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In the child´s best interest  - about rule of law in the Supreme Court's custody disputes  

Anneli Malmborg 

 
Abstract 

The purpose of this study was to explore if and how the Swedish Supreme Court are using the 

concept “the child’s best interest”. This concept is used a lot in Swedish legislation, but it 

needs interpretation every time it´s used and is often perceived as unclear. This makes it 

interesting to see how this affects the individual child´s legal rights. Furthermore I want to see 

if the Supreme Court listen to the child´s own opinion and if not, are there any justifications to 

why not. The study has a quantitative starting point, where I have gone through a number of 

judgments and then chosen seven out of a qualitative point where there has been a discussion 

from the Supreme Court around the individual and the best interest of the child for the 

individual child and the methods of analysis used in this study are social constructionism, 

legal sociology and analysis of the idea. The study shows a lack of consistency among the 

professionals of what the concept really stands for, which negatively affects the legal rights 

for the individual child. The solution is a closer collaboration between social workers, judges 

and lawyers to make the concept clearer and more applicable. 

 

Sökord på svenska: vårdnad, vårdnadstvist, ensam vårdnad, barnets rättigheter, barnets bästa, 

barnperspektiv, föräldraperspektiv, barnkonventionen samt konflikt. 

 

Sökord på engelska: custody, custody battle, single custody, children’s rights, best interest of 

the child, child’s perspective, parent’s perspective, convention on the rights of the child and 

conflict. 

 

Antal ord: 17 392 
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Förkortningslista 
Nedan följer en förkortningslista som förklarar de förkortningar som används i de domar 

denna studie utgår ifrån.  

 

BK Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter 

FB  Föräldrabalken (1949:381) 

NJA  Nytt Juridiskt Arkiv 

Prop.  Proposition 

RF Regeringsformen (1974:152) 

SCB Statistiska Centralbyrån 

SFS  Svensk Författningssamling 

SoL Socialtjänstlagen (2001:453) 

SOU Statens Offentliga Utredningar 
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1.   Inledning 
Barnets bästa har intresserat många forskare världen över och det finns ett flertal studier som 

belyser begreppets innebörd i olika situationer och även i olika länder. När det gäller svenska 

förhållanden finns studier gjorda utifrån domar från vårdnadstvister i tingsrätter. Efter att ha 

läst en del av dessa forskningsrapporter vill jag även belysa frågan om vad som händer i de 

fall där tvisten går vidare till högsta instans. Hur Högsta domstolen använder begreppet 

barnets bästa ger en prejudicerande verkan, som även påverkar socialt arbete med barn, då 

begreppet även där har signifikant betydelse. 

1.1  Bakgrund 
Frågor gällande barn och familj har under det senaste århundradet hamnat mer i fokus både i 

politiken och inom lagstiftningen. Dagens samhälle har ett ansvar för barns situation, det är 

inte längre enbart den enskilda familjens angelägenhet. Att ha fokus på principen om barnets 

bästa ger ytterligare perspektiv, en ny dimension till familjens grundläggande värde (Röbäck, 

2012, s. 9). Ca 7 500 barn och ungdomar (0–17 år) var aktuella för utredning av vårdnad, 

boende och umgänge under 2012. Antalet har varit relativt konstant under åren 2008–2012. 

Innan en domstol ska fatta beslut i denna fråga kan upplysning från socialnämnd inhämtas, det 

begärdes för 9 800 barn och ungdomar under detta år. Antalet har ökat med i genomsnitt 6 % 

åren 2008–2012 (Socialstyrelsen, 2013, s. 5). 

Barnets bästa ska vara i fokus i arbetet inom familjerätt. Barnets behov av en god och nära 

kontakt med båda föräldrarna betonas i lagstiftningen. När det gäller vårdnad, boende och 

umgänge ska barnets bästa vara avgörande, vilket utgår ifrån att föräldrarna har gemensam 

vårdnad. Att hitta samförståndslösningar genom t.ex. samarbetssamtal är något som betonas 

(Socialstyrelsen, 2013, s. 7). Enligt Schiratzki (2010) är det offentligas kontroll av barnets 

bästa inskränkt till att se till att barnets bästa i snäv rättslig betydelse inte kränks, det är den 

privata sfären runt barnet som har ansvaret i den utvidgade betydelsen (s. 150).  

