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SAMMANFATTNING 

 
Barnets bästa är ett rättsområde som är aktuellt i dagens samhälle. Debatten förs av olika 

anledningar.  En anledning är synen på familjen och familjekonstellationen som håller på att 

förändras genom att vi går in i en ny normbildning som byter ut kärnfamiljen som norm för 

familjebildning. 

 

Uppsatsens syfte är att förklara huruvida paragraf 6:1 och 6:2 a i Föräldrabalken, före och efter 

lagändringen som trädde i kraft 1 juli 2006, till fullo skyddar barnets behov och intressen i 

vårdnadstvister. Uppsatsens syfte är vidare att genom rättsfall visa hur domstolarna tar hänsyn till 

6:5 vid beslut om gemensam eller ensam vårdnad efter ändringarna i paragraferna som trädde i 

kraft 1 juli 2006. 

 

Barnets bästa är ett rekvisit som får olika betydelse i olika sammanhang. Innan lagändringen som 

trädde i kraft år 2006 var det ett potentiellt problem i det praktiska arbetet med ”barnets bästa” 

vilket visade sig då man försökte översätta ett antal teoretiska idéer till praktik. Exempel på 

tillfällen där den otydliga definitionen av ”barnets bästa” ställde till problem genom att öppna för 

vida tolkningar, var då man skulle ta hänsyn till barnets egen vilja såväl som dess behov av ett 

känslomässigt stabilt och varaktigt förhållande till och samhörighet med båda föräldrarna vilket i 

sin tur skulle vägas mot barnets behov av kontinuitet och stabilitet i sin tillvaro, samt att syskon 

inte borde skiljas åt. I proposition 2005/06:99, som överlämnades till riksdagen den 16 mars 2006 

föreslogs ändringar i föräldrabalkens bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge för att 

framförallt stärka barnperspektivet. Syftet var att definitionen ”barnets bästa” skulle komma till 

klarare uttryck i lagen. 
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel avhandlas problemformulering som leder fram till uppsatsens syfte och 

frågeställning. I inledningskapitlet behandlas även metod och material samt avgränsning för 

uppsatsens undersökningsområde. Kapitlet avslutas med en disposition som ämnar vägleda 

läsaren genom uppsatsen.  

 

Idag lever många av världens barn i helt eller delvis splittrade familjer; med endast den ena 

föräldern, i styvfamiljer med den ena föräldern ena veckan och den andra föräldern nästa vecka 

eller en kombination av samtliga - de olika definitionerna av en ”modern familj” tycks aldrig sina 

och en ny vokabulär har till och med måst konstrueras för att i vardagligt språkbruk lättare kunna 

skilja de olika begreppen åt. Många av dessa lösningar har sannolikt föregåtts av föräldrarnas 

separation – och ofta också av en efterföljande vårdnadstvist. I dessa vårdnadstvister skall enligt 

lag hänsyn tas till barnets bästa när beslut skall fattas om hur vårdnadsfrågan bäst skall lösas. För 

att undvika att barnen drabbas negativt av en vårdnadstvist till följd av de vuxnas separation och 

nya livssituation har följande skrivits i FB: 6:2a:  

 

”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 för att 

barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller 

hålls kvar eller annars far illa, och – barnets behov av en nära och god kontakt med båda 

föräldrarna. Hänsyn skall tas till Barents vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.”  

 

I första hand är det föräldrarna eller barnets vårdnadshavare som ansvarar för barnets uppväxt 

och grundläggande behov. För att vårdnadshavarna skall kunna ta sitt ansvar har de rätt och 

skyldighet att besluta i frågor som rör barnet. Enligt FB 6:1 har barn rätt till omvårdnad, trygghet 

och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och inte utsättas 

för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. 

 

”Ett barn ska få växa upp under trygga och goda förhållanden med en absolut rätt att inte bli 

utsatt för våld, övergrepp eller annan kränkande handling”.
1
  

 

I Sverige skall man även följa bl. a följa barnkonventionen och se till barnets bästa. 

 

"Barnets bästa skall komma i främsta rummet vid avgörande av alla frågor som rör vårdnad, 

boende och umgänge".  

 

Så står det i föräldrabalkens sjätte kapitel, det som utgör den lagliga grunden för domstolarnas 

beslut i vårdnadstvister. 

 

Vad som menas med rekvisitet barnets bästa är dock dolt i oklarhet och det verkar vara en mer 

eller mindre omöjlig uppgift för domstolen att avgöra vem av de tvistande parterna som är bäst 

lämpad att handha det juridiska ansvaret för det gemensamma barnet eller i vilka fall gemensam 

                                                 
1
 Prop. 2005/06:99 s. 42. 
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vårdnad kan komma ifråga när två tvistande föräldrar inte kommer överens avseende vårdnaden. 

Problemet ligger i att bedöma vad som egentligen är bäst för barnet eftersom det saknas en 

juridiskt allmängiltig definition av ”barnets bästa”. Den andra svårigheten är att det rent 

processuellt är omöjligt att avgöra vilka påstådda fakta domstolen skall ta hänsyn till. 

Om föräldrarna väljer att skilja sig/separera kvarstår ansvaret för barnet vanligen hos båda 

föräldrarna och barnet skall ges möjlighet att träffa båda föräldrarna även om barnet bor hos den 

ena föräldern. Detta regleras i Lag (1949: 381) Föräldrabalken (FB). Avtal kan också slutas 

mellan föräldrarna med stöd av socialnämndens godkännande. Tvistar föräldrarna angående 

vårdnaden kan de vända sig till domstol för att få frågan löst. Vid alla beslut i både domstol och 

socialnämnden som involverar vårdnad boende och umgänge skall alltid barnets bästa komma i 

främsta rummet.
2
   

 

1.1 Syfte 

 

Med denna studie har jag för avsikt att klargöra huruvida paragraf 6:1 och 6:2a i Föräldrabalken, 

före och efter lagändringen som trädde i kraft 1 juli 2006 till fullo skyddar barnets behov och 

intressen i vårdnadstvister. Vidare har jag avsikt att genom rättsfall visa hur domstolarna tar 

hänsyn till 6:5 vid beslut om gemensam eller ensam vårdnad efter ändringarna i paragraferna som 

trädde i kraft 1 juli 2006.
3
  

 

1.2 Frågeställning 

 

 Vad ligger till grund för rekvisitet barnets bästa enligt Föräldrabalken 6 kapitel före 

respektive efter lagändringen 1 juli 2006 i ovan nämnda paragrafer? 

 

 Kan några skillnader i domarna efter lagändringen 1 juli 2006 urskiljas? I så fall vilka är 

dessa och vad har de för praktisk genomslagskraft? 

 

1.3 Metod och Material 

1.3.1 Metod  

Uppsatsens frågeställningar har besvarats med hjälp av traditionell juridisk metod, d.v.s. genom 

granskning av lagtext, förarbeten och praxis samt doktrin. Denna granskning har främst inriktats 

mot att ge en bakgrund till hur och varför lagen vuxit fram samt vilka effekter den haft på praxis. 

Detta innebär att lagarna har tolkats utifrån det ändamål lagstiftaren önskat uppnå med dem, alltså 

en teleologisk lagtolkningsmetod, för att på så sätt se hur väl praxis överensstämmer med detta 

ändamål. I uppsatsen har ett försök till samhällsvetenskaplig metod använts i form av en intervju 

i syfte att få fram information om ämnet och statistisk information om vilka effekter praxis skapat 

                                                 
 
2 
Prop. 1997/98:7 s. 8 ff. 

3
 SFS (SFS 1949:381) 
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i verkligheten. Den intervjun som genomfördes gav dessvärre inte mer än hänvisning till 

informationen som behövdes.
4
  

 

Lagändringarna är kursiverade i vissa stycken; 2.6.3, 2.6.4 och 2.6.7 och övrig kursiverad text är 

citerade direkt från lagtexten samt från rättsfallen. 

 

 

1.3.2. Material 
Rättsfallen har hittats med hjälp av databasen Rättsbanken på Internet som valdes ut efter ordet 

”barnets bästa” och ”barnets bästa i vårdnadstvister”. Sammanlagt valdes tre rättsfall ut som alla 

har sitt ursprung från olika HovR innan lagändringen trädde i kraft samt två rättsfall efter 

ändringen som trätt i kraft 1 juli, 2006. 

De tre fallen NJA 1992 s. 93, NJA 1989 s. 335 och NJA 1992 s. 666 valdes ut efter 

databassökning på specifika ord. Sökningen resulterade bl. a. i dessa tre fall som var relevanta 

utifrån begreppet barnets bästa till denna studie. De två fallen NJA 2006 s. 26 samt NJA 2007 

s.382 togs med för att belysa eventuella skillnader efter det att lagändringen trätt i kraft. 

 

1.3.3 Etiska överväganden 
 De rättsfall som använts i uppsatsen är offentliga handlingar, vilket innebär att de parternas 

namn kunde skrivas ut även i uppsatsen. Domarna innehåller dock känsliga uppgifter, därför 

används förkortningar på deras namn. I övrigt återges dock texterna ordagrant.  

 

 

 

1.4 Avgränsning  

 

Uppsatsen avgränsas till de paragrafer som berör rättsfallen jag analyserat för att svara på syfte 

och frågeställning, dvs. paragraf Föräldrabalken 6 kap 1 §, 2a § och 5 § före respektive efter 

lagändringen 1 juli 2006 samt om det finns skillnader i domarna efter lagändringen 1 juli 2006. 

Jag avgränsar mig till perioden strax för 1 juli 2006 fram till och med slutförandet av denna 

uppsats. 

 

                                                 
4
 Lehrberg, s. 225 f. 
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1.5 Disposition 

 

Arbetet börjar med ett inledande avsnitt som ska sätta in läsaren i ämnet samt underlätta för 

läsaren att förstå och sätta begreppet ”barnets bästa” i ett sammanhang.  

 

Vidare följer syfte, frågeställning, material/metodval vilket behandlas av traditionell juridisk 

metod, avgränsning och disposition. Detta förebereder läsaren på vad som kommer att behandlas 

under uppsatsen samt hur studien genomförts.  

 

Avsnitten som följer behandlar begreppet ”barnets bästa” utifrån lag och doktrin, kapitel 2. 

Kapitel 3 omfattar teori och behandlar barnets bästa i teorin
 
 prop. 2005/06:99. Därefter följer 

kapitel 4 som behandlar barnets bästa i praktiken i fallstudier. Här läggs grunden till 

rättsfallsanalyserna som följer i kapitel 5. 

 

Analys och diskussion följer i kapitel 5 där författaren diskuterar och kommenterar begreppet 

”barnets bästa” och analyserar de olika rättsfallen utifrån rekvisitet barnets bästa före och efter 

lagändringen som trädde i kraft 1 juli, 2006 i FB 6 kap.1 §, 2 a och 5 §.  

 

Arbetet avslutas med slutsats i kapitel 6 där författaren svarar på syfte och frågeställning. Förslag 

till fortsatt forskning följer i kapitel 7. 

 

Sist i arbetet (Bilaga1) finns artiklar ut Barnkonventionen, (bilaga 2) en förteckning över 

förkortningar som används i uppsatsen samt (bilaga 3) telefonintervju med Elisabeth Lagergren. 
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2. Bakgrund 
 

Bakgrundskapitlet ger läsaren en inblick i hur begreppet Barnets bästa tolkas i lagtext och 

doktrin samt till viss del i förarbeten till dessa samt i FN: s Barnkonvention. Kapitlet behandlar 

även en jämförelse av lagtexterna med avseende på lagändringarna 1 juli 2006.  

