innebär inte att man har makt över barnet på ett dominerande sätt 
utan att man har ansvar över barnet på ett ödmjukt och sympatiskt sätt. Där man verkar för att 
barnet får mer inflytande i sitt eget självbestämmande succesivt med att dess ålder ökas. 

 

3.3 Barnets perspektiv 
När den nya vårdnadsreformen infördes år 200620 stärktes barnets rätt på ett betydande sätt. 
Barnets bästa skall alltid utredas, beaktas och redovisas men det kan uppstå situationer då man 
måste ställa barnets perspektiv gentemot den vårdnadshavarens perspektiv. En sådan situation 
skulle kunna vara då en förälder tex får stöd av socialtjänsten för att kunna tillfredsställa 
barnets bästa ur dennes perspektiv. När socialtjänsten får in en anmälan skall de göra en 
utredning och först och främst se om det finns behov och möjlighet till hjälp i familjen. Det 

                                                           
17 Prop 1997/98:7, s 50 ff 
18 Prop 1978/79:67 
19   http://www.socfamratt.se/vardnad/vardnad 
20 Prop 2012/13:10 
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kan dels vara familjestöd där hela familjen får hjälp och avlastning i vardagen. Dels kan det 
vara enskilt stöd till barn.21 Barnperspektivet skall däremot alltid gå före den vuxnas vid en 
intressekonflikt.22  Vid ett beslutfattande av rätten framgår det av FB att domstolen skall se 
till det enskilda barnets bästa (subjektiv bedömning) och beslutet skall även vara grundat på 
kunskap av vetenskaplig karaktär (objektiv bedömning).23 Det finns riktlinjer om hur 
begreppet barnets bästa skall tolkas. Lagstiftaren har avslutningsvis lagt ansvaret på 
domstolen samt socialnämnden som i det enskilda fallet skall avgöra vad som är barnets bästa. 
Ett barnperspektiv är en bedömning där olika infallsvinklar bedöms och utvärderas 
gemensamt, där subjektiva bedömningar ställs gentemot de objektiva för att slutligen kunna 
presentera olika alternativa beslut som är det bästa ur barnets synvinkel. Av förarbetena 
framkommer det att domstolen och socialnämnden måste göra en helhetsbedömning av vad 
som anses vara det bästa för barnet.24. 

 

3.3.1 Barnets bästa 
Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling Konventionen om barnens rättigheter. 
Sverige ratificerade barnkonventionen året därpå, 1990. Motivet var att barnets bästa alltid 
skall komma i främsta rummet oavsett vilka beslut det än gäller och avsett inom vilket rättslig 
sfär. Detta gjordes med anledning av att säkra att barn skall skyddas och omhändertas på bästa 
möjliga sätt så att de på så sätt kan erbjudas ett välförtjänt utgångsläge i samtliga tänkbara 
fall. Barnets bästa i regleringen kring just dessa frågor kopplas samman på ett starkt sätt till 
Barnkonventionens 3 artikel samt artikel 12 där det framställs vara av vikt att lyssna på barnet 
då det berörs av olika frågor. 

För att en myndighet eller annan instans skall kunna försäkra sig om att det aktuella beslutet 
är fattat i enlighet med barnets bästa, bör därför beslutet innehålla ett barnperspektiv. Vid en 
bedömning av barnets bästa är det därför inte tillräckligt att enbart se till artikel 3, utan ses i 
relation till andra artiklar i Barnkonventionen. 

 I den svenska lagstiftningen är barnets bästa ett centralt begrepp, det är det man utgår från, 
och vid samtliga åtgärder som rör barnet i fråga skall det alltid komma i främsta rummet 
oavsett kulturella, sociala skillnader. Alla länder som skrivit under konventionen omfattas 
således av denna. Detta gör Barnkonventionen unik på så sätt att den ger en universell 
definition av vad det är för rättigheter som bör gälla för barn över hela världen. Barnets bästa 
är heller inget konstant begrepp. Det ändras ständigt och samtliga faktorer skall vägas in från 
fall till fall dvs en subjektiv bedömning. Det som anses vara ett barns bästa behöver 
nödvändigtvis inte vara ett annat barns bästa. Man skall därför se till varje enskilt fall med 
barnkonventionen som en mall till att uppnå bästa resultat för barnet. Två fall av samma 
juridiska karaktär kan därmed få helt olika utgång.25  