1.2  Problemformulering och relevans för socialt arbete 
Rättsutvecklingen går nu mot en något motsägelsefull uppdelning, både mot ett mer utvecklat 

barnperspektiv men också mot en strävan att barns rätt ska integreras i den befintliga 

lagstiftningen (Schiratzki, 2010, s.15). Men enligt Röbäck (2012) har inte alltid de 

professionella en samstämmig syn på vad barnets bästa är, vilket påverkar bl.a. domar, som i 

sin tur påverkar det enskilda barnets verklighet (s. 48). Schiratzki säger också att det kan vara 

svårt att förena individualiseringen av barnet med den sociala barnavårdens metoder, eftersom 
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dessa utgår från en helhetssyn på familjen. Behovet av en professionell samverkan, som ger 

en helhetssyn, är centralt. De rättsliga principerna gällande proportionalitet och objektivitet 

ska sammanvävas med barnets unika behov för att barnets bästa ska kunna uppnås 

(Schiratzki, 2013, s. 239–240). Eftersom alla organisationer som kan vidta åtgärder rörande 

barn ska agera i överensstämmelse med barnets bästa (UNICEF, 2013, artikel 3, första 

stycket) så har begreppets betydelse signifikant inverkan på allt socialt arbete som innefattar 

barn. Leviner säger att balanseringen mellan socialtjänstens ansvar att skydda barn från 

missförhållanden, vårdnadshavarens starka föräldrarätt och barnet självt kan skapa en 

intressekonflikt där föräldraperspektivet ofta tar överhanden. Tillgängliga insatser avgör vad 

som beslutas om, istället för det enskilda barnets behov. Detta kan få långtgående följder då 

barn har skadats och tom avlidit pga. felaktigt fokus. Dilemmat för socialtjänsten ligger i att 

balansera mellan att göra för lite mot att göra för mycket (Leviner, 2011, s. 21–22). Det gör 

det problemfyllt att uppnå och bibehålla rättssäkerheten för det enskilda barnet, då 

rättssäkerheten bygger på allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet (RF 1 kap 9 §). 

Eftersom barnets bästa är ett rörligt begrepp som skiljer sig från barn till barn, beroende på 

dess individuella situation, ska begreppet vara universellt formulerat (SOU 1997:116, kap 4), 

vilket gör att begreppet inte kan cementeras i lagstiftningen. Jag anser att det då blir speciellt 

intressant att se hur Högsta domstolen hanterar dilemmat med begreppet då dess domar är 

prejudicerande och ska vägleda de bedömningar som andra professionella ska göra i sitt 

dagliga arbete. Eftersom syftet med den prejudicerande betydelsen av begreppet bör vara att 

skapa en helhetssyn på vad barnets bästa är, blir det intressant att se om rättsläget blir 

tydligare av dessa domar.  

1.3  Avgränsningar 
Jag har valt att fokusera på själva rättssäkerheten i den rättsliga prövningen, och har inte 

intresserat mig för hur utfallen i rättsprocessen skiljer sig åt gällande fäder och mödrar. En del 

av den forskning som tidigare gjorts rörande vårdnadstvister har således ett genusperspektiv; 

det kommer dock inte att tillämpas här. Studien är utförd utifrån ett svenskt perspektiv med 

fokus på prejudicerande rättsfall. Därför har domar från lägre instanser inte beaktats, men har 

i vissa fall ändå lyfts fram då Högsta domstolen granskar och värderar dessa i sitt arbete inför 

sitt eget domslut. I och med att FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN 1989 

(UNICEF, 2013) är barnets bästa någonting som berör barn i många olika länder. Det är 

därför relevant att också titta på internationell forskning, för att se hur barns rätt tas tillvara i 

andra länder och kunna jämföra med svenska förhållanden. 
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1.4  Syfte och frågeställningar 

1.4.1  Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om och hur Högsta domstolen använder begreppet 

barnets bästa. Begreppet används flitigt i lagstiftningen men dess betydelse kräver tolkning 

och uppfattas ibland som otydligt. Intressant blir då att se hur denna otydlighet påverkar det 

enskilda barnets rättssäkerhet. Därtill vill jag granska om Högsta domstolen lyssnar på vad det 

enskilda barnet säger, och om dess röst kommer fram mot denna bakgrund. I de fall där så inte 

sker vill jag se om det finns någon motivering till det. Jag har initialt ett kvantitativt anslag 

där jag gått igenom en mängd domar (se kap 5.3) för att se hur barnets bästa har konstruerats, 

och därefter valt ut sju stycken utifrån ett kvalitativt anslag där det skett en fyllig diskussion 

från Högsta domstolens sida där individen synliggörs, och om vad barnets bästa innebär för 

det enskilda barnet. Detta för att jag ska kunna göra en djupare analys av vad det är som anses 

vara avgörande av Högsta domstolen och för att se hur rättssäkerheten ser ut i praktiken. 

1.4.2  Frågeställningar 

 Hur konstrueras barnets bästa i domarna från Högsta domstolen och finns någon 

samstämmighet i begreppet? 

 Får barnen göra sin röst hörd, om inte finns någon motivering? 

 Vägs barnets egen åsikt in i domslutet? 