   

2.1 Lagstiftarens syfte med lagen FB: s bestämmelser om vårdnad, 
boende och umgänge 

 

Lagens syfte är att värna om barnen.  

De lagar och förordningar som vi i Sverige idag tillämpar när det gäller de flesta olika 

förhållanden mellan blivande och befintliga föräldrar och deras (eventuellt) kommande och redan 

existerande barn återfinns i Föräldrabalken.  

Vår moderna FB härstammar från 1920-talet då ett antal lagar om föräldrar och barn trädde i 

kraft. Sedermera fördes dessa lagar år 1949 samman i samma FB som svensk lag idag använder. 

Dock har denna balk genom åren förändrats något till sitt utseende och innehåll för att hålla sig à 

jour med vårt snabbt och också ständigt föränderliga samhälle – och så sker kontinuerligt.  

Mest framträdande av dessa förändringar är sannolikt den som infördes i mars 1991 då man 

klargjorde att rätten hädanefter kan utdöma gemensam vårdnad även om båda föräldrarna eller en 

av dem ansöker om ensamvårdnad. 
5
  

Vårdnadsreform infördes vid år 1998 i de inledande avsnitten av det kapitel i FB som handlar om 

vårdnad, boende och umgänge. En ny bestämmelse som ger uttryck för att barnets bästa ska 

komma i främsta rummet vid alla avgöranden som rör sådana frågor. Principen barnets bästa 

betonas starkare genom ändringarna än vad som tidigare gjorts. I proposition 2005/06:99 s. 1ff., 

som överlämnades till riksdagen den 16 mars 2006 föreslås ändringar i FB: s bestämmelser om 

vårdnad, boende och umgänge. Ändringarna trädde i kraft 1 juli, 2006. Förslaget syftade 

framförallt till att stärka barnperspektivet och att betydelsen av ”barnets bästa” skall komma till 

klarare uttryck i lagen.  

Sverige godkände FN: s konvention om barnens rättigheter efter ett beslut i riksdagen den 21 juni 

1990 utan att reservera sig på någon punkt.
6
 I propositionen till riksdagen om godkännande av 

konventionen konstaterades att tillträde till konventionen inte föranledde några ändringar i 

gällande lagstiftning. Det gjordes även en genomgång av konventionens artiklar och motsvarande 

svenska förhållanden.
7
  

Barnkonventionen är inriktad på det enskilda barnet, individen och de materiella artiklarna 

behandlar barnets rätt att få sina grundläggande rättigheter och behov tillfredsställda.
 8

 

 

                                                 
5
 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GF01LU30 

6
http://www.regeringen.se/sb/d/1919/a/14658  .  

7
 prop. 1989/90:107. 

8
 FN: s konvention om barnens rättigheter (antagen den 20 nov 1989 av FN: s generalförsamling). 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GF01LU30
http://www.regeringen.se/sb/d/1919/a/14658
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2.2 Presumtioner 

 

När det gäller för domstolen att döma i vårdnadstvister så har de vissa presumtioner att förhålla 

sig till, dvs. saker som växt fram ur praxis och som man nu anses vara tvungen att följa. 

Vissa av dessa är självklarheter och finns även nu i lagen, dvs. att barnets bästa alltid ska komma 

i första hand. 

 

De tre vanligaste presumtionerna är att barnen inte bör utsättas för miljöbyte utan starka skäl, att 

små barn- särskilt flickor - bör vara hos modern och äldre barn – särskilt pojkar – bör vara hos 

fadern, samt att syskon inte bör skiljas åt. Detta gällde innan ändringen i lagen som trädde i kraft 

1 juli, 2006.
9
 Idag är man inte bunden av de presumtionerna efter ändringen 2006 därför att 

gemensam vårdnad också kan vara oförenlig med barnets bästa om en konflikt mellan föräldrarna 

kan sägas vara så svår och djup att det är omöjligt för dem att samarbeta.
10

 

 

I svensk lagstiftning finns principen om barnets bästa sedan länge i regler som rör barn bl.a. i FB 

i frågor om vårdnad, boende, umgänge och adoption. Det finns också bestämmelser som anger att 

barnets bästa skall beaktas i Socialtjänstlagen (2001:453) 1 kap. 2 § och 5 kap. 2 §.  

 

Begreppet barnets bästa har naturligtvis olika innebörd för olika människor, beroende på hur 

barnets behov med mera uppfattas av just dem. Innebörden förändras i takt med att ny kunskap 

växer fram och värderingar i samhället förändras. Varje barn är en individ med unika 

förutsättningar. 
11

 I en beslutssituation är det viktigt att både ta hänsyn till det man vet om barnet 

genom forskning och erfarenhet och att höra barnets eget tankesätt. Med stöd av Barnkommittén 

är det en önskvärd metod för bedömningen av barnets bästa att låta barn själva komma till tals 

och att kombinera detta med rådande kunskaper om huruvida barn själva anses kunna granska 

vad som är bäst för barnet. 
12

 

 

Proposition 1997/98:7 behandlar huvudsakligen att det i FB skall införas ändringar som betonar 

vikten av samförståndslösningar mellan separerade föräldrar. I propositionen behandlas även att 

domstolen har en möjlighet att döma till gemensam vårdnad trots att en part motsätter sig att en 

sådan ordning införs. Avsikten med bestämmelserna är att gynna goda förhållanden mellan 

barnet och båda föräldrarna. Det som bidrar till detta anses vara ett gemensamt rättsligt ansvar. 

Hos lagstiftare förefaller tilliten stark till att gemensam rättslig vårdnad skall förena parterna 

även om det ännu är oklart om det är likställt med verkligheten.
13

 
 

Lagarna rörande vårdnad återfinns i det 6: e, 20: e respektive 21: a kapitlet FB. I det 6: e kapitlet 

uppges det bland annat att den som har vårdnaden om barnet också ansvarar för dess personliga 

förhållanden och därmed ska tillse att barn får omvårdnad, trygghet, tillsyn och en god fostran. 

Man skall som vårdnadshavare även se till att barnet får en tillfredställande försörjning och 

                                                 
9
 Ewerlöf, Sverne, Tor, s. 71. 

10
 2005/06:99 s. 49. 

11
 Melin, s. 16 ff. 

12 
Ibid., s. 25. 

13
 Prop. 1997/98:7 s. 1. 
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utbildning. 
14

 I vårdnadshavarens rättigheter och skyldigheter ingår dessutom att bestämma i 

frågor som rör barnets personliga angelägenheter.
15

 Vårdnaden av ett barn består fram till dess 

barnet fyller 18 år eller dessförinnan ingår äktenskap. För att verkligen manifestera hur viktigt det 

är att alltid sätta barnets behov och dess bästa främst skapades år 1998 en egen portal paragrafer 

för detta, nämligen FB 6:2 a där man deklarerar att ”Barnets bästa skall komma i främsta rummet 

vid avgörande enligt detta kapitel av alla frågor som rör vårdnad, boende, umgänge”. Vidare 

stadgar man i denna paragraf hur man i teori skall uppnå detta och man klargör, tills viss del, vad 

rekvisitet ”barnets bästa” innebär; ”Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det 

fästas avseende särskilt vid barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna”.  

I samma paragraf sista stycket framhåller man också vikten av att ta hänsyn till barnets egen vilja 

med beaktande av barnets ålder och mognad.
 16

 Barnet själv utgör dock aldrig en part i en 

vårdnadstvist. Viktigt att påpeka är att man heller aldrig tvingar barnet att direkt ta ställning till 

föräldrarnas oenighet. Ett barn får dessutom enbart höras inför rätten om det inte pressar barnet 

och det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av ett sådant förfarande.
17

  

En annan intressant aspekt i förarbete och proposition till dessa paragrafer är att man ansåg det 

vara tillbörligt vid frågor angående barnets bästa rörande vårdnad, boende och umgänge, att 

domstolen måste klargöra och sedermera också uppväga barnets behov av en god relation med 

båda sina föräldrar mot dess behov av kontinuitet och stabilitet i sin tillvaro
18

 – vilka tyvärr inte 

alltid är fullt förenliga med varandra.  

2.3 Barnets bästa utifrån FB 6 kap. och doktrin 

 
2.3.1 FB 6 kap. innan ändringen som trädde i kraft 1 juli 2006  

Enligt flera författningar skall vad som är bäst för barnet beaktas vid beslut av olika slag i 6 kap. 

FB. Där föreskrivs i flera paragrafer att rätten skall besluta efter vad som är bäst för barnet. 

FB 6:2a ”Barnets bästa skall komma i främsta rummet vid avgörande enligt detta kapitel av alla 

frågor som rör vårdnad, boende och umgänge”. 

”Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid barnets 

behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Risken för att barnet utsätts för 

övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa skall beaktas.”  Lag 

(1998:319) FB om vårdnad, boende och umgänge 

 

Portalparagrafen följer på så sätt FB 6 kap där det främst stadgas ”att barnets bästa alltid skall 

komma i främsta rummet”. Det stadgas också om frågan om nära och god kontakt med båda 

föräldrarna (FB 6:2a 1 st.) som skall ges en särskilt betydande plats vid domstolens prövning av 

vad som är bäst för barnet. Lag (1998:319) FB om vårdnad, boende och umgänge 

 I förarbetena till lagstiftningen framhävs att frågan om barnets bästa måste bedömas i varje 

                                                 
14

 FB 6:2 2 st. s.  
15

 Ibid., FB 6:11. 
16

 FB 6:2 a. 
17

 Prop. 1997/98:7 s. 123. 
18

 Prop. 1990/91:8 s. 61. 
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enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena. 

Vidare kompletteras bestämmelsen att rätten vid bedömningen av frågor om umgänge skall 

beakta risken för att ett barn utsetts för övergrepp eller olovligen bortföres.
19

 Att komma till tals 

om vad barnet självt anser vara bäst är alltså barnets rätt i bl. a. mål om vårdnad och umgänge. 

Det är ett annat perspektiv av rekvisitet barnets bästa. 

I överensstämmelse med förarbetena till 6 kap. föräldrabalken är det således domstolens uppgift 

att fastställa om barnet har en bestämd uppfattning och har nått en sådan grad av mognad att dess 

önskemål bör respekteras. När det är bäst för barnet så bör domstolen i allmänhet följa barnets 

önskan. 
20

 En svårighet är avgörandet om när denna mognad infaller och hur man ska ta hänsyn 

till den.  

Högsta domstolen har i målet NJA 1988 s. 448 gällande vårdnaden om en snart 13- årig för sin 

ålder normalutvecklad pojke, beslutat att hans synpunkter skulle tillerkännas stor betydelse i 

vårdnadsfrågan. Domstolen konstaterade dock att pojken inte kunde anses ha uttryckt en så 

bestämd uppfattning att den kunde ges en avgörande betydelse i målet. 
21

 

Flera remissinstanser framhåller vikten av att barnets åsikter kommer fram och beaktas i 

samarbetssamtalen. Socialnämnderna skall vara skyldiga att klarlägga barnets inställning. 

Länsstyrelsen föreslår att det i socialtjänstlagen tas in en uttrycklig bestämmelse om att hänsyn 

vid samarbetssamtalen skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.
22

 

Domstolen skall besluta efter vad som är bäst för barnet som anges i flera bestämmelser i 6 kap. 