Faktorer som skall vägas in i en sådan bedömning är: Bedömning om barnets bästa objektivt 
sett samt subjektivt då det handlar om det enskilda fallet, Barnets egen vilja i förhållande till 
                                                           
21 Lag 2001:453 
22 Prop, 1996/97:124 s. 99 ff 
23 SOU 1997:116 s. 132–135 
24  Prop.1997/98:7 s .104. 
25 se NJA 1989 s 335, jmfr 1986 s. 338 
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dess mognad och ålder. Om det förekommit hot och våld, om det brustit i kontakten eller om 
det förekommit stora konflikt och klara samarbetssvårigheter från någon förälders sida samt 
om någon part åberopar stora uppenbara lögner.  

En presumtion som har kommit till stånd genom praxis som tungt skall vägas in i 
bedömningar för barnets bästa är den s.k kontinuitetsprincipen26 Den syftar till att det är 
olämpligt att ta barnet från dess invanda miljö. Att en större omställning eller byte av miljö 
skulle anses vara direkt skadligt för barnet.  

 

3.3.2 Barnets vilja 
Det har funnits lagförslag till att barn ska få ha talerätt i vårdnadstvister som rör dem.27 Detta 
ansågs inte behövas enligt lagförarbetena men istället ledde det till att man utvärderade vilka 
faktorer som skulle spela in för att barnet skulle få talerätt.28 Dessa trädde i kraft 1 januari 
1996.En vanlig förekommande misstolkning är att barn då de nått 12 års ålder får bestämma 
själva hos vem av föräldrarna de vill bo. Detta är en missuppfattning då svensk lagstiftning ej 
är utformad på det sättet. Genom att 2006 års vårdnadsreform infördes ersattes den tidigare 
reformen om att barnets vilja skall beaktas inte längre var åldersbestämt pga att barn kan ha 
uppnått olika mognad i samma ålder etc. Man måste helt enkelt bedöma och se till barnets 
vilja från fall till fall. Numera säger lagtexten att barnets vilja ska beaktas med hänsyn till dess 
mognad och ålder. Det är 4:5 FB som styr detta analogt. Däremot har barnet fortfarande 
rättigheter att få komma till tals i ärenden som rör dem i adoptionsfrågor FB 4:6 1 st och även 
i ärenden som berör dem i vårdnad, boende och umgänge FB 6:2 3st. 

I förarbetena anges det samtidigt att det är viktigt att reglerna efterföljs på det sättet så att 
barnet inte utsätts för obehörig påverkan eller så att det pressas att ta ställning.29 Barnets vilja 
när det gäller adoption skiljer sig åt i lagtexten. I FB 4:5 har lagstiftaren uttalat en tydlig gräns 
att ett barn efter 12 års ålder ej får adopteras utan samtycke. Här är barnets vilja av betydande 
vikt. 

 

3.4 Sammanfattning 
Barnets rätt har utvecklats betydligt under den senare delen av 1900-talet och även barnets 
eget inflytande beroende på vilken mognad och ålder denne har uppnått. Det måste anses som 
positivt då det är barnets framtid det gäller. Däremot kan man ställa sig kritisk till att man helt 
måste lita på sociala myndigheters bedömningar då det gäller mindre barn som anses vara för 
små för att säga vad de önskar. Trots att motivet bakom lagstiftningen är att skydda barnet 
från att indoktrineras och påverkas av den andra föräldern och därigenom ges känslan av att 
”var tvungen att välja” måste det ändå ses med stor försiktighet. Detta med anledning av att 
även äldre barn kan vara påverkade av någon av förmyndarna. Risker föreligger alltid att 
barnet riskeras hamna i kläm mellan föräldrarna i vårdnadskonflikter. Det yttersta ansvaret 
                                                           