 Hur framträder rättssäkerheten i de utvalda domarna? 
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2.  Forskningsöversikt 
Denna studie utgår ifrån svenska förhållanden, vilket gör att det finns en viss begränsning 

gällande internationella publikationer. Det är ett medvetet val då fokus istället ligger på en 

gedigen och omfattande genomgång av nationell rätt. Forskningsöversikten har utformats 

med hjälp av tre vägledande rubriker som är kopplade till frågeställningarna. 

2.1 Barnets bästa, ett svårtolkat begrepp 
Rejmer har i en avhandling studerat tingsrättens funktion när de handlagt vårdnadstvister. 

Detta har gjorts genom en enkätundersökning där 96 domare, 83 socialsekreterare, 123 

advokater och 245 föräldrar har deltagit (Rejmer, 2003, s. 64). Materialet har analyserats med 

rättssociologisk, realistisk och systemteoretisk ansats (s. 21–23). I rättsliga sammanhang antas 

domstolarna döma så barns grundläggande rättigheter blir säkerställda i enlighet med FB 6 

kap. 1 §. Här står att barn har rätt till trygghet, omvårdnad samt en god fostran. Här avses 

psykisk omsorg med kärlek, stabila förhållanden samt fostran med gränssättning och 

ansvarstagande. Även fysisk omsorg med bostad och utbildning omfattas. Vid tvister ska 

domstolen också ta hänsyn till att barn inte ska utsättas för förändringar i onödan och att man 

inte ska dela på syskon. Rejmers resultat visar på uppfattningen att för småbarn, särskilt 

flickor, är modern en lämpligare vårdnadshavare, medan fadern är lämpligare för äldre barn, 

då särskilt pojkar. Eftersom barnets bästa är en öppen princip, betyder det att innehållet i 

begreppet bestäms vid varje enskilt användningstillfälle. Det betyder att det är utredarna och 

tingsrättspersonal som ger begreppet dess innehåll. Det är deras uppfattningar och kunskap 

som definierar vad som är det bästa för just det unika barn de handlägger. Enligt Rejmer finns 

en stor osäkerhet hos de professionella om hur begreppet ska värderas. 50 % av domarna, 61 

% av advokaterna, samt 84 % av socialsekreterarna anser att begreppet borde vara tydligare 

och bättre definierat (s. 123–124). 

När principen ses ur ett rättsligt perspektiv används presumtioner för att tolka vad som är det 

bästa för barnet, men det går trender i sättet att se på vad som ska ingå. Här i Sverige lyfts, 

enligt en västerländsk trend, barnets vilja, gemensam vårdnad samt umgänge med båda 

föräldrar fram som viktigast, med betoning på att en helhetsbedömning ska göras och då ska 

även en riskbedömning ingå. Men enligt Schiratzki kan det också vara svårt att utläsa i 

domarna vilka de egentliga domskälen är. Det finns inte någon enhällig tolkning av begreppet 

ens inom det rättsliga sammanhanget, hur begreppet ses beror helt på vilken rättsfråga det 

gäller. Det går inte att söka stöd i BK då texten där betonar att det är den unika situationen för 

varje unikt barn som avgör vad som är det bästa (Schiratzki, 2008, s. 81–82). 



Barnets bästa  Anneli Malmborg S6a HT 2013 
 

9 
 

Den västerländska trenden kan även synas i USA där barnets bästa används mer och mer, men 

man lägger inte samma värde i begreppet som i många andra länder, bl.a. för att BK inte är 

ratificerad (Bailey, 2006, s .53). Baileys studie bygger på information från lagstiftande 

myndigheter i Kanada, kanadensisk och internationell litteratur samt domar från kanadensiska 

domstolar. Hon har också samarbetat med forskare, akademiker, myndighetspersoner och 

praktiker. Intervjuer har utförts med myndighetspersoner och medlemmar i grupper för fäders 

rättigheter i Michigan. 

De två viktigaste rättsliga åtaganden för barn i västerländsk rätt, barnets bästa gällande 

levnadsvillkor och barnets rätt att få sin åsikt hörd, borde väga lika tungt. Enligt Archard och 

Skivenes är så inte fallet, t.ex. i England finns en tendens att se dessa som separata frågor 

istället för att fokusera på att balansera dem tillsammans. I Norge väger istället barnets bästa 

tyngre än att barnets åsikt blir hörd. Det är helt klart att intentionen med skapandet av BK är 

att dessa åtaganden är möjliga att få ihop. Svårigheten ligger i att förstå hur det ska gå till i 

praktiken då dessa drar åt ibland två helt olika håll. Det kan nämligen vara stor skillnad på 

vad vårdnadshavaren anser vara bäst för barnet, och på vad barnet anser vara bäst för sin del 

(Archard & Skivenes, 2009, s. 1–2). För att se hur detta kan hanteras har Archard och 

Skivenes tittat på just England och jämfört med Norge. I Norge har barn över sju år rätt att 

uttala sig i domstol, och när de är över 12 år ska vikt tillmätas deras åsikt. I England ska 

domstolen rätta sig efter: 

”the ascertainable wishes and feelings of the child concerned considered in the light of 

his age and understanding”. 