FB om vårdnad och umgänge.
23

  

 

Vidare fastställs det i prop. 1997/98:7 s. 32 att behovet av kontakt med föräldrarna kan variera 

under åren (se NJA 1989 s.335 senare i texten). När barnet far illa kan problemet däremot uppstå 

i själva bedömningen. Var går gränsen då för att skydda barnet från det ena föräldern mot 

gemensam vårdnad och umgänge?   

 

”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 för att 

barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller 

hålls kvar eller annars far illa, och – barnets behov av en nära och god kontakt med båda 

föräldrarna.” Samt ”… vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros 

åt en av föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i 

frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna 

motsätter sig det.” enligt FB 6:5 2 st. 

 

I de fall där föräldrarna inte bor tillsammans är det inte alltid barnets bästa att umgänge kommer 

till stånd med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med, av den orsaken att det är 

barnets bästa och inte förälderns intresse som skall komma i främsta rummet. En förälder har 

                                                 
19

 Prop. 2005/06:99 s. 40. 
20

 Regeringskansliet, s. 55. 
21

 http://www.famratt.com/vardnad/domstol/vbu_dom_barnstaleratt.htm  
22

 Prop. 1997/98:7 s. 42. 
23

 Prop. 1997/98: 7 s. 46. 
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alltså ingen absolut rätt till umgänge med sitt barn om det medför att det i de fallen inte skulle 

vara bra för barnet att träffa båda sina föräldrar.
24

  

 

2.4 Barnets bästa enligt Barnkonventionen 
 

I FN: s konvention om barnens rättigheter från år 1989 som i Sverige successivt trädde i kraft den 

2 september 1990, uttalas i artikel 3 att barnets bästa alltid skall komma i främsta rummet i alla 

frågor som berör barn. Efter ett beslut i riksdagen den 21 juni 1990 ratificerades FN: s konvention 

om barnens rättigheter, Barnkonventionen, utan reservationer.
25

 Sverige har genom ratificeringen 

tagit på sig en internationell folkrättslig förpliktelse att följa konventionens bestämmelser genom 

att följa de direktiv som utges av Barnkommittén. 

 

Några grundläggande behov som bör ingå i en bedömning av barnets bästa enligt 

Barnkommittén: Barnets behov av omvårdnad och skydd, barnets behov av sina föräldrar och 

behov av respekt för sin integritet. Att ha ett barnperspektiv vid beslutsfattande innebär att man 

försöker förstå barnet och ta reda på hur barnet uppfattar sin situation och eventuella 

förändringar. Man måste även försöka analysera vilka följder de beslut man tänkas ta åt barnet 

kommer att ha, man bör lyssna och respektera barnets önskningar. Därmed är det inte sagt att 

barnets åsikter alltid måste följas, det är i sista hand den vuxne som utifrån sina kunskaper och 

erfarenheter måste fatta beslutet och ta ansvar för det.
 26

 

 

Mycket av innehållet i Europeiska konventionen motsvaras av regler som fanns i Sverige före 

konventionen t ex barns rätt att träffa båda föräldrarna även om dessa separerar, artikel 9. 

Att ge barnet möjlighet att bilda egna åsikter och uttala sig i alla frågor som rör barnet med 

beaktande av barnets ålder och mognad, artikel 12. Då jag i denna uppsats berör barnets bästa 

främst ur ett vårdnadstvisträttsligt perspektiv har artikel 18 också stor relevans där gemensam 

ansvar för barnets uppfostran och utveckling skall verka. (Se bilaga 1)  

 

 2.5 Förarbeten till den senaste FB ändringen  

 

I proposition 2005/06:99, som överlämnades till riksdagen den 16 mars 2006 föreslås ändringar i 

föräldrabalkens bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge. Ändringarna trädde i kraft 1 

juli 2006. Förslagen syftade framför allt till att stärka barnperspektivet. Regeringen föreslår i 

propositionen att betydelsen av barnets bästa skall komma till klarare uttryck i lagen och 

därigenom vara avgörande för alla beslut gällande vårdnad, boende och umgänge. Enligt 

förslaget i lagen skall betydelsen av risken för att barnet far illa, framhållas. Vid bedömningen av 

vad som är bäst för barnet skall domstolen och socialnämnden fästa avseende särskilt vid risken 

för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort 

eller hålls kvar eller annars far illa. Regeringen konstaterar även i propositionen att gemensam 

vårdnad i de flesta fall är en, ur barnets aspekt, bra vårdnadsform och att möjligheten för 

                                                 
24

 SOU 1979:63 s. 81f. Se även  prop. 1981/82:168 s. 43 ff. 
25

 Prop.1989/90 s. 107. 
26
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domstolen att besluta om gemensam vårdnad mot en förälders vilja som infördes år 1998 bör 

finnas kvar.  

 

I prop. 2005/06:99 föreslår regeringen att det i alla beslut om och andra åtgärder som rör barn vid 

t ex vårdnad, umgänge och boende skall finnas ett tydligt barnperspektiv. Detta bör tydliggöras i 

lagen genom att 6 kap. 2a FB får en ny lydelse: Ändringar och skillnader uppmärksammas med 

kursiv stil i nedanstående stycke.
27

 

 

”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 för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen 

förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och  

-barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.  

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.” 

Propositionen innehåller vissa ändringar när det gäller barnets rätt till umgänge med sina mor- 

och farföräldrar och andra som står barnet särskilt nära. Detta lyfts fram i lagen enligt förslaget. I 

domstol skall Socialnämnden få väcka talan om umgänget om barnet t.ex. riskerar att fara illa. I 

undantagsfall skall umgänge kunna ske på annat sätt än genom att barnet träffar föräldern t.ex. 

genom telefon eller brev.  

Regeringen föreslår en förbättring av barnets rätt att komma till tals i mål om vårdnad, boende 

och umgänge genom att socialnämnden innan den lämnar s.k. snabbupplysningar till domstolen 

skall höra barnet om det är lämpligt. I syfte att betona vikten av samförståndslösningar och 

underlätta för föräldrar att komma överens föreslås att domstolen aktivt skall verka för att 

föräldrarna når en samförståndslösning som är till barnets bästa. Domstolen skall också kunna 

anförtro en förhandlare att försöka få föräldrarna att komma överens för att minska risken för 

långvariga processer till skada för barnet. Regeringen föreslår att handläggningen av 

verkställighet i avgöranden om vårdnad, boende och umgänge flyttas från 

förvaltningsdomstolarna till de allmänna domstolarna och att verkställighetsprövningen 

förenklas. Förslaget innebär att domstolen skall vägra verkställighet om det är uppenbart att 

åtgärden är oförenlig med barnets bästa. Domstolen skall vid bedömningen beakta risken för att 

barnet far illa. I fortsättningen skall det inte heller vara möjligt att verkställa avgöranden och 

avtal mot barnets vilja utom då det är nödvändigt av hänsyn till barnets bästa. Ändringarna trädde 

i kraft den 1 juli 2006.
 28

 

Gemensam vårdnad har länge ansetts vara barnets bästa och med de nya ändringarna i FB kan det 

bli lättare att få ensam vårdnad om det finns samarbetssvårigheter mellan föräldrarna. Idag är det 

frågan om gemensam eller ensam vårdnad är att anse som barnets bästa i en familj som utmärks 

av konflikter och oenigheter. 

 

                                                 
27
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28
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Det är viktigt att domstolen tar en förälders motvilja till gemensam vårdnad på allvar samt lägger 

stor vikt vid föräldrarnas förmåga till att samarbeta. Regeringen uttrycker i prop. 2005/06:99 att 

domstolen skall fästa särskild hänsyn vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör 

barnet när vårdnaden döms till gemensam. Detta kommer att göras särskilt tydligt i 6 kap. 5 § FB, 

som föreslås lyda så här: Ändringar och skillnader uppmärksammas med kursiv stil i detta stycke.  

”Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och vill någon av dem få ändring 

i vårdnaden, skall rätten besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en 

av föräldrarna. 
29

 

 

”Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna 

skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör 

barnet.”
30

  

 

”Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det.  

Frågor om ändring i vårdnaden enligt första stycket prövas på talan av en av föräldrarna eller 

båda. 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. ”
31

  

2.6 En jämförelse av lagtexterna avseende ändringen 2006  

2.6.1 FB 6 kap. 2 a § innan ändringen som trädde i kraft 1 juli 2006  

”Barnets bästa skall komma i främsta rummet vid angörande enligt detta kapitel av alla frågor 

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

fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

Risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa 

skall beaktas.” 
32

  

2.6.2 Kommentar till FB 6 kap. 2 a § innan ändringen som trädde i kraft 1 juli 
2006   

Enligt ändringarna i FB år 1998 är det presumtionerna om barnets behov av nära kontakt med 

båda föräldrarna, som dominerar. Presumtionerna bygger på tanken att barn behöver två 

föräldrar, de bör inte utsättas för miljöbyte utan starka skäl. Presumtionerna poängterar särskilt att 

flickor bör vara hos modern och äldre barn – särskilt pojkar – bör vara hos fadern. Syskon bör 

inte heller skiljas åt.
33

 Barnets bästa har alltid funnits i lagen, men efter ändringarna som trädde i 

kraft 1 juli, 2006 har begreppet preciserats i högre grad.  

                                                 
29

 Prop. 2005/06:99 s. 7. 
30
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2.6.3 FB 6 kap. 2 a § efter ändringen som trädde i kraft 1 juli 2006 

Regeringen anser i prop. 2005/06:99 att detta bör tydliggöras i lagen genom att FB 6 kap. 2a får 

en ny lydelse: Ändringar och skillnader uppmärksammas med kursiv stil i detta stycke.
34

 

 

”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 för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen 

förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och  

-barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.  

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.”
35

  

2.6.4 Kommentar till FB 6 kap. 2 a § FB efter ändringen som trädde i kraft 1 
juli 2006 

Paragrafen innehåller övergripande bestämmelser om hur frågor om vårdnad, boende och 

umgänge skall bedömas. 

 

I första stycket har markerats att barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, 

boende och umgänge. Detta innebär att inga andra intressen, t.ex. en förälders behov av kontakt 

med barnet eller rättvisa mellan föräldrarna, får gå före barnets bästa. I andra stycket lyfts risken 

att barnet far illa fram som ett förhållande av särskilt viktigt slag. Finns det risk för att barnet far 

illa skall detta väga tungt i domstolens eller socialnämndens bedömning om vad som är bäst för 

barnet. Det har också gjorts ett tillägg om risken om en annan familjemedlem far illa som kan 

leda till att barnet far illa. Syftet är att markera att inte bara övergrepp riktade direkt mot barnet 

utan även övergrepp mot t.ex. den andra föräldern eller syskon i familjen kan leda till att barnet 

far illa. Därför skall det alltså även fästas särskilt avseende vid risken för detta. 

Enligt tredje stycket skall hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och 

mognad.
36

 Den 1 juli 2006 fördes också innehållet i FB: 6:2b över till FB: 6:2a. Bestämmelsen i 

sak är dock oförändrad. 

2.6.5 FB 6 kap. 5 § innan ändringen som trädde i kraft 1 juli 2006  

”Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och vill någon av dem få ändring 

i vårdnaden, skall rätten efter vad som är bäst för barnet förordna att vårdnaden skall vara 

gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna.  

Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det.  