26 SOU 2005:43 s. 273. 
27 SOU 1987:7 
28 Prop 1994/95:224 
29 Prop 1994/95 :224 s. 34 samt 55. 
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ligger därför på myndigheterna att kontrollera trovärdigheten hos barnen som uppnått en ålder 
och mognad att framföra sin vilja. Samtidigt gör lagen gällande att även om barnets vilja 
spelar in så är den inte avgörande. Detta ställer stora krav på samhället då lagstiftningen är 
utformad på det sättet att det möjliggör för staten att agera bättre vetande än föräldrarna 
själva. Angående vårdnadsfrågan är det att anse att ensam vårdnad ibland kan vara det bästa 
för barnet vars föräldrar har svårt att samarbeta. Detta trots att man generellt utgår från att 
gemensam vårdnad antas vara det bästa. 

 

  



16 
 

4. Vårdnadstvister 

4.1 Inledning 
I Sverige skiljer sig varje år omkring 20 000 par enligt statistik från statistiska centralbyrån. I 
en del fall så uppstår vårdnadstvister i de fall då föräldrarna inte kan komma överens 
angående barnets boende, omvårdnad och umgänge. De kan då i första hand ta kontakt med 
familjerätten som är en del av socialtjänsten i den kommun de är folkbokförda och få hjälp 
med samarbetssamtal kring hur de kan samarbeta kring barnets behov av boende och 
umgänge. De kan upprätta avtal angående vårdnad och umgänge FB 6:630, det måste dock 
godkännas av socialnämnden och vara förenligt med barnets bästa. Ibland så räcker inte 
erbjudandet och försök med samarbetssamtal hos socialnämnden till utan då kan istället 
parterna väcka talan i domstol31 vilket man helst försöker att undvika, dels för de dyra 
kostnaderna dels för barnets skull då konflikter inte anses vara förenligt med barnets bästa. 
Domsagan är där svaranden har sin hemvist. Rätten får då på begäran av en part eller båda 
parter besluta om hur barnets vårdnad, boende och umgänge skall utformas FB 6:14a§. Barnet 
har alltid rätt till umgänge med den förälder den inte bor med och det är boendeföräldern som 
har det övergripande ansvaret för att umgänget tillgodoses så långt som möjligt FB 6:15§. 
Detta under förutsättning att det är förenligt med barnets bästa, dvs med andra ord inte om 
barnet etc blir utsatt för systematiska övergrepp av umgängesföräldern eller annan kränkande 
behandling.  

Hur rätten avgör boendefrågan kanske lite olika ut beroende på var föräldrarna bor samt 
barnets vilja spelar en viktig roll beroende på barnets mognad och ålder. Det kan vara att 
barnet bor varannan vecka hos vardera förälder eller varannan helg hos den andra föräldern 
som då blir umgängesförälder. Om endast en av föräldrarna skulle tillerkännas vårdnaden för 
barnet så har denna upplysningsplikt gentemot umgängesföräldern, detta kan tex vara vilka 
sjukdomar barnet har eller vilka fritidsaktiviteter den utövar. Det är även vårdnadshavaren 
som bär det yttersta ansvaret för att tillgodose barnets behov av att umgänget fungerar med 
den andra föräldern. Det rätten sedan beslutar är uttömmande och det finns inga undantag. 
Följs inte domstolsbeslutet får den missnöjda parten begära verkställighet av dom enligt FB 
21:1§. 