 Här ska således domstolen bestämma vad som är att ge signifikant vikt åt ett barns 

uppfattning, och vad som är tillräcklig mognad för barnet och vad som verkligen är bäst för 

det enskilda barnet (s. 4). 

Studien visar på likartade svårigheter som finns i Sverige, problemet ligger i dilemmat att 

definiera vad barnets bästa egentligen är, hur de professionella får fram barnets åsikt samt hur 

dessa balanseras med varandra. Även då vuxna avgör vad som är bäst för barnet, är det viktigt 

att höra barnet. Det ger information om vad barnet blir glatt, ledset eller oroligt av, vad som är 

viktigt för barnet, vad som kan göra livet bättre eller sämre för barnet. Det är varierande i alla 

domar i hur stor utsträckning barnet har fått komma till tals, i Norge dömdes i fyra fall av åtta 

i enlighet med barnets åsikt om vads om var bäst, oklart dock hur andra omständigheter har 

viktats i dessa bedömningar (s. 15–16). Denna studie avslutas med en checklista med frågor 
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(bilaga 1) att fortsätta diskutera hur dessa åtaganden ska kunna integreras på bästa sätt (s. 20–

21). 

2.2  Barns delaktighet 
Röbäck har i sin doktorsavhandling studerat verkställighet i familjerättsliga tvister i 

Göteborgsområdet vid två olika tillfällen. Det var 46 domar i första delen av studien och 31 

domar i andra delen. Denna information kompletterades med semi-strukturerade intervjuer 

(2012, s. 71–74). Det som framkommer i avhandlingen är att rätten i många fall inte tog 

hänsyn till barnets egen vilja och när de gjorde det var den kronologiska åldern en strikt gräns 

för att barnen skulle bli lyssnade på. I de fall där barnet beskrev sin utsatthet, använde rätten 

generella bedömningar för hur barn i allmänhet ska skyddas, inte direkt riktat till det specifika 

barnet. Röbäck kom fram till att rätten avvisade rollen som aktör för barnen, både gällande 

deras egen vilja och gällande deras eget skydd. I vissa fall lyftes barnet fram som en aktör då 

rätten diskuterade dess vilja, men flera argument användes då för att inte beakta detta. Det 

framkommer att barnets roll som objekt betonas, bl.a. genom att de ansågs vara under 

inflytande av mödrarna, och därmed inte ha en egen renodlad vilja. Eftersom betydelsen av 

barnens behov av kontakt med båda föräldrarna i rätten vägde tyngre, kunde rätten bortse från 

barnens rätt att komma till tals. I de fall där barnet får komma till tals verkar dess vilja få 

större betydelse, men inte ens i hälften av domarna har barnets vilja nämnts. Detta kan i och 

för sig bero på andra orsaker, såsom att av hänsyn till barnet inte skriva in dess utsaga i 

domen. Endast i två fall finns en motivering till varför rätten inte har med barnens talan i 

domarna (s. 95–96).  

Taylor (2006) beskriver i sin forskningsöversikt hur barn och ungdomar har upplevt att 

samtala med professionella i England, Australien och Nya Zeeland. När barnets röst når fram 

till rätten har den redan bedömts och filtrerats av en mängd professionella i olika 

yrkeskategorier. Detta sker ofta i senare delen i rättsprocessen, ofta som ett försök till utväg 

när alla andra möjligheter att lösa konflikten har uttömts. När barnets röst väl blir hörd, blir 

den endast en av många beståndsdelar som rätten bygger sitt beslut på. Detta förekommer i 

många olika länder, trots att lagstiftningen ser olika ut (Taylor, 2006, s. 167). Utvecklingen 

går dock mot att barnet genom lagstiftning får en roll som skyddad aktör, där omsorg och 

delaktighet inte står emot varandra. Lagstiftningen ger ett ökat stöd för skydd, vilket verkar ge 

en ökad säkerhet för enskilda barn (Röbäck, 2012, s. 98). 
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2.3  Samtal med barn 
I Taylors (2006) studie framkommer att problem kan uppstå när samtalsförberedelser inte 

gjorts tillräckligt bra. Istället för att bli bemötta på ett stödjande sätt uppfattade de att de 

professionella uppträdde avvisande, nedlåtande, kritiska och opålitliga, och att samtal därför 

kunde kännas som förhör. Dessutom var inte samtalen konfidentiella utan rapporterades på ett 

sätt där barnen och ungdomarna inte var nöjda med hur dessa lades fram i domstolen (s. 170–

171).  

 

Sundhall har gjort en socialkonstruktionistisk studie av 35 utredningstexter som använts som 

underlag vid vårdnadstvister. Syftet var att se hur barnen kommer till tals i utredningarna. 