Frågor om ändring i vårdnaden enligt första stycket prövas på talan av en av föräldrarna eller 

båda. I mål om äktenskapsskillnad får rätten utan yrkande anförtro vårdnaden om barnet åt en av 

föräldrarna, om gemensam vårdnad är uppenbart oförenlig med barnets bästa.”
37
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2.6.6 Kommentar till FB 6 kap. 5 § innan ändringen som trädde i kraft 1 juli 
2006   

För barn som inte bor tillsammans med ena föräldern är det inte alltid barnets bästa att umgänge 

kommer till stånd i de fall föräldrarna inte bor tillsammans. Det är barnets bästa och inte 

föräldrarnas intresse som skall komma i främsta rummet. En förälder har alltså ingen absolut rätt 

till umgänge med sitt barn om det medför att det i de fallen inte skulle vara bra för barnet att 

träffa båda sina föräldrar.
38

 Regeringen konstaterar att lagen här spelar en stor roll när det gäller 

möjligheten för barn att få tillgång till båda sina föräldrar och att den därmed främjar barnets 

bästa. Utan tvekan är det i de allra flesta fall bäst för barnet att ha en nära och god kontakt med 

båda sina föräldrar.
39

 

2.6.7 FB 6 kap. 5 § efter ändringen som trädde i kraft 1 juli 2006 

”Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och vill någon av dem få ändring 

i vårdnaden, skall rätten besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en 

av föräldrarna. Ändringar och skillnader uppmärksammas med kursiv stil i detta stycke: 

 

Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna 

skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör 

barnet.  

 

Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det.  

Frågor om ändring i vårdnaden enligt första stycket prövas på talan av en av föräldrarna eller 

båda. 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.”
40

  

2.6.8 Kommentar till FB 6 kap. 5 § FB efter ändringen som trädde i kraft 1 
juli 2006 

Paragrafen innehåller ytterligare bestämmelser om domstolens prövning när en ändring av 

vårdnaden aktualiseras. Ändringar har gjorts i samtliga stycken: Till följd av ändringen i 2 a § 

första stycket har i första stycket en hänvisning till barnets bästa tagits bort. Detta innebär dock 

ingen ändring i sak.  

I varje enskilt fall skall bestämmas utifrån en bedömning av de individuella förhållandena vad 

som är barnets bästa. 

Enligt andra stycket skall domstolen nu fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att 

samarbeta i frågor som rör barnet när den tar ställning till om vårdnaden skall vara gemensam 

eller ensam. Gemensam vårdnad förutsätter normalt att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt 

samarbete. Detta innebär inte att föräldrarna alltid måste ha samma uppfattning, men att de måste 

kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet.  

 

Gemensam vårdnad kan också vara oförenlig med barnets bästa om en konflikt mellan 

föräldrarna kan sägas vara så svår och djup att det är omöjligt för dem att samarbeta. Då gäller 
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inte någon presumtion för eller emot gemensam vårdnad. Genom ändringen av ordalydelsen i 

andra stycket önskar lagstiftaren se en förändring från den gängse rättspraxis som har kommit till 

uttryck i rättsfallen NJA 1999 s. 451 och NJA 2000 s. 345. Tredje stycket har fått en något 

annorlunda språklig utformning pga. ändringen i 6 kap. 2 a § ej innehållsmässigt. 
41

 

 

Ett exempel där reglerna i FB 6:5 har tillämpats av Högsta domstolen är i rättsfallen NJA 1999 s. 

451 och 2000 s. 345 och i dom den 8 februari 2006 i mål T 30805. Högsta domstolen uttalade i 

det rättsfallet att lagstiftningen fick anses förutsätta att gemensam vårdnad normalt är till barnets 

bästa. Vårdnaden skall enligt Högsta Domstolen endast anförtros en av föräldrarna ensam när det 

framkommer särskilda omständigheter som talar mot gemensam vårdnad.  

Liknande uttalanden gjordes i rättsfallet 2000 s. 345. Högsta domstolen framhöll att om 

konflikten mellan föräldrarna skulle vara så svår och djup att ett samarbete var omöjligt, anses 

detta utgöra en sådan särskild omständighet som kunde tala mot gemensam vårdnad. 

Därför föreslås att FB 6 kap. 5 § skall kompletteras med en bestämmelse där föräldrarnas 

samarbetsförmåga lyfts fram. Bestämmelsen är formulerad så, att rätten vid sin bedömning av om 

vårdnaden skall vara ensam eller gemensam, skall fästa avseende särskilt vid föräldrarnas 

förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.
 42

 

 

Att hänsyn skall tas till föräldrarnas samarbetsförmåga framhävdes redan i förarbetena till den 

nuvarande lagstiftningen. Något som kan sägas utgöra en nyansskillnad i förhållande till tidigare 

motivuttalanden är de nyss återgivna uttalandena i lagrådsremissen; att en konflikt mellan 

föräldrarna skall kunna hindra ett beslut om gemensam vårdnad även om konflikten inte 

omöjliggör ett samarbete. Enligt Lagrådets mening bör lagtexten korrigeras, så att det klarare 

framgår vad man vill uppnå. Lagtexten kan byggas ut eventuellt, så att det i linje med 

motivuttalandena sägs att avseende särskilt skall fästas vid föräldrarnas förmåga att "utan 

avsevärda konflikter" samarbeta i frågor som rör barnet. Enligt lagrådet skall det inte gälla att 

någon presumtion för eller mot gemensam vårdnad kan lämpligen understrykas i 

författningskommentaren beträffande 6 kap. 5 §. Enligt nya vårdnadsregler kan alltså gemensam 

vårdnad vara oförenlig med barnets bästa även om konflikten mellan föräldrarna inte kan sägas 

vara så svår och djup att det är omöjligt för dem att samarbeta i frågor rörande barnet. Ett barn 

mår inte bra av varaktiga konflikter mellan föräldrarna. Saknar föräldrarna vilja och förmåga att 

sätta barnets bästa framför den egna konflikten påverkar detta omvårdnaden. Därför bör inte 

gemensam vårdnad användas för att tvinga föräldrarna till samarbete då det är tydligt att det inte 

fungerar. Det är de individuella förhållandena som bör bestämma vad barnets bästa är i varje 

enskilt fall.
43
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3. Teori 
 

I detta kapitel beskrivs i 3.1 vad som anses vara barnets bästa genom lagtext och propositioner 

samt litterära källor som kommenterar desamma utifrån sin professionella expertis. I 3.2 

försöker författaren med hjälp av statistik visa vad rådande rättspraxis i enskilda fall ger för 

effekter sammantaget.  

 

3.1 Barnets bästa i teorin  

 

Hur bör man då gå tillväga för att med största möjliga noggrannhet kunna undersöka vad som är 

bäst för barnet? Nyckelordet till att framgångsrikt avgöra ett barns bästa är individualitet.  

Avgöranden måste göras utifrån varje enskilt fall och just det specifika barnets behov, 

förutsättningar och förhållanden. Vid den bedömningen både bör och skall hänsyn tas till allt som 

rör barnets psykiska och fysiska välbefinnande och utveckling. Hänsyn måste även naturligtvis så 

långt det är möjligt, tas till såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter av eventuella beslut för 

barnet. Vilka faktorer det specifikt innebär att man tittar på är relativt oklart och kan knappast 

fastställas i några allmänna normer, men i bedömningen bör följande omständigheter beaktas:
 44

  

 

1. Vad barnet själv anser. 

När anses barnet vara i stånd att bilda egna åsikter? 

Det finns dock problem med att avgöra barnets mognad även om det finns en åldersgräns när 

barnet kan uttala sig. Det är oerhört svårt att fastställa barnets verkliga vilja. De – och då särskilt 

vad det gäller yngre barn- kan exempelvis tämligen enkelt påverkas till att utrycka en falsk vilja 

som oftast lite överstämmer med barnets verkliga behov och intresse.  

 

2.  Barnets behov av båda föräldrarna. 

Särskilt för små barn är det viktigt att uppnå ett känslomässigt, stabilt och varaktigt förhållande 

där de kan känna en stark samhörighet med båda föräldrarna.  

Det gäller också för vårdnadshavaren att vara förmögen att förstå de behov och känslor som 

barnet har och att dessutom på ett lämpligt sätt kunna tillfredställa dessa. Det är även mycket 

viktigt att vårdnadshavaren kan ge barnet kärleksfull omsorg. Detta är dock endast några få 

faktorer av dem som tillerkänns väsentlighet vid en bedömning av vad som är bäst för barnet vid 

en vårdnadstvist. Givetvis bör också andra faktorer spela en betydelsefull roll, som till exempel 

en betryggande kontinuitet i barnets uppväxtmiljö, dess kontakter med skola och kamrater et 

cetera. 
45

 

 

Rätten uppdrar ofta till socialnämnden eller ett annat organ för att få hjälp i sin bedömning att 

genomföra en utredning om de faktorer som kan spela roll i avgörandet om vad som anses vara 

barnets bästa. Innan domstolen avgör ett mål eller ärende om vårdnad, boende eller umgänge, 

skall socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar. Socialstyrelsen ger i skriften Vårdnad 
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och umgänge, samarbetssamtal och vårdnadsutredningar viss handledning, bl.a. om hur utredaren 

bör träffa barnet och samtala med det. Dessutom består utredningen oftast av ett expertuttalande 

av exempelvis en psykolog. Domstolen har i ett mål om vårdnad, boende eller umgänge 

möjlighet att inhämta skriftligen utlåtande från sådan expertis eller höra barnpsykiatrisk expertis. 

Vårdnadshavare i vårdnadstvister har oftast väldigt skilda uppfattningar om vad som är bäst för 

barnet. Därför är en oberoende granskning av vad som är barnets bästa av väldigt stor vikt för 

barnet. Om inte båda vårdnadshavarna är delaktiga i en vårdnadsutredning kan den inte realiseras 

på ett objektivt sätt.  Åsikten om detsamma kan avskilja sig mellan domstol och socialnämnd 

samt även mellan olika domstolar.
 46

 

 

3.  Vårdnad och boende.  

”Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvarar för barnets personliga förhållanden och 

skall se till att barnet behov enligt 1 § blir tillgodosedda.  Barnets vårdnadshavare svarar även 

för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga 

omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredställande försörjning och utbildning.”
47

  

 

Redan från födseln står barnet under vårdnad av båda föräldrarna om dessa är gifta med varandra. 

Vårdnadshavarens rätt och skyldighet är att bestämma i frågor som rör barnets personliga 

angelägenheter, enligt FB 6 Kap. 3 § 

 

”Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna och vill föräldrarna gemensamt utöva 

vårdnaden, skall rätten på talan av dem båda besluta i enlighet med deras begäran, om det inte 

är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa.”  

”Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna 

skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör 

barnet.”
 48

  

 

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har det rättsliga ansvaret att sköta om barnet på 

så sätt att barnet får en god uppfostran, omvårdnad och trygghet. Gemensam vårdnad är 

obligatorisk om föräldrarna är gifta med varandra. Vårdnaden fortsätter att vara gemensam även 

vid en skilsmässa under förutsättning att någon av föräldrarna inte begär att den skall upplösas. 