 

4.2 Samarbetsproblem mellan föräldrarna 
Som nämnts ovan utgår rätten alltid från att gemensam vårdnad är att föredra i största möjliga 
utsträckning då detta anses vara förenligt med barnets bästa FB 6:5 2 st. Rätten skall ta stor 
hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta kring frågor som rör barnet. Därmed inte sagt 
att föräldrarna alltid måsta vara av samma åsikt, men att de ändå kan lösa och diskutera frågor 
på ett sätt som inte skadar barnet.32 I de fall där det föreligger så pass grava samarbetsproblem 
mellan föräldrarna måste rätten till dela en av föräldrarna vårdnaden. Rätten får heller inte 
besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna skulle motsätta sig det. Motivet hos 

                                                           
30  5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) 
31 RB 10:1§ 
32 Prop. 2005/06:99 
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lagstiftaren är att det inte anses vara förenligt med barnets bästa med gemensam vårdnad om 
det ligger en djup och infekterad konflikt mellan föräldrarna. En förälder som utsätter barnet 
eller någon annan familjemedlem för våld måste anses som direkt olämplig att inneha enskild 
vårdnad. Detta för att man principiellt anser att denna då inte har förmågan att ge barnet den 
omsorg och den trygghet som bör ligga i en god vårdnadshavares natur.  

Samarbetssvårigheter behöver nödvändigtvis inte enbart vara föräldrarnas verbala oförmåga 
att samarbeta kring frågor som rör barnet utan kan även vara att en förälder vägrar lämna över 
barnet till den andra föräldern för att man inte klarar av att samarbeta. Det kan även ta sig 
uttryck i betydande grövre, systematiska former.33 

I rättsfallet NJA1992 s. 93 framkom det att fadern olovligen fört bort en av deras 
gemensamma söner till Tunisien där han lämnat honom och själv återvänt till Sverige. Han 
har konsekvent motarbetat all form av kontakt mellan sonen och modern.  

HD gjorde den bedömningen att då parterna och deras andra son hade sin hemvist i Sverige så 
skulle vårdnadsfrågan avgöras enligt svenska lag. Trots att en förälder olovligt fört bort ett 
barn så bör domstolarna ta ställning till vem som är en lämpligast som vårdnadshavare i det 
rådande läget. Sonen har inte haft kontakt med sin mor i den utsträckning som anses vara 
lämpligt, sonen har inte vistats i Sverige, förutom något enstaka tillfälle, i den utsträckning så 
han är integrerad i kulturen eller samhället. Han pratar arabiska utan problem samt franska, 
dock ej svenska. 

I en utredning som gjorts där sonen själv får uttrycka sig har det framkommit att han motsätter 
sig att flytta till Sverige. Av en samlad juridisk bedömning beslutar därför HD att vårdnaden 
till tillerkänns fadern då detta anses vara det bästa för sonen i det rådande läget. Modern är 
dock den som anses vara bäst lämpad som vårdnadshavare för sonen då fadern brustit på 
samtliga punkter vad gäller föräldraskap. Trots bakgrund mot detta är det ostridigt att det 
skulle innebära en alltför stor omställning för honom att flytta till modern samt att det 
framkommit i en utredning att han själv motsatt sig detta. Domstolen tycks inte gjort någon 
djupare analys kring det sonens ovilja att bo hos modern. Vid tidpunkten då fadern gjort sig 
skyldig till egenmäktighet var sonen endast 3 år gammal. Han måste då ha ansetts vara relativt 
ung och objektivt sett inte kunnat bilda sig en egen uppfattning om modern och därav borde 
hans egen vilja om att han motsätter sig kontakt med henne starkt ifrågasättas. Fadern har 
konsekvent vägrat att låta sonen träffa sin moder trots att det inte förelegat någon 
olämplighetsgrund.  

Detta anser jag är en typisk konsekvens av att det inte finns några sanktioner i den svenska 
lagstiftningen kring just umgängessabotage. Det är helt enkelt inte straffbart. 
Kontinuitetsprincipen tas även upp på ett kontroversiellt sätt som man kan ställa sig frågande 
till. Barnets invanda miljö torde inte vara en lämplighetsgrund till att fortsätta beröva barnets 
rätt till en god och nära relation till båda sina föräldrar. Här har man istället åberopat barnets 
invanda miljö. Ett annat rättsfall är 1992 s.666 där modern systematiskt motarbetat umgänge 
för dottern med sin fader sedan 6 månaders ålder. Trots detta dömde HD att vårdnaden skall 
tillfalla modern. Samtidigt ansåg rätten att umgänget skulle trappas upp succesivt mellan 
dotter och fader. Detta måste anses vara ett gravt samarbetsproblem som föreligger från 
moderns sida och som trots att detta är att i system sedan flera år tillbaka så åberopades 