Dessa texter kommer ifrån ett flertal olika socialkontor i Sverige. Det framkommer att det är 

familjerättssekreterare som har kontroll över vad som hamnar i utredningarna, vilka rätten 

använder som sin viktigaste källa när beslut ska fattas (Sundhall, 2008, s.101–103). 

Familjerättssekreteraren har möjlighet att efter helt eget omdöme välja att låta ett barn komma 

till tals eller att dölja dess faktiska uttalanden genom att väva in den i texten och därigenom 

göra den osynlig. Sundhall kommer fram till att den maktposition utredare har måste 

medvetandegöras, så urval av information och tolkning av denna sker med tydlig motivering i 

utredningstexten. Att ge röst åt de som inte på egen hand kan göra sig hörda, är ett stort 

ansvar att ta på allvar (s. 119). 

 

Sedan mitten på 90-talet har det funnits forskning där barn blir direkt tillfrågade om sina 

åsikter vid skilsmässor och separationer, dessa visar vikten av att uppmärksamma det liv 

barnet får efter en separation. Istället för att se barnet som ett passivt offer, kan det istället ses 

som en individ med helt egna strategier och perspektiv för att klara av sin roll inom familjen. 

Förändringen i synen på barnet ger barnet en möjlighet att ge sin subjektiva syn, vilket ger 

barnet en möjlighet att på ett positivt sätt ta sig igenom en problemfylld livssituation. Det 

handlar om att gå igenom detta med barnet, inte för denne. När barnet får ge sin berättelse 

visar det sig ofta att barnet har insiktsfulla åsikter om sin situation med utgångspunkt i sitt 

eget individuella synsätt. Utgångspunkten är inte längre att ett barn nödvändigtvis har 

likadana åsikter som sitt/sina syskon, utan denne gör själv aktiva val för att påverka sin 

situation i den riktning som bäst passar i den svåra situationen. Barn kan ha vitt skilda åsikter, 

helt olika faktorer som gör dem nöjda och ha olika upplevelser av situationen inom samma 

familj. Det som kan anses vara dåligt för ett barn kanske kan vara bra för ett annat barn. När 
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det gäller familjerättsliga frågor finns olika sätt att närma sig dem beroende på hur man ser 

barnen, antingen som medborgare med kompetens nog att hjälpa till att forma sin barndom 

eller som beroende, sårbara och endast i behov av stöd och skydd (Taylor, 2006, s. 155–158).   

 

Det stelbenta sättet att bedöma vad barn kan göra genom att se i vilket utvecklingssteg barnet 

befinner sig i anses nu vara olämpliga. Det är så många faktorer som påverkar barnet, t.ex. 

vilka olika sammanhang de har upplevt och vilka aktiviteter de varit med om.  Genom att 

professionella får samtala med barnet kan de öka barnets kapacitet att föra fram sina åsikter. 

Familjerätten har därför stora möjligheter att betona meningsfullheten med att barnet blir 

lyssnat på i de familjerättsliga tvisterna. Att förstå, stötta och vid behov hjälpa barnet att få 

fram sitt eget perspektiv är de professionellas ansvar (s.160). 

 

Det som tydligt framkommer i studier där barn deltar är deras stora behov av att få möjlighet 

att uttala sin åsikt. När det gäller barn till skilda föräldrar finns också ett stort behov av att få 

information om vad som händer och kommer att hända i deras liv. Bristen på information kan 

skapa ytterligare oro och onödigt lidande, och barnen behöver få en möjlighet att påverka sin 

situation. Det är dock viktigt att skilja på att få säga sin åsikt i en demokratisk familjesituation 

och på att ta ansvar för konsekvenserna av ett beslut. Det viktiga för barnet är att få vara med i 

ett informationsbyte, att få delge sin åsikt och att bli lyssnad på, inte att vara tvungen att ta 

ansvar för svåra beslut. I de fall där barnet inte känner sig tryggt med sin förälder kan denne 

däremot vara väldigt tydlig med viljan att själv fatta beslut i frågor gällande boende och 

umgänge.  Det är också viktigt för den professionelle att skilja på möjligheten att delta och på 

viljan att delta, alla vill inte men möjligheten måste ändå finnas där (s.162–164). 