Samtliga föräldrar, både gifta och ogifta som har gemensam vårdnad om sina barn, fortsätter att 

ha vårdnaden gemensamt om barnen efter en separation eller skilsmässa. Mamman bli 

automatiskt ensam vårdnadshavare om inte föräldrarna är gifta vid barnets födelse. När 

faderskapet fastställs anmäler föräldrar som vill ha gemensam vårdnad till socialnämnden 

gemensam vårdnad innebär att föräldrarna har ett delat ansvar för barnet och inte i första hand att 

barn efter en separation eller skilsmässa ska bo lika mycket hos båda föräldrar. I viktiga frågor 

som rör barnet ska föräldrarna tillsammans komma överens. Enskild vårdnad innebär att en 

förälder har det rättsliga ansvaret för omsorg av barnet och den andre föräldern är 

umgängesförälder. Det finns möjlighet att avgöra frågan i tingsrätten om föräldrarna inte kan 

komma överens om hur umgänget ska se ut.
 49
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4. Umgänge 

Barn har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. I FB 6:15 har 

barnet vårdnadshavare ålagts ett ansvar för att barnets behov av umgänge med den andre 

föräldern så långt som möjligt tillgodoses. Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna och 

skall umgås med en förälder som inte bor tillsammans med, skall den andra föräldern lämna 

sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget om det inte finns särskilda skäl som 

talar mot den. Om barnet skall umgås med en förälder som inte är vårdnadshavare skall 

upplysningar enligt första mening lämnas av vårdnadshavaren. 

 

3.2 Barnets bästa i praktiken 
 

I de inledande paragraferna I FB 6 kap betonas att barnets bästa ska komma i främsta rummet. 

Men hur många vårdnadstvister uppkommer av detta skäl- och i hur många fall handlar det mer 

om personliga motsättningar föräldrarna emellan?  

 

Det har i statistiska undersökningar och rättspraxis visats att domstolarna ofta har utgått från 

vissa givna utgångspunkter, så kallade presumtioner, vid bedömning av vårdnadstvister. 

De tre vanligaste presumtionerna är att barnen inte bör utsättas för miljöbyte utan starka skäl, att 

små barn- särskilt flickor, bör vara hos modern och äldre barn – särskilt pojkar, bör vara hos 

fadern samt att syskon inte bör skiljas åt.
50

  

 

Idag lever i Sverige cirka 350 000 barn skilda från någon av sina föräldrar. I 70 procent av alla 

vårdnadstvister tilldöms modern vårdanden. I 20 procent av fallen tilldöms fadern vårdnaden och 

i 10 procent av dem görs bedömningen att gemensam vårdnad är lämpligast. Av samtliga barn 1-

17 år i Sverige år 2006, hade 91 procent av barnen föräldrar som hade gemensam vårdnad om 

sina barn.  

 

I Sverige under 2006 var ca 7 300 barn och ungdomar i ålder (0–17 år) mål för utredning om 

vårdnad, boende och umgänge vilket motsvarar ca 38 barn och ungdomar per 10 000 i denna 

åldersgrupp. Under åren 2000–2006 har detta antal varierat mellan 31 och 38 barn. 

 

Innan en domstol fattar ett tillfälligt beslut i mål om vårdnad, boende eller umgänge kan rätten 

inhämta upplysningar från socialnämnden, s.k. snabbupplysningar. Under 2006 efterfrågades 

sådana upplysningar om drygt 6 800 barn och ungdomar i åldern 0–17 år, vilket är ca 35 barn och 

ungdomar per 10 000 personer av befolkningen i denna åldersgrupp. Detta antal har i det 

närmaste varit oförändrat under åren 2000–2006.
51

 
 

De flesta pappor och mammor har alltså vårdnad om åtminstone något barn, 93 procent av alla 

fäder och praktiskt taget alla mammor. Bland mödrar är det 3 000 som inte har vårdnad om något 

av sina barn under 18. De flesta pappor och mammor har alltså vårdnad om åtminstone något 

barn, 93 procent av alla fäder och praktiskt taget alla mammor. För fädernas del är det nästan 
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alltid fråga om att de delar vårdnaden med mamman dvs. gemensam vårdnad. Även om så många 

som nästan 200 000 pappor bor skilda från samtliga sina barn under 18 år så är det bara 75 000 

som inte har vårdnaden om åtminstone något barn. Det är mycket ovanligt att pappor har ensam 

vårdnad. Knappt 7 000 fäder har ensam vårdnad för samtliga sina barn och ytterligare 3 000 har 

gemensam vårdnad för vissa barn, ensam för andra. Många fler mammor har ensam vårdnad, 98 000 

har ensam vårdnad för samtliga sina barn och ytterligare 53 000 har ensam vårdnad för några, gemensam 

för andra.
52 
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4. Rättsfallsreferat 
 

I detta kapitel tas för uppsatsen, relevanta, prejudicerande rättsfall upp i form av 

rättsfallsreferat. Författaren ämnar att genom dessa ge läsaren förståelse för hur lagar och 

rättspraxis slår igenom i de enskilda fallen. Rättsreferaten ligger också till grund för analysen av 

hur lagändringen 1 juli 2006 och lagstiftarens syfte med denna visar sig i enskilda fall. 

 

  

4.1 Prejudikat NJA 1992 s. 666 

 

Anita W och Sture F flyttade isär år 1983 när den gemensamma dottern Jannika var ca ett halvår 

gammal. Sedan dess har Anita W haft vårdnaden om Jannika. Det har periodvis rått tvist 

angående Sture F: s umgängesrätt eftersom Anita W ansett att kontakt mellan Sture F och Jannika 

har haft en negativ inverkan på Jannika. 

Anita W väckte talan mot Sture F år 1990 vid TR: n och yrkade att han inte skulle äga rätt till 

umgänge med Jannika. Sture F är enligt Anita W olämplig som vårdnadshavare och Jannika 

skulle ta skada om vårdnaden överfördes till honom. Då parterna sammanbodde uppförde sig 

Sture F våldsamt mot Anita W. Sture F hade enligt Anita W liten förståelse för dotterns behov 

redan när Jannika var liten. En gång hade Jannika varit med Sture F på dennes segelbåt varvid 

hon ramlat i vattnet. Eftersom hon ej kunde simma upplevde hon händelsen med stor rädsla och 

det tog lång tid innan hon kom över det. Då Jannika helt vägrade att träffa sin far ansökte Sture 

om verkställighet av det bestämda umgänget som han getts i TR: ns dom från 17 april 1986.  

Sture F bestred Anita W: s talan i TR: n och yrkade att vårdnaden om Jannika skulle överföras på 

honom. Sture F anförde i talan att Jannika ej tar skada av umgänget med honom och att det ej 

föreligger några särskilda villkor för att ta ifrån honom umgängesrätten med dottern. Sture anför 

att det bästa för dottern är att ge honom vårdnaden eftersom han är lämpligast som 

vårdnadshavare. Han deltog i vårdnaden av Jannika under spädbarnsperioden och hans 

förhållande till Jannika är mycket gott. Jannika är inte heller rädd för honom. Sture tror att 

Jannika av sin mor tvingas att säga att hon ej vill träffa honom då han aldrig har hört Jannika säga 

detta till honom. 

HD: s domskäl  
Anita hade under åren aktivt motarbetet Stures umgängesrätt och negativt påverkat Jannikas 

inställning till fadern. Inget har dock visat på att Sture skulle vara en olämplig vårdnadshavare. 

HD hänvisade till FB 6:2a och 6:5 2 st. De lade fram det faktum att Jannika hade en relation till 

modern som hon levt med i praktiskt taget hela sitt liv. En överflyttning av vårdnaden skulle 

enligt HD innebära en stor omställning för Jannika med tanke på bland annat skolgång och 

boende. 

HD: s domslut 
HD fann av den orsaken, i likhet med HovR: n, att vårdnaden alltjämnt bör tillkomma Anita.  
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4.2 Prejudikat NJA 1989 s. 335 

Fråga i mål om vårdnad om barn vilken betydelse som skall tillskrivas det förhållandet att 

modern i strid med överenskommelser och domstols avgörande hindrat fadern från att utöva 

vårdnad och umgänge. 

Lars G och Barbro G gifte sig år 1982. Samma år fick de gemensamt dottern Elisabeth. 

Parterna ansökte gemensamt till TR om äktenskapsskillnad. De var till att börja med eniga om att 

ha gemensam vårdnad om Elisabeth som huvudsakligen skulle bo hos modern. Under 

betänketidens gång blev föräldrarna oeniga om vårdnaden av Elisabeth. De kom överens om att 

modern skulle ha vårdnaden vid sidan av tills frågan kunde avgöras slutligt och att fadern hade 

umgängesrätt med dottern i och med tillfälligt beslut av TR: n. 

Barbro G yrkade att hon skulle få vårdnaden om Elisabeth samt att Lars G skulle förpliktas betala 

underhållsbidrag för Elisabeth. Lars G bestred yrkandena. Han yrkade själv att han skulle få 

vårdnaden om Elisabeth. För de fall Barbro G skulle tillerkännas vårdnaden om Elisabeth 

beviljade Lars G att betala yrkat underhåll. Därtill yrkade Lars G att han skulle få rätt till 

umgänge med dottern i mer preciserad omfattning. 

HD: s domskäl 

I HD: s bedömning av utredningen i målet framgick inte annat än att båda parterna är lämpliga 

som vårdnadshavare. FB: s bestämmelser om vårdnad och umgänge bygger på uppfattningen att 

barn har behov av goda och nära relationer med bägge föräldrarna. Bestämmelserna innebär 

också att ingen av föräldrarna pga. sitt kön är mer lämpad som vårdnadshavare än den andre. 

Behovet av kontakt med föräldrarna kan naturligtvis variera under åren. Enligt vad som sägs i 

målet är Elisabeth lugn, trygg och stabil vilket inte stöder att hon skulle ha större behov av 

kontakt med Barbro G än med Lars G. Av den orsaken utgår HD sin fortsatta prövning ifrån att 

Elisabeth har samma behov av kontakt med båda föräldrarna. Socialnämnden har efter verkställd 

vårdnadsutredning förordat Lars G som vårdnadshavare för Elisabeth. HD menar att Barbro G: s 

agerande i fråga om vårdnad och umgängesrätt inte på något sätt kan ursäktas. Hennes handlande 

kan inte godas med hänvisning till barnens bästa. Vidare kan antas att Lars G om han anförtros 

vårdnaden kommer att verka för att Elisabeth får ett betydande umgänge med Barbro G och 

därmed också goda möjligheter till kontakter med halvsystern. TR: n menar att fadern visat en 

större mognad och att fadern därför är den mest lämpliga vårdnadshavaren vilket HD var ense 

om. Därför finner HD, med tanke på Elisabeths bästa, att Lars G bör anförtros vårdnaden om 

henne. 

 

HD: s domslut 

HD Förordnade med ändring av HovR: s dom att Lars G skall ha vårdnaden om parternas dotter. 
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4.3 Prejudikat NJA 1992 s. 93 

 

Prejudicerande mål om äktenskapsskillnad vilken av föräldrarna som skall tilldömas vårdnaden 

om sonen. Likaså fråga om faderns rätt till umgänge med ett yngre barn, om vilket modern 

tilldömts vårdnaden. Fråga också om val av relevant lag. 

 

Angelika M och Abdelkrim A gifte sig med varandra år 1979. Angelika M är svensk medborgare 

och har hemvist i Sverige, och Abdelkrim A är svensk och tunisisk medborgare med hemvist i 

Sverige. De är föräldrar till pojkarna Tarek, född d 14 april, 1979, och Robin Ramzi, född d 11 

dec 1983. Tarek är svensk och tunisisk medborgare och Robin Ramzi är svensk medborgare. 