                                                           
33 Se avsnitt 4.4 
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kontinuitetsprincipen som grund. Även i rättsfallet nja 1992 s. 666 åberopas 
kontinuitetsprincipen som domskäl. Jag ser inget motiv som skulle vara av betydelse till att 
modern, som aktivt motarbetat umgänge näst intill hela dotterns liv, helt plötsligt skulle ändra 
på det. Man torde tolka och bedöma detta som ett invant beteende hos vårdnadshavaren och 
därmed anse henne som olämplig då barnets rätt till en god och nära kontakt med båda sina 
föräldrar måste tillgodoses och sättas i främsta rummet. Det som jag anser eventuellt skulle 
kunna ha ändrat HD:s domar i fallen är om barnets rätt att komma till tals hade beaktats på en 
djupare nivå genom analyser. Dessvärre måste J. till sin mognad och ålder ansetts vara för ung 
för att hennes åsikter ska spelat någon viktigare roll. 

I rättsfall NJA 1998.s. 675 hade modern umgänges saboterat till den grad att sonen i princip 
aldrig haft ett nära umgänge med sin far, detta trots att det fanns beslut från tidigare fastställd 
dom om att umgänge skulle äga rum mellan sonen och fadern. 

 Fadern kom en gång i veckan och tog honom på sporadiska bilturer från det att sonen föddes 
i mars 1995 och fortsatte så fram till oktober 1995. Sonen har sedan dess ej haft umgänge med 
sin fader. Båda föräldrarna levde under ordnade förhållanden och det fanns inget att anmärka 
på hos modern förutom just att hon vägrat sonen umgänge med sin far vilket hon ansåg skulle 
vara för hans bästa även fortsättningsvis. Inte heller fadern kunde anses som olämplig i sin 
föräldraroll.  Med anledning av detta gjorde HD den bedömningen att vårdnaden skulle flyttas 
över till fadern för att trygga sonens rättighet till en god och nära kontakt med båda sina 
föräldrar. Här ansåg HD att barnets bästa, i den objektiva bedömningen samt ur ett 
barnrättsligt perspektiv, var barnets rätt att få ha en god och nära kontakt med båda sina 
föräldrar. I detta rättsfallet utgjorde domskälen barnets rätt till en god och nära kontakt med 
båda sina föräldrar. Vårdnaden som tilldelades fadern utgjorde inte ett miljöbyte av större 
karaktär men dock ändå en påtaglig förändring i sonens liv då han inte haft tillstymmelse av 
umgänge eller ej ens sett sin fader under tre års tid. Mot bakgrund av moderns agerande måste 
ändå detta anses som ett genomtänkt beslut från rättens sida då det ändå är förenligt med 
sonens bästa pga den framtida kontakten med båda sina föräldrar. 

Kommer slutligen presentera två rättsfall i anslutning till varandra då dessa två är av samma 
karaktär, dock med två helt olika utgångar vilket gör det intressant. Rättsfall 1989 s 335 där 
fadern och modern hade en dotter gemensamt. Vid separationen var de överens om att dottern 
skulle vara stadigvarande boende hos modern. 

Efter en kort tid blev parterna oense och modern började kraftigt motarbeta det intermistiska 
umgängesbeslutet. Trots detta hade fadern lyckats skaffa en bra relation till sin dotter som vid 
denna tidpunkt hade uppnått en ålder a´ sju år. Båda parterna levde under ordnade 
förhållanden och dottern hade sedan tre år tillbaka varit stadigvarande boende hos sin moder 
där hon även hade en halvsyster som hon hade starka band till. Utredningarna visade på att 
båda föräldrarna var lämpliga som vårdnadshavare och därför gjorde HD den bedömningen 
att vårdnaden skulle tillfalla fadern. Detta då man ansåg att modern hade handlat egoistiskt 
genom att inte farit införstådd av dotterns behov av en god och nära kontakt med den andra 
föräldern. 