 

Taylor (s. 165) påpekar att studier gjorda i USA, Nya Zeeland och Australien visar att barn 

blir tillfrågade om sin åsikt i vårdnadsfrågor i mindre än 19 % av fallen. När det gäller 

umgänge blev 37 % tillfrågade. 28 % av barnen fick umgängesfrågan helt beslutad av 

föräldrarna. I endast 16 % fick barnen ha ett avgörande inflytande på det beslut som fattades 

(107 barn deltog). I en studie gjord i Wales framkom att 20 % av domarna i familjerättsliga 

frågor ansåg att barnen inte alls skulle blandas in, detta pga. den stress det skulle tillfoga 

barnen att delta och för att undvika besvikelse om beslutet inte följde barnets åsikt. Dessutom 

ansåg domarna att barnen i stor utsträckning var påverkade av föräldrarnas vilja. 22,5 % av 

domarna ansåg att endast barn över 12 borde bli lyssnade på, medan endast 55 % ansåg att 

barnens åsikt borde bli beaktad. Utvecklingen går dock mot ökade möjligheter för barnen att 
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få ge röst åt sin sida. Detta kan t.ex. ses i den Nya Zeeländska lagstiftningen Care of Children 

Act 2004, har nu formuleringen skärpts, då ålder och mognad har tagits bort ur lagtexten, nu 

ska alltid barnet få göra sin röst hörd (s.162–178 ).   
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3.  Aktuell lagstiftning/Gällande rätt 

3.1  Presentation av rättsläget 
 Lagändringar har kontinuerligt stärkt barnets bästa över tid, vilket kan ses i SoL, och även 

infört i RF 2010 (1 kap 2 § 5:e stycket). Det finns fler propositioner som visar på en 

vidareutveckling av begreppets betydelse, bl.a. i proposition. 2012/13:10 där ytterligare 

förstärkning av barnperspektivet betonas, med förstärkning både i SoL, bl.a. i 1 kap 1 § och 

på ett flertal ställen i FB. Nedan finns samtliga lagparagrafer som används av Högsta 

domstolen i de domar jag har valt ut för denna studie. De presenteras nedan i tematiserad 

form där jag har knutit ihop dem med de propositioner och SOU: er som de är baserade på. 

Dessa teman återkommer i senare delen av studien. 

 

Jag använder orden vårdnadshavare och förälder i texten, de har olika betydelse men jag har 

valt att använda dem med likvärdig betydelse för att uppnå variation för läsaren. Av samma 

skäl har jag använt orden enskild vårdnad och ensam vårdnad och gett dem likvärdig 

betydelse. 

3.2  Relevant lagstiftning  

3.2.1 Övergripande   

På demokratiskt och solidarisk grund ska socialtjänsten stödja individers trygghet och 

jämlikhet (SoL 1 kap. 1 §). Verksamheten ska bygga på integritet och självbestämmande. När 

det gäller barn kommer det redan i SoL 1 kap 2 § fram att barnets bästa är särskilt viktigt: 

 

”Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. 

Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn 

ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. 

Med barn avses varje människa under 18 år.” 

 

Då proposition 2005/06:99 lade grunden till lagändringarna gällande vårdnad, boende och 

umgänge som infördes 2006, var det i huvudsak för att stärka barnets perspektiv. Meningen 

var att barnets bästa ska vara det intresse som har företräde och ska således vara avgörande 

(SOU 2005:43 del B). Det var inskrivet i lagen redan innan 2006, men nu blev det ännu 

tydligare i lagtexten (2006:458).  

 

FB specificerar vilka faktorer som ingår i begreppet barnets bästa, bl.a i 6 kap. 1 §: 
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”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med 

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

annan kränkande behandling.” 

 

I FB 6 kap. 2 § beskrivs att ansvaret för vårdnaden av ett barn består till dess att barnet blivit 

myndigt, eller innan dess gifter sig. Att vara vårdnadshavare innebär att vara ansvarig för att 

ta hand om barnet och tillgodose dess behov. Man kan vara förälder till barnet eller av rätten 

ha blivit särskilt utsedd till vårdnadshavare. Det ingår också att ge tillsyn i förhållande till 

ålder och behov samt att se till att barnet får den utbildning och den försörjning som är 

tillfredsställande. Vårdnadshavaren är dessutom ansvarig för att se till att barnet inte råkar illa 

ut, eller skadar sig (1994:1433). I proposition 2005/06:99 framhålls att utredningen om vad 

som är bäst för barnet ska baseras på kunskaper och erfarenhet och att det är särskilt viktigt att 

barns vilja vägs in. (s. 40).  För att markera att barnets bästa bör ses fristående, och inte som 

en omständighet bland flera, så har formuleringen om barnets vilja blivit placerat i ett eget 

stycke i föräldrabalkens 6:e kapitels 2:a § (SOU 2005:43, del B, s. 477).  

 

Objektivitetsprincipen som är ledande för domstolar och förvaltningsmyndigheter, dvs. 

saklighet, opartiskhet och likhet inför lagen (RF 1 kap. 9 § 2010:1408), skall också beaktas. 

Det beskrivs utförligt i FB 6 kap. 19 § hur rätten ska utreda frågor gällande vårdnad, boende 

och umgänge. Det ska ske ordentligt, upplysningar ska inhämtas, utredningen ska vara snabb 

och barnets vilja ska klargöras. Här betonas också möjligheten att höra ett barn i rätten om 

inget talar emot det (2009:404). 