Tarek bor sedan april månad 1982 hos Abdelkrim A: s föräldrar i staden Sousse i Tunisien medan 

Robin Ramzi alltid har bott i Sverige. Genom tillfälliga beslut har Angelika M fått vårdnaden om 

Robin Ramzi, och Abdelkrim A vårdnaden om Tarek. Parterna har sedan lång tid permanent 

hemvist i Sverige där de arbetar. Tarek är född i Sverige och bodde här fram till april 1982 då 

Abdelkrim A genom brott och egenmäktighet med barn, fört honom till Tunisien sedan Angelika 

M i mars 1982 ansökt om äktenskapsskillnad. Svea HovR har dömt Abdelkrim A för 

egenmäktighet med barn och misshandel av Angelika M till fängelse. Genom deldom år 1986 

dömde TR: n till äktenskapsskillnad mellan makarna och vad TR: n nu har att döma över är 

frågor om vårdnad av barnen. 

 

Angelika M hade yrkat att hon tillerkänns vårdnaden om sönerna Tarek och Robin Ramzi samt 

att Abdelkrim A förpliktas att betala underhållsbidrag för vart och ett av barnen med 990 kr i 

månaden från dagen för dom i målet till dess respektive barn fyllt 18 år. Angelika M har vidare 

yrkat att hon, om hon inte tillerkänns vårdnaden om Tarek, skall tillerkännas rätt till umgänge i 

Sverige med Tarek. Abdelkrim A har yrkat för egen del att han tillerkänns vårdnaden om Tarek 

samt att Angelika M förpliktas att utge underhållsbidrag för Tarek med 990 kr i månaden från 

dagen för dom i målet till dess Tarek fyllt 18 år. Abdelkrim A har vidare yrkat att han tillerkänns 

rätt till umgänge med Robin Ramzi. 

 

HD: s domskäl: 

HD gjorde följande bedömning: 

HD hade främst byggt sitt resonemang på FB 6 kap. 6 a § i sin bedömning. HD ansåg att 

vårdnaden bör utgå till den av föräldrarna som bäst kan antas främja ett nära och gott umgänge 

med den andra föräldern (prop. 1990/91:8 s 39 f och 61; jmf prop. 1981/82:168 s 66 och NJA 

1989 s 335) i enlighet med FB 6 kap 15 §. Då utredningen i målet visar att Abdelkrim A på olika 

sätt försökt nedvärdera modern i Tareks ögon anser HD att det finns starka skäl att ifrågasätta 

hans lämplighet som vårdnadshavare. Det har däremot inte framkommit något som talar emot 

Angelika M: s lämplighet som vårdnadshavare. Hon har, inte minst under vårdnadsprocessen 

visat att hon sätter barnets bästa framför egna intressen, genom att föreslå Abdelkrim A avtal om 

gemensam vårdnad om Tarek med villkoret att han huvudsakligen skulle bo hos Abdelkrim A.  

 

HD konstaterade att Tarek uppnått den ålder och mognad där man enligt FB 21 kap 5 § bör ta 

hänsyn till hans vilja. Med tanke på förevarande omständigheter (eventuellt byte av hemland) 

måste den regeln tillmätas extra stor betydelse. Tarek som i april fyllt tretton år, hade nu 
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tillbringat snart tio år hos farföräldrarna i Tunisien. Utredningen bekräftar att han har haft en god 

uppväxtmiljö hos dem. Han är duktig i skolan och beskrivs som harmonisk, välanpassad och 

mogen för sin ålder. Hans språk är arabiska. Han kan inte tala eller läsa svenska. Den utredning 

som finns om Tareks egen inställning intygar att han motsätter sig att flytta till Sverige. Han har 

besökt Sverige endast vid två tillfällen sedan han bortfördes till Tunisien och en flytt skulle 

innebära väldigt stora omställningar för honom.   

 

HD: s domslut 

Abdelkrim A tillerkändes vårdnaden om Tarek och Angelika M skall ha rätt till umgänge med 

Tarek i Sverige. Abdelkrim A: s yrkanden om underhåll för Tarek och umgänge med Robin 

Ramzi lämnades utan bifall. HD fastställede HovR: ns dom i fråga om skyldighet för Abdelkrim 

A att bidra till underhållet för Robin Ramzi, och underhållsbidraget skall anses bestämt genom 

HovR: ns dom. 
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4.4 Prejudikat NJA 2006 s. 26 
 

Fråga i mål om gemensam vårdnad har ansetts inte vara väl förenligt med barnets bästa i ett fall 

där modern har dömts för försök till dråp på fadern och denna har förklarat att han inte kunde 

tänka sig att ha någon som helst direkt kontakt med modern. 

 

L. S. och M. A. har varit sammanboende och har tillsammans två söner F. som är sex år och K. 

som är 2 år gamla. Under parternas förhållande har L. S. tagit stort ansvar för barnen eftersom 

han blev förtidspensionerad år 1993. L. S. lider av psykiska besvär och har efter ett överfall på 

kommunala färdmedel utvecklat en sådan stark fobi att han beviljats färdtjänst. Han har ett starkt 

nätverk omkring sig som hjälpt honom med avlastning. M. A. hade problem i samband med 

förlossningen av den yngsta sonen K. och L. S ställde inte upp under den jobbiga perioden även 

om han fanns där. M. A. drabbades av en förlossningspsykos där L. S. fick symbolisera det onda i 

denna psykos, eftersom han inte kunde hjälpa till tillräckligt och för att förhindra ett angrepp mot 

henne och barnen knivhögg hon honom. I maj 2002 försökte M. A. dräpa L. S. i parternas 

gemensamma bostad. M. A. dömdes i juli 2002 till försök till dråp till rättspsykiatrisk vård med 

särskilt utskrivningsprövning. Under tiden efter händelsen hade parterna kontakt genom 

socialtjänsten och det fungerade bra för att fatta gemensamma beslut angående barnen. Ett drygt 

halv år efter händelsen ansökte L. S. om gemensam vårdnad trots att parterna hade klarat av att 

samarbeta under den hemska perioden efter händelsen. 

L. S: s advokat rådde honom att inte samarbeta med M. A., eftersom det skulle inverka negativt 

för honom i en framtida vårdnadstvist då kontakterna mellan parterna upphörde. Mamma A hade 

blivit bättre under den tid hon har vårdats.  Hon bedömdes att hon har en sjukdomsinsikt. Hon 

menar att L. S. inte är direkt olämplig vårdnadshavare men har sådana brister som 

vårdnadshavare att barnen behöver dem båda som vårdnadshavare. M. A förbereds nu för 

utslussning och har fått lägenhet i Gustavsberg. 

 

HD: s domskäl  

HD utgår i sin bedömning från FB 6 kap. om vårdnad, boende och umgänge. M. A. överföll L. S. 

med en kniv i deras gemensamma bostad i maj 2002. I juli 2002 dödes hon för försök till dråp 

och överlämnades till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. 

L. S. har förklarat att han ännu är rädd för M. A. och att han inte kan tänka sig att ha någon direkt 

kontakt med henne. Därför finns inte någon anledning att ifrågasätta denna inställning som har 

sin grund. Inställningen måste respekteras. Det kan inte krävas av L. S. att han skall ha direkt 

kontakt med en person som har utsatt honom för ett så allvarligt övergrepp som det här är frågan 

om. Eftersom L. S. och M. A. inte kan samråda direkt med varandra rörande barnens intressen 

som framgår av vårdnadsutredningarna är det därför inte väl förenligt med barnets bästa. På 

grund av detta skall den gemensamma vårdnaden upplösas. Skälen saknas att överväga att M. A. 

skall anförtros vårdnaden ensam då frågan blir om det finns skäl mot att L. S. förordnas som 

ensam vårdnadshavare. M. A. har gjort gällande att det inte är förenligt med barnets bästa att L. 

S. ensam anförtros vårdnaden om dem, då det finns en risk för att hon inte får möjlighet att bistå 

barnen i frågor som är viktiga för dem. Hon har även förklarat att L. S: s psykiska hälsa är 

försvagad vilket kan brista i sin omsorg om barnen.   

Trots bristen på kontakt emellan parterna har de gemensamt ansvar för barnen. Möjligheten finns 

att umgås med den av föräldrarna som inte har vårdnaden. Inför HD har L. S. förklarat att han 
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avser att anlita någon lämplig person som kan förmedla budskapet mellan honom och M. A och 

se till att barnen får träffa M. A. Dessutom får hon tillgång till upplysningar om barnen hos skola 

och olika myndigheter. Med tanke på dessa omständigheter väljer HD att hänvisa till reglerna i 

FB 6 kap som reglerar de fall där en av parterna agerar med våld mot barnen eller den andra 

föräldern. I de fall där konflikten mellan föräldrarna är så djup eller hot dem emellan föreligger så 

att samarbete gällande barnen inte kan komma till stånd skall dessa regler också tillämpas (Se 

NJA 2000 s. 345.). Enligt vårdnadsutredningarna hade ingenting framkommit som visade att han 

skulle vara olämplig som ensam vårdnadshavare. Med anledning av det anförda bör vårdnaden 

anförtros åt L. S. 

 

HD domslut 

HD:s domslut var att L. S. ensam skall ha vårdnaden om parternas barn F. och K. 
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4.5 Prejudikat NJA 2007 s. 382 

 

Mål där det ifrågasätts om föräldrarnas samarbetsproblem är av sådan omfattning att gemensam 

vårdnad inte kan anses vara bäst för barnet. 

 

Det var genom arbetet L. S. och J. S. träffades. De hade ett förhållande under tio månader. Hon 

var lycklig när hon blev gravid. Ändå var det slitningar mellan parterna under graviditeten. 

Parterna separerades sommaren 2003 pga. återkommande konflikter och oenigheter. Parterna 

hade samarbetssamtal där de enades om gemensam vårdnad men inte om boende och umgänge. 

L. S. tillbringade i Stockholm sommaren 2004 för att J. S. skulle kunna träffa T. men 

överlämningarna skapade konflikter mellan parterna. 

 

J. S anförde att det var hösten 2002 som J. S. och L. S. träffades vilket ledde sedan till en 

kärleksrelation. På SAS arbetade L. S. som flygvärdinna och J. S. var chefspilot och hade arbetat 

på SAS i 20 år. Det krävdes goda intellektuella kvaliteter för en sådan tjänst; man skulle vara 

behärskad och stresstålig samt lätt att samarbeta med. J. S såg på förhållandet med L. S. som en 

djup kärleksrelation och uppfattade det som en vilja även från L. S. att planera familj och bo 

tillsammans. L. S. drog sig undan hösten 2003 då hon försökte begränsa umgänget. Kontakterna 

begränsades. J. S. hade ingen önskan att dra sig undan. Han fick inte vara med vid förlossningen.  

 

L. S. menade att parterna inte hade varit samboende utan de hade bara haft ett kort förhållande. L. 

S. hade ensam vårdnad i början. Parterna blev ense om gemensam vårdnad inom ramen för det 

fösta tvistemålet men parterna var inte ense om och när och i så fall vilket daghem T. skulle börja 

på.  

 

L. S. och J. S. och ombuden hade träffats och då utvecklat det umgänge som nu rådde. Vad som 

avsåg föräldrarnas samarbete var det medgivna umgänget anpassat till T utifrån hennes ålder och 

behov. J. S. stämde L. S. och yrkade ensam vårdnad. Parterna talade inte med varandra i telefon 

utan de hade kontakt via sms och e-post. 

 

Yrkanden i HD 

J. S. hade yrkat att vårdnaden om parternas dotter T. skall vara gemensam samt att dottern skulle 

vara stadigvarande bosatt hos honom eller växelvis bosatt hos båda parterna. Vidare yrkade han 

att umgänge skall äga rum mellan honom och T. varannan vecka. L. S. bestred. Hon hade justerat 

sitt yrkande angående tiderna för sommarumgänge i enlighet med J. S: s inställning men har 

bestritt hans yrkande gällande veckoslutsumgänge. 