I rättsfallet 1986 s.338 gjorde HD motsatt bedömning. Där fadern och modern yrkade vardera 
om ensam vårdnad av dottern. Båda föräldrarna ansågs som lämpliga trots att fadern hade en 
dom på sig sedan tidigare om misshandel, Vid ett intermistiskt beslut i Hov.R anförtroddes 
vårdnaden tillfalla fadern. Kort därefter reser modern som är ungersk medborgare till Ungern 
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med uppsåt att stanna med dottern där. Detta tolkades av domstol som umgängessabotage. 
Trots detta så tilldelades modern ensam vårdnad om parets dotter då huvudförhandlingen ägde 
rum två år senare. HD gjorde den bedömningen att dottern hade integrerats väl i Ungern och 
att med hänsyn till kontinuitetsprincipen så vore det det bästa för henne som var åtta år när 
huvudförhandlingen ägde rum, att inte slitas upp från sin invanda miljö. Detta trots att HD 
ansåg att modern handlat felaktigt och med stor sannolikhet skulle fortsätta försvåra umgänget 
mellan dottern och fadern även i framtiden.  

En intressant aspekt är att rättsfall NJA 1989 s. 335 tilldelades fadern vårdnaden om parets 
gemensamma dotter, efter att modern kraftigt begränsat kontakten mellan far och dotter, trots 
att dottern. vuxit upp hos den umgängessaboterande parten och där hon dessutom hade en 
halvsyster som hon hade starka band till. I jämförelse med fallet 1986 s. 338 där modern 
trotsade det intermistiska beslutet i Hov.R genom att föra parets gemensamma dotter till 
Ungern direkt uppsåtligt för att verkställighet ej skulle kunna genomföras samt att försvåra 
umgänget. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att modern sätter sina egna behov framför 
barnets. För att anses som en lämplig vårdnadshavare skall man enligt FB kunna tillfredsställa 
barnets behov av dels en god fostran så att barnet blir en god samhällsmedborgare och dels 
kunna tillgodose kontakten med den andra föräldern. Modern har här på ett klart och tydligt 
sätt brustit i sitt utövande på samtliga punkter.  

Trots att umgängessabotage inte är straffbart i svensk lagstiftning borde ändå rätten starkt 
kritisera hennes oförmåga att ge dottern en god fostran och tillgodose hennes behov istället 
för att driva sitt eget intresse. Detta då barnets perspektiv skall sättas framför den vuxnas. Åter 
igen så var det kontinuitetsprincipen som vägde över samtliga andra faktorer, vilket 
föranledde till att dottern med stor sannolikhet aldrig kommer ha en god relation till sin far. 
Om modern hypotetiskt sett inte skulle fört dottern till Ungern utan istället fortfarande varit 
bosatt i närheten av fadern är det att anta att HD enligt prejudikat dömt e` contrario. Enda 
konkreta skillnaden i de två sistnämnda rättsfallen är att dottern vuxit upp med sin halvsyster 
som hon hade starka band till vilket torde väga tungt i HD:s bedömning. Trots detta gjorde 
rätten inte gällande kontinuitetsprincipen i detta fall. Prejudikat verkar det som det ligger i 
sakens natur att kontinuitetsprincipen gäller då avstånden lider av större karaktär. 

 

4.3 Barnets behov av kontakt med båda sina föräldrar 
Barn har behov av nära och goda relationer till båda sina föräldrar även om föräldrarna bor 
isär. Lagstiftaren menar på att det bör tas på stort allvar om en förälder missbrukar 
umgängesrätten då detta är en indikation på att något inte står rätt till och att vårdnaden bör 
ändras. Däremot så finns det ingen konkret lagstiftning vad gäller sanktioner mot detta 
utövande. Detta är tydligt i NJA 1992 s. 93 där sonens bästa ansåg vara att stanna hos den 
förälder som begått egenmäktighet pga kontinuitetsprincipen. I NJA1989 s.335 fråntogs 
vårdnaden den part som umgänges saboterat då detta är den enda sanktionen som finns att 
tillgå under förutsättning att det är förenligt med barnets bästa och att dess invanda miljö ej 
rubbas. Umgängessabotage skall väga tungt då rätten avgör frågan om vårdnad, boende och 
umgänge då barnet har rätt till en god och nära relation till båda sina föräldrar FB 6:2 a.34 Det 
bör belysas att det är barnets behov och rätt till umgänge med båda sina föräldrar och inte 
                                                           