3.2.2 Boende 

Domstolen ska kunna fatta beslut om var barnet ska bo även fast den gemensamma vårdnaden 

består, t.ex. om barnet ska bo växelvist eller enbart hos den ena föräldern. Även här ska 

barnets bästa vara avgörande, vilken ska fastställas genom en utredning, om föräldrarna inte 

kan komma överens bör utredningen vara än mer noggrann (Prop. 1997/98:7). Domstolen ska 

i tvister gällande boende särskilt beakta kontakten med båda föräldrarna, risk för övergrepp 

och barnet ska få framförs sin åsikt (SOU 2005:43, del B, s. 505).  Är föräldrarna överens bör 

domstolen inte utreda frågan (Prop 1997/98:7). Frågan kan väckas av båda eller vilken som av 

föräldrarna (FB 6 kap. 14a §).  

 

Eftersom domslut kan verkställas kan problem uppstå i denna fråga. Det blir bekymmersamt 

om någon begär verkställighet under premissen om gemensam vårdnad. Om sådan situation 
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uppstår kan vårdnadsfrågan behöva prövas i rätten, och under tiden kan verkställigheten 

vägras enligt FB 21 kap. 6 §. Ytterligare ett bekymmer enligt familjerättssekreterarna kan vara 

att fastställa barnets faktiska boende, är det platsen för nattvilan, aktuell vistelseplats eller är 

det där barnet är folkbokfört, men det är inte ett så stort problem att det måste lagregleras. 

Risken att föräldrar kommer att tvista om boende istället för vårdnad finns, men det bör vara 

enklare att komma överens om boende hos den andre föräldern än att riskera att bli av med 

vårdnaden helt. Denna fråga bör också kunna hanteras i samarbetssamtal, vilka kan leda fram 

till ett skriftligt avtal (FB 6 kap. 14a §). 

3.2.3 Fysisk och psykisk hälsa 

Det måste till en individuell bedömning för att kunna se vad som är bäst för det enskilda 

barnet (Prop. 1997/98:7 s. 104). Alla omständigheter som kan påverka barnet psykiskt och 

fysiskt är av vikt i bedömningen om vad som är bäst för barnet (SOU 2005:43, del B, s. 506). 

Hänsyn måste tas till både kort- och långsiktiga konsekvenser av både fysisk och psykiska 

hälsa. Det är inte möjligt att göra en objektiv bedömning utan domstolen får tillsammans med 

hjälp av bedömningar från socialnämnden avgöra vad som kan anses bli bäst för det enskilda 

barnet (Prop. 1997/98:7 s. 104).  Också i 6 kap. 2a § FB beskrivs att barnets bästa ska vara 

avgörande. Här betonas dock vikten av att se till risker för barnet. Det ska utredas särskilt om 

barnet riskerar att fara illa, bli utsatt för övergrepp eller hålls kvar/förs bort mot egen och/eller 

vårdnadshavarens vilja. Här betonas också vikten av en god kontakt med barnets föräldrar. 

Intressant att se är att barnets vilja är inskriven även här som en viktig faktor (Prop. 

2006:458). 

3.2.4 Konflikt mellan föräldrar 

När rätten ska bedöma lämpligheten för gemensam eller enskild vårdnad ska uppmärksamhet 

riktas på hur föräldrarna klarar av att samarbeta gällande viktiga beslut som rör barnet. Men 

även om rätten vill, får ej beslut om gemensam vårdnad fattas, om ingen av vårdnadshavarna 

vill ha det (6 kap. 5 § FB, andra, stycket).  

 

Tyngdvikt läggs på föräldrars förmåga att samarbeta då gemensam vårdnad anses vara det 

bästa för barnet. Dock bör det ej slentrianmässigt dömas till gemensam vårdnad utan att se om 

någon förälder motsätter sig det, eller om deras konflikt ligger på en nivå som förhindrar 

samarbete. Barn mår inte bra av att föräldrar ligger i pågående konflikt, det påverkar 

omsorgen av barnet. Vad som är bäst för det enskilda barnet bör bestämmas utifrån en 

individuell bedömning (Prop. 2005/06:99, s.38, 49, 51). Samarbetssamtal har lett till att fler 

föräldrar kan komma överens i vårdnads- och umgängesfrågor, vilket är en bättre lösning 
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både för familjen och samhällsekonomiskt. Om föräldrar kan nå en lösning utanför domstolen 

har syftet med samarbetssamtalen uppnåtts (SOU 2005:43, del B, s. 555–556).  