 

HD: s domskäl om vårdnad 

Huvudfrågan i målet var om parternas samarbetssvårigheter är sådana att detta utesluter att 

parterna har gemensam vårdnad om dottern T., född år 2004. 

 

”De ändringar i FB: s bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge som trädde i kraft den 1 

juli 2006 syftade framför allt till att förstärka barnperspektivet (se prop. 2005/06:99). Enligt den 

nya lydelsen av portalparagrafen om barnets bästa i 6 kap.2 a § FB skall således barnets bästa? 
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vara avgörande? för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Detta innebär att det inte 

finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, t.ex. rättvisa mellan föräldrarna eller 

en förälders behov av kontakt med barnet. Att det är barnets bästa som bör vara avgörande när 

det fattas beslut om vårdnad, boende och umgänge är självklart och betonades redan i 1998 års 

vårdnadsreform då portalparagrafen infördes. Med den nu ändrade lydelsen avsågs att detta 

skulle komma till än klarare uttryck i lagtexten (a. prop. s. 38 ff.).”
53

 

 

I varje enskilt fall utifrån en bedömning måste avgöras individuella förhållandena om vad som är 

barnets bästa. I lagtexten har det inte ansetts vara tänkbart att mera utförligt ange vad som skall 

anses vara bäst för barnet eftersom detta skulle kunna innebära att nödvändig flexibilitet i 

enskilda fall går förlorad. 

 

”En omständighet som det vid bedömningen, enligt 6 kap. 2 a § FB, skall fästas avseende särskilt 

vid är dock barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. I 6 kap. 5 § finns 

ytterligare bestämmelser om den prövning som skall ske när en ändring av vårdnaden 

aktualiseras. När domstolen tar ställning till om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros 

åt en förälder skall den således, enligt ett nytt tillägg i andra stycket, fästa avseende särskilt vid 

föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.” 

 

Följden av denna nya bestämmelse, som betonar innebörden av föräldrarnas samarbetsförmåga, 

utvecklas i (prop.2005/06:99 s. 49 ff.) 

Där framhålls att gemensam vårdnad i de allra flesta fall är en ur barnets synvinkel mycket bra 

vårdnadsform. Den möjlighet som infördes år 1998 för domstolarna att besluta om gemensam 

vårdnad mot en förälders vilja bör finnas kvar. Samtidigt betonas att det naturligtvis inte mer eller 

mindre osjälvständigt får beslutas om gemensam vårdnad mot den ena förälderns önskemål. Det 

är viktigt att en förälders motstånd mot gemensam vårdnad tas på allvar. Vidare framfördas i 

(prop.2005/06: 99 s. 51) följande:  

 

”Enligt regeringens mening bör gemensam vårdnad normalt förutsätta att föräldrarna har ett 

någorlunda konfliktfritt samarbete. Det innebär inte att de alltid måste ha samma uppfattning, 

men de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet. Ett barn 

mår inte bra av ständiga konflikter mellan föräldrarna. Det är uppenbarligen till nackdel för 

barnet om en förälder genomgående och för att obstruera motsätter sig den andra förälderns 

initiativ. Om föräldrarna saknar vilja och förmåga att sätta barnets bästa före den egna 

konflikten, färgar detta omvårdnaden om barnet. Gemensam vårdnad bör i sådana fall inte få 

användas som ett medel för att ?tvinga? föräldrarna att samarbeta. Gemensam vårdnad kan 

alltså vara oförenlig med barnets bästa även om konflikten mellan föräldrarna inte kan sägas 

vara så svår och djup att det är omöjligt för dem att samarbeta. Vad som är barnets bästa bör i 

varje enskilt fall bestämmas utifrån en bedömning av de individuella förhållandena, och någon 

presumtion för eller mot gemensam vårdnad bör inte gälla. Som framhölls vid 1998 års 

vårdnadsreform måste således möjligheten att döma till gemensam vårdnad mot en förälders 

vilja över huvud taget användas med stor försiktighet och lyhördhet. 
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En gemensam vårdnad får således anses förutsätta att det finns en realistisk möjlighet för 

föräldrarna att gemensamt och inom rimlig tid lösa de frågor som rör barnet och hantera de 

delade meningar som kan finnas, utan att de mer regelmässigt behöver hjälp utifrån för att fatta 

beslut och utan att det uppstår ständiga konflikter som drabbar barnet. Gemensam vårdnad 

kräver att föräldrarna kan ta gemensamt ansvar. Uttryck för brist på förtroende för den andra 

föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin 

uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan 

vara oförenlig med barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte utesluta 

gemensam vårdnad, om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför inte 

bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet.”
 54

 

 

HovR: n har anfört i det nu aktuella fallet J. S. och L. S. som haft konflikter av varierande art och 

omfattning allt sedan T: s födelse att de inte kunnat lösa frågor om vårdnad, boende och umgänge 

på egen hand utan rättslig process har pågått sedan flickan var fyra månader gammal. Enligt HD 

är parternas samarbetsproblem av sådan omfattning att gemensam vårdnad inte kan anses bäst för 

T. HD instämmer vad som HovR: n bestämt, att vårdnaden om T. anförtros L. S ensam.  

 

HD: s domskäl om umgänge 

HD instämmer HovR: n att detta inte kan vara förenligt med T: s bästa att utöka umgänget med 

honom. Däremot konstaterar HD samtidigt att det umgänge som beslutats av TR: n är av sådan 

omfattning att det ger goda förutsättningar för T. dvs. att upprätthålla en nära och god kontakt 

med J. S.  

 

HD: s domslut  
HD fastställer HovR: ns domslut att vårdnaden om T. anförtros L. S. ensam. 

HD fastställer också vad TR: n förordnat om T: s rätt till umgänge med J. S. i enlighet med 

fastställda tider. 
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5. Analys och diskussion  
 

I detta kapitel knyts uppsatsens alla delar samman och analyseras i syfte att svara på syfte och 

frågeställningar. För att göra analysen mer intressant väljer författaren att även ha en 

diskussion kring de frågor som analyseras. 

 

5.1 Rekvisitet Barnets bästa enligt FB 6 kap före och efter juli 2006 

 

”Barnets bästa ska tolkas som den bästa tänkbara lösningen för varje enskilt barn. Bedömningen 

av vad som är barnets bästa måste bygga på kunskap och beprövad erfarenhet i kombination med 

en bedömning av just detta barns livssituation”. 
55

  

 

Att barnets bästa alltid skall komma i främsta rummet när det gäller frågor som berör barnen 

verkar alla vara överens om, men hur det ser ut i varje enskilt fall är svårare att ge något unisont 

svar på. Det varierar över tid och från ett samhälle till ett annat, vad som anses vara barnets bästa, 

samt från ett barn till ett annat utifrån varje barns individuella situation.
56

 Därför är det väldigt 

svårt, också med tanke på kulturella skillnader, att skapa någon form av allmängiltig definition 

som kan användas i samtliga fall. I och med detta kan man ifrågasätta barnens egentliga 

rättssäkerhet mot bakgrund av det som framkommit i denna uppsats. 

 

Vad ligger till grund för ”barnets bästa” innan lagändringen i juli 2006?  

 

I svensk lagstiftning finns principen om barnets bästa sedan länge i regler som rör barn bl.a. i FB 

6 kap i frågor om vårdnad, boende, umgänge och adoption. I FN:s konvention om mänskliga 

rättigheter kom barnets rättigheter i uttryck genom skapandet av Barnkonventionen från 1989. 

Barnkonventionen trädde successivt i kraft i Sverige fram till 1990 där det framgår genom dess 

artiklar barnets rätt att få sina grundläggande rättigheter och behov tillfredställda.  I artikel 3 

uttalas det att barnets bästa alltid skall komma i främsta rummet i alla frågor som berör barn.  

 

Frågan är vilka de beslut är som man kan tänkas ta för barnet? Bör man lyssna och respektera 

barnets önskningar? I fallet (NJA 1992 s. 93) hittar vi exempel på där domstolen tagit hänsyn till 

barnets bästa genom att ta hänsyn till barnets egen uppfattning. Att ge barnet möjlighet att bilda 

egna åsikter och uttala sig i alla frågor som rör barnet med beaktande av barnets ålder och 

mognad i enlighet med vad som skrivs i artikel 12 i Barnkonventionen. Det är inte sagt att 

barnets åsikter alltid måste följas, det är i sista hand den vuxne som utifrån sina kunskaper och 

erfarenheter måste fatta beslutet och ta ansvar för det.  

 

I Barnkonventionen motsvaras mycket av innehållet av de regler som fanns i Sverige före 

konventionen t ex barns rätt att träffa båda föräldrarna även om dessa separerar.
57

 Då jag i denna 
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 1997/98: LU12. Se även http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=1997/98&bet=LU12    
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 artikel 9 i Barnkonventionen. 
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uppsats berör barnets bästa främst ur ett vårdnadstvisträttsligt perspektiv har artikel 18 i 

barnkonventionen också stor relevans där gemensamt ansvar för barnets uppfostran och 

utveckling skall regleras. I de fall där föräldrarna inte bor tillsammans är det inte alltid till barnets 

bästa att umgänge kommer till stånd med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med av 

olika anledningar som i t.ex. i NJA 2007 s. 382 där det ifrågasätts om föräldrarnas 

samarbetsproblem är av sådan omfattning att gemensam vårdnad inte kan anses vara bäst för 

barnet. Det poängteras i dessa rättsfall för barnens bästa att det inte är föräldrarnas intresse som 

ska komma i främsta rummet utan barnets bästa. En förälder har alltså ingen absolut rätt till 

umgänge med sitt barn om det medför att det i de fallen inte skulle vara bra för barnet att träffa 

båda sina föräldrar. 

 

 Hur har lagstiftarna resonerat kring begreppet barnets bästa och hur har rekvisitet förändrats med 

åren fram till lagändringen 2006? 

 

De lagar och förordningar som vi i Sverige idag tillämpar finns i FB:s bestämmelser om vårdnad, 

boende och umgänge. Vår moderna FB härstammar från 1920-talet då ett antal lagar om föräldrar 

och barn trädde i kraft. Sedermera fördes dessa lagar år 1949 samman i samma FB som svensk 

lag idag använder. Dock har denna balk genom åren förändrats något till sitt utseende och 

innehåll för att hålla sig à jour med vårt snabbt och också ständigt föränderliga samhälle – och så 

sker kontinuerligt. Mest framträdande av dessa förändringar är sannolikt den som infördes i mars 

1991 då man klargjorde att rätten hädanefter kan utdöma gemensam vårdnad även om båda 

föräldrarna eller en av dem ansöker om ensamvårdnad. 
58

  Sedan infördes vårdnadsreform vid år 

1998 i de inledande avsnitten av det kapitel i FB som handlar om vårdnad, boende och umgänge. 

En ny bestämmelse som ger uttryck för att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla 

avgöranden som rör sådana frågor. Principen barnets bästa betonas starkare genom ändringarna 

än vad som tidigare gjorts. 