34 Prop 1990/91:8 
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föräldrarnas rätt till umgänge med barnet. Det är båda föräldrarnas ansvar att se till att ett 
fungerande umgänge finns för barnets bästa. Trots det så har boendeföräldern ett övergripande 
ansvar att se till att detta kan genomföras på ett bra och smidigt sätt.  

 

4.4 Särskilt om Parental Alienation Syndrome 
Umgängessabotage är inte något nytt förekommande. Det var först under 1980-tal som detta 
begrepp fick ett namn med vetenskapliga studier bakom. Den amerikanske professorn i 
psykiatri Richard A. Gardner presenterade i en artikel 1985, som byggdes utifrån studier som 
han gjort under tidigare 1980-tal. Denna term gav han namnet PAS, Parental Alienations 
syndrom.  

Enligt honom är detta är störning där en rad olika faktorer spelar in. Där ett barn förminskar, 
förolämpar en förälder utan anledning. Det handlar om en indoktrinering av den andra 
föräldern från boendeförälderns sida.35 

PAS är alltså en långsam nedbrytning av barnets positiva uppfattning om den andra föräldern. 
Processen pågår under en längre tid och underlättas av att barnet står i beroendeställning till 
föräldern som begår detta övergrepp.  

PAS är en psykisk misshandel av den grövsta graden och är därmed i strid med lagen enligt 
svensk lagstiftning FB 6:15§. Dessvärre uppstår den i nästintill samtliga fall där en infekterad 
skilsmässa eller separation har ägt rum som resulterat till alvarliga samarbetssvårigheter enligt 
Gardner. Misshandeln utövas av den förälder som har vårdnaden eller som barnet stadig 
varande bor hos och detta är uträknat av föräldern i fråga som gör sig skyldig till ett av de 
grövsta brotten man kan begå som förälder.36  

Det bakomliggande motivet till detta är att starkt motivera barnet till att ta avstånd, tycka illa 
och till slut hata den andra föräldern. Förhoppningen är att barnet sedan skall sluta vilja träffa 
den andra föräldern helt och hållet och helt enkelt uttrycka det av sig självt. Det är inte bara 
barnet som indoktrineras utan även omgivningen, dvs gemensamma bekanta till föräldrarna 
som kan börja förlita sig på den förälder som begår övergreppet. Detta kan resulteras i att de 
tar parti och ställning och att de även agerar fysiskt och rent av aktivt medverkar till att 
motarbeta barnets möjlighet till sin rätt att träffa den andra föräldern. 

Det bakomliggande motivet är att radera den andra föräldern genom att använda barnet då 
detta fungerar i svensk lagstiftning. Anledningen kan vara som tidigare nämnt att få tillbaka 
den andra föräldern, en bakomliggande rädsla att barnet skall tycka bättre om den andra eller 
rent av maktspel i form av kontrollbehov. Man har svårt att se skillnaden mellan vad som är 
sina egna behov och vad som är bäst för barnet. Man för helt enkelt över konflikten på barnet. 
Detta är aldrig bra då detta ger konsekvenser hos barnet som vuxen individ senare i livet.  