 

När det finns två vårdnadshavare ska gemensamma beslut fattas (FB 6 kap. 13 §). Enda 

anledningen till att den ene vårdnadshavaren själv får besluta om frågor rörande vårdnad är 

om den andre vårdnadshavaren är förhindrad att delta i beslut genom t.ex. sjukdom och det 

inte går att skjuta upp beslutet. Om det är ett beslut som har stor påverkan på barnet måste 

ändå båda vårdnadshavarna delta i beslutet. Att komma överens i dessa frågor är avgörande 

för gemensam vårdnad, vilket är att föredra före enskild vårdnad. Det viktigaste för barnet är 

dock att kontakten mellan sig och föräldern är bra och att inte behöva uppleva konflikter 

mellan föräldrarna. Om det finns en svår och infekterad konflikt mellan föräldrarna kan det 

vara orsak till att samarbetet inte fungerar. Då kan det bästa för barnet vara att enbart ha den 

ena föräldern som vårdnadshavare (1997/98:7). 

3.2.5 Avtal 

Det finns sedan 1998 möjlighet för föräldrar att ingå avtal gällande vårdnad, detta för att 

samförståndslösningar skulle kunna åstadkommas utanför domstolarna (SOU 2005:43, del B, 

s. 505). Vårdnadshavare får själva hitta överenskommelser för hur vårdnad, boende och 

umgänge ska se ut. Om överenskommelsen är nedskriven och det inte finns påfallande risk att 

det är emot barnets bästa, ska detta avtal godkännas (FB 6 kap. 6 § första stycket).  

Vårdnadshavare kan också skriva avtal gällande umgänge med den av föräldrarna barnet inte 

bor med och det ska gälla i enlighet med ovan ställda krav (FB 6 kap. 15a§ tredje stycket). 

Trots avtal kan en vårdnadsfråga prövas av domstol om en förälder begär det. Avtal gällande 

vårdnad kan ändras genom nytt avtal eller genom en dom i domstol. Ett redan existerande 

avtal hindrar inte möjligheten att få vårdnadsfrågor prövade vid domstol (Prop. 1997/98:7). 

3.2.6 Skäl för enskild vårdnad 

Grunden för gemensam vårdnad finns både i FB och i konventionen om barnets rättigheter 

(1989), vikten av att båda föräldrarna deltar och tar ansvar för barnets uppväxt betonas. Syftet 

är att underlätta bra relationer mellan föräldrar och barn genom ett delat juridiskt ansvar. 

Dock bör försiktighet användas då gemensam vårdnad döms mot en förälders vilja (Prop. 

1997/98:7). Rätten kan dock ej besluta om gemensam vårdnad mot båda vårdnadshavares 

vilja, rätten måste också ta hänsyn till samarbetsförmåga gällande barnet (FB 6 kap. 5§ FB, 

andra, stycket). Om det inte ska dömas till gemensam vårdnad ska det finnas något specifikt 

skäl till det. Det kan vara att den ene föräldern inte är lämplig som vårdnadshavare då denne 

har utövat våld mot antingen barnet eller den andre föräldern, eller att det mellan föräldrarna 
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finns en konflikt som omöjliggör samarbete rörande vårdnadsfrågor. I dessa fall är det bättre 

för barnet att ha en ensam vårdnadshavare. Men den gemensamma vårdnaden bör vara ett 

mål, då denna form av vårdnad anses vara bäst för det enskilda barnet. När föräldrarna inte 

bor tillsammans kan gemensam vårdnad ge den ene föräldern makt att lägga sig i, utan att 

behöva ta ansvar för omsorg, vilket kan ställa till det i barnets vardag (Prop. 1997/98:7 s. 49). 

 

Det är upp till rätten att besluta om ändringar i vårdnaden och om den ska vara gemensam (FB 

6 kap. 5§ FB första stycket). Vid skilsmässa får rätten beslutat om enskild vårdnad även om 

ingen av vårdnadshavarna begärt det, om det anses vara till barnets bästa (FB 6 kap. 5§ FB 

tredje stycket). Men om den ena föräldern motsätter sig gemensam vårdnad och motiverar det 

med argument för att skydd barnet bör domstolen hörsamma detta. Om risk för att barnet far 

illa vid gemensam vårdnad ska detta självklart beaktas. Om den ena föräldern blivit utsatt för 

hot eller våld av den andre föräldern kan denne ha svårigheter att under gemensam vårdnad 

sörja för omsorg och trygghet för barnet. Men bara för att den ene vårdnadshavaren begär 

ensam vårdnad ska det inte förutsättas att gemensam vårdnad är dålig för barnet (SOU 

2005:43, del B, s. 483–483). En förälder kan genom eget missbruk, försummelse eller genom 

att brista i omsorg på annat sätt vara olämplig som vårdnadshavare, om båda föräldrarna har 

sådana brister ska särskild förordnad vårdnadshavare utses (FB 6 kap. 7§). 

3.2.7 Umgänge 

Om barnet inte bor med båda sina föräldrar har barnet rätt till umgänge med den förälder den 

inte bor hos. Barnets eget intresse och behov ska styra över hur detta ska ske, samtidigt som 

det ska vägas mot de eventuella risker barnet kan tänkas utsättas för i umgängessituationen. 

Här avses risker gällande övergrepp, olovligt