 

Lagstiftarens syfte med lagen är att värna om barnen och att skydda dem ur alla aspekter. Men 

barnets bästa är ett rekvisit som får olika betydelse i olika sammanhang. Vad som menas med 

rekvisitet ”barnets bästa” är dolt i oklarhet. Det verkar vara en mer eller mindre omöjlig uppgift 

för domstolen att avgöra vem av de tvistande parterna som är bäst lämpad att handha det juridiska 

ansvaret för det gemensamma barnet, eller i vilka fall gemensam vårdnad kan komma ifråga när 

två tvistande föräldrar inte kommer överens avseende vårdnaden. Problemet ligger i att bedöma 

vad som egentligen är bäst för barnet eftersom det saknas en juridiskt allmängiltig definition av 

”barnets bästa”.  
 

 Nu när regeringen föreslog i propositionen 2005/06:99, att betydelsen av barnets bästa skall 

komma till klarare uttryck i lagen och därigenom vara avgörande för alla beslut gällande vårdnad, 

boende och umgänge är det lättare för olika instanser att döma lika. Vid bedömningen av vad som 

är bäst för barnet skall domstolen och socialnämnden fästa avseende särskilt vid risken för att 

barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller 

hålls kvar eller annars far illa. Varje enskilt fall skall bestämmas utifrån en bedömning av de 

individuella förhållandena vad som är barnets bästa. Ett exempel på rättsfall (NJA 2006. s.26) där 

fråga i mål om gemensam vårdnad har ansetts inte vara väl förenligt med barnets bästa i ett fall 

                                                 
58

 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GF01LU30 
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där modern har dömts för försök till dråp på fadern och denna har förklarat att han inte kunde 

tänka sig att ha någon som helst direkt kontakt med modern. Med tanke på dessa omständigheter 

väljer HD att hänvisa till reglerna i FB 6 kap som reglerar de fall där en av parterna agerar med 

våld mot barnen eller den andra föräldern. I de fall där konflikten mellan föräldrarna är så djup 

eller hot dem emellan föreligger så att samarbete gällande barnen inte kan komma till stånd skall 

dessa regler också tillämpas. (Se NJA 2000 s. 345.). Eftersom parterna inte kan samråda direkt 

med varandra rörande barnens intressen som framgår av vårdnadsutredningarna är det därför inte 

väl förenligt med barnets bästa den gemensamma vårdnaden.  

 

Syftet var att definitionen ”barnets bästa” skall komma till klarare uttryck i lagen och framförallt 

stärka barnperspektivet. Man har alltså kommit ett steg närmare en ”allmängiltig” definition av 

barnets bästa som författaren tidigare i texten påpekat. 

 

 

5.2 Praktisk genomslagskraft i domar efter lagändringen juli 2006 

 

Man kan tydligt se här att den bristande överensstämmelsen i domarna från HD i de enskilda 

fallen som gör att domarna i praktiken får olika utfall före lagändringen. Utfall som trots ett 

gemensamt syfte både från lagstiftaren och från HD i praktiken skiljer sig från vad som anses 

vara ”barnets bästa”.  

 

Nu efter lagändringen 1 juli 2006 har det visats i lagen och i praktiken att det är lättare för 

domstolarna att döma i varje enskilt fall sedan de nya reglerna trätt i kraft då rekvisitet ”barnets 

bästa” fått en tydligare definition. Det verkar också lättare för domstolen att fästa avseende vid 

föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet när den tar ställning till om vårdnaden 

skall vara gemensam eller ensam. Gemensam vårdnad förutsätter normalt att föräldrarna har ett 

någorlunda konfliktfritt samarbete. Föräldrarna måste inte alltid ha samma uppfattning, men de 

måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet. Gemensam 

vårdnad kan också vara oförenlig med barnets bästa om en konflikt mellan föräldrarna kan sägas 

vara så svår och djup att det är omöjligt för dem att samarbeta. Då gäller inte någon presumtion 

för eller emot gemensam vårdnad.  

 

Lagstiftaren har lyckats med sitt syfte med lagändringen att mer förtydliga definitionen ”barnets 

bästa” som underlättar olika instanser att döma i praktiken. Förslagen till lagändringen som 

trädde i kraft 1 juli 2006 syftade framförallt till att förstärka barnperspektivet och att betydelsen 

av barnets bästa skall komma till klarare uttryck i lagen. Tanken innebär att domstolen skall 

vägra verkställighet om det är uppenbart att åtgärden är oförenlig med barnets bästa. Domstolen 

skall vid bedömningen beakta risken för att barnet far illa. I fortsättningen skall det inte heller 

vara möjligt att verkställa avgöranden och avtal mot barnets vilja utom då det är nödvändigt av 

hänsyn till barnets bästa. Man kan tydligt se i praktiken också att i de två sista fallen (NJA 2006 

s. 26 och NJA 2007 s. 382) dömde HD mer lika. HD dömde lika efter den nya lydelsen av 

portalparagrafen om barnets bästa i FB 6 kap.2 a. Detta innebär att det inte finns några andra 

intressen som kan gå före barnets bästa, t.ex. rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov 

av kontakt med barnet. Mål där det ifrågasätts om föräldrarnas samarbetsproblem är av sådan 
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omfattning att gemensam vårdnad inte kan anses vara bäst för barnet. Gemensam vårdnad har 

ansetts inte vara väl förenligt med barnets bästa i de fall där det finns svåra och djupa konflikter.  
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6. Slutsats 
 

I slutsatskapitlet redovisas de slutsatser som författaren kunnat dra utifrån analysen och 

diskussionen i föregående kapitel. 

 

 

Innan ändringarna i lagen trädde i kraft 1 juli 2006 utifrån min bedömning tycker jag att rekvisitet 

barnets bästa var ett oklart och föränderligt begrepp som varierar över tid och från ett samhälle 

till ett annat från barn till barn utifrån varje barns individuella situation. Barnen är inte till fullo 

skyddade genom lagen. Den bristande överensstämmelsen i domarna från HD i de enskilda fallen 

gör att domarna i praktiken får olika utfall. Utfall som trots ett gemensamt syfte både från 

lagstiftaren och från HD i praktik skiljer sig från vad som anses vara ”barnets bästa”.  

 

Förslagen till lagändringen som trädde i kraft 1 juli 2006 syftade framförallt till att förstärka 

barnperspektivet och att betydelsen av barnets bästa skall komma till klarare uttryck i lagen. 

Författaren tycker att lagstiftaren har lyckats förbättra de regler som rör vad som är barnets bästa. 

Det har också visats i praktiken att det är lättare för de olika instanserna att döma i varje enskilt 

fall sedan de nya reglerna trätt i kraft då rekvisitet barnets bästa fått en tydligare definition. 

Man kan tydligt se i de två sista fallen (NJA 2006 s. 26 och NJA 2007 s. 382) då olika 

instanserna dömde mer lika. 

 

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall domstolen och socialnämnden fästa 

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

olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Nu är det lättare för domstolen att fästa 

avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet när den tar ställning till 

om vårdnaden skall vara gemensam eller ensam. Föräldrarna behöver inte alltid vara överrens om 

allt angående barnet bara deras skiljaktigheter inte går ut över barnet. Vid samarbetssvårigheter 

med svåra och djupa konflikter där föräldrarna inte kan samarbeta i frågor som rör barnet är 

gemensam vårdnad uteslutet. Författaren tror att vi nu lättare får ensam vårdnad utifrån de 

lagändringar i FB som genomfördes.  
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7. Förslag till fortsatt forskning  
 

I detta kapitel tar författaren upp ämnen och frågor som är intressanta inom samma 

ämnesområde men som inte ligger inte ramen för denna uppsats. Dessa redovisas som förslag till 

fortsatt forskning. 

 

 

Barnets bästa i vårdnadstvister är ett aktuellt ämne som kan utvecklas och forskas vidare på med 

olika utgångspunkter t ex mänskliga rättigheter för barn.  ”Barnets bästa” och 

”samarbetssvårigheter” är föremål för tolkning, diskussion och utveckling hela tiden. Hur kan 

man se på förändringen i fortsättningen?  

Man har i hög grad forskat om vad som är barnets bästa men det finns lite undersökningar hur 

man ska tolka det som man har kommit fram. Det blir inte alltid till barnets bästa eftersom denna 

definition är oklar. Det vore intressant att studera det företeelsen lite närmare. Hur skulle 

definitionen ”barnets bästa” vara om de hade en fastare definition och experter inom detta 

område? Skulle utfallet i domarna skilja sig mellan TR, HovR och HD i samma utsträckning som 

är fallet idag?  

 

Uppsatsen kan fungera som inspiration och källa för studenter som önskar forska vidare på 

området. Kanske vad tvisterna avseende vårdnad och boende kommer att handla om i framtiden 

och vilka frågor som domstolarna kommer att avgöra? Borde myndigheter ha större inflytande i 

familjer eftersom samhället har ett ansvar för barn, som samtidigt måste ta hänsyn till barns och 

vårdnadshavares rättigheter. Varför kan inte barn bestämma vad de vill i sådana frågor? Man kan 

också forska och jämföra om barnets bästa vid vårdnadstvister i olika länder. 
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Bilaga 1 

Artiklar enligt Barnkonventionen  

 

Artikel 3 

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

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 

barnets bästa komma i främsta rummet. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet 

sådant skydd och sådant omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn taget till de 

rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer 

som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings – 

och administrativa åtgärder. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och 

inrättningar som ansvarar för våld eller skydd av barnen uppfyller av behöriga myndigheter 

fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet samt 

behörig tillsyn.” 

 

Artikel 7 

”Barnet skall registreras omedelbart efter födelsen och skall ha rätt från födelsen till ett namn, 

rätt att förvärva ett medborgarskap och, så långt det är möjligt, rätt att få vetskap om sina 

föräldrar och bli omvårdnad av dem.” 

 

Artikel 9  

”Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja, 

utom i de fall då ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. Ett sådant beslut kan 

vara nödvändigt t.ex. vid övergrepp mot eller vanvård av barnet från föräldrarnas sida eller då 

föräldrarna lever åtskilda och beslut måste fattas angående barnets vistelseort. Alla berörda 

parter skall beredas möjlighet att delta i förfarandet och att lägga fram sina synpunkter. 

Konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är skilt från den ena av eller båda 

föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med 

båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa”. 

 

Artikel 12  

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

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets avsikter 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.” 

 

Artikel 18 

” Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda 

föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar eller i 

förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. 

Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet. För att garantera och främja de rättigheter 
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som anges i denna konvention skall konventionsstaterna ge lämpligt bistånd till föräldrar och 

vårdnadshavare så de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran och skall säkerställa 

utvecklingen av institutioner inrättningar och tjänster för vård av barn. Konventionsstaterna 

skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barn till förvärvsarbetande föräldrar har 

rätt till att åtnjuta den barnomsorg som de är berättigade till.” 
59

 

                                                 
59

 Regeringskansliet, s. 533 ff. 
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Bilaga 2 
Förkortningar 
 

FB Föräldrabalken 

HovR Hovrätt  

HD Högsta domstolen  

NJA Nytt juridiskt arkiv  

Prop. Proposition  

Rskr. Regeringens skrivelse 

SFS Socialtjänstlagen (1980:620)  

SOU Statens offentliga utredningar  

TR Tingsrätt 
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Bilaga 3 

Telefonkontakt med Elisabeth Lagergren  

Först presenterade jag mig själv och syfte med mitt arbete om ”Barnets bästa” 

 

Frågorna jag ställde var: 

 

 Hur många barn lever skilda från någon av sina föräldrar? 

 Hur många föräldrar har gemensam vårdnad om sina barn? 

 Vad innebär gemensam/enskild vårdnad? 

 

Den intervjun som genomfördes gav dessvärre inte mer än hänvisning till informationen som 

behövdes. 