 

 

                                                           
35 Gardner, R., Sauber, R & Lorandos  
36 Juridisk Tidskrift. Lena Hellbom Sjögren 2007-2008:4;986-994 
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4.5 Slutsatser 
Efter granskning av rättsfallen som presenteras i uppsatsen måste det tolkas som att 
umgängessabotage är mer vanligt förekommande då det ej finns några sanktioner utarbetade 
inom svenska lagstiftning. Jag ställer mig även starkt frågande till om det är tillräckligt att den 
umgängessaboterande föräldern riskerar att förlora vårdnaden av barnet. Med hänvisning till 
sabotaget föräldern utövat mot barnets rättighet till en god och nära kontakt med den andra 
föräldern, så torde risken av att förlora vårdnaden inte avskräcka tillräckligt från att fortsätta 
bedriva umgängessabotage. Mot bakgrund av detta borde lagstiftaren utforma någon form av 
sanktion. Egenmäktighet med barn finns i BrB då detta är ett övergrepp, som man faktiskt får 
se det som e contrario 6:15 FB, gentemot barnet, upphöra eller i annat fall minskas. Däremot 
saknas någon direkt sanktion förutom att rätten bör ge vårdnaden till den andra föräldern 
vilket i sig inte är någon direkt sanktion mot umgängessabotaget utan enbart värnar om 
barnets rätt. I en samlad bedömning verkar det som det prejudikat ligger i sakens natur att 
kontinuitetsprincipen görs gällande då avstånden lider av större karaktär. Om man ställer 
denna princip mot barnets rätt att få ha en god och nära kontakt med den andra föräldern så 
har HD ändå gjort denna bedömning i de fall då det i det närmsta borde vara omöjligt att 
upprätthålla en god och nära kontakt mellan barnet och umgängesföräldern med anledning av 
avståndens karaktär, då det istället kanske hade varit mer lämpligt att tillämpa den i de övriga 
fallen där parterna varit bosatta relativt nära varandra och då umgänge skulle varit lättare att 
genomföra med kontinuitetsprincipen som domskäl. 
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5. Sammanfattande slutsatser 
Mot bakgrund av materialet kan man säga att det inte finns något barnets bästa utan ett 
barnperspektiv. Då barnets bästa i sig skiljer sig subjektivt i det enskilda fallet kan därför inte 
självständigt utgöra ett perspektiv ur barnets synvinkel då man måste räkna in samtliga 
faktorer som gemensamt utgör en grund för detta. Även barnets rätt att komma till tals trots 
uppnådd mognad och ålder behöver nödvändigtvis inte vara av största vikt vid en bedömning 
av domstolen så länge det inte utgör det bästa ur barnperspektivet. Lagen föreskriver att 
barnperspektivet skall vara det primära.  

Jag ställer mig starkt kritiskt till att det skulle vara tillräckligt med att den saboterande 
föräldern riskerar att förlora vårdnaden då denne genom sitt utövande visat starkt bristande 
intresse att sätta barnet som det primära istället för sig själv. Det skulle kunna vara en 
möjlighet att genom att lagstifta sanktioner för umgängessabotage minska förekomsten av 
detta i betydlig omfattning. Det krävs starkare sanktioner som skall vara möjliga att utkräva i 
praktiken. Värt att lyfta fram är också att vårdnaden inte per automatik går över till den andra 
föräldern genom att den ena föräldern bedriver umgängessabotage. Som bestämmelsen är 
utformad är det snarare ett alternativ man bör undersöka. Såvida denne är lämplig och 
uppfyller kriterierna för att vara en god vårdnadshavare för barnet så kan rätten besluta att 
vårdnaden flyttas över. Den ena förälderns brister vid vårdnadens utövande medför alltså inte 
att den andra föräldern är bättre lämpad per automatik. I en samlad bedömning verkar det som 
det prejudikat ligger i sakens natur att kontinuitetsprincipen görs gällande då avstånden lider 
av större karaktär.  

Om man ställer denna princip mot barnets rättighet att få bibehålla en god och nära kontakt 
med den andra föräldern så har HD ändå gjort denna bedömning i de fall då det i det närmsta 
borde vara omöjligt att upprätthålla en god och nära kontakt mellan barnet och 
umgängesföräldern med anledning av avståndens karaktär. Enligt min uppfattning kanske den 
istället borde ha tillämpats i de andra fallen där parterna varit bosatta relativt nära varandra 
och då umgänge skulle varit lättare att genomföra trots att kontinuitetsprincipen kunde gjorts 
gällande i ett domslut.  
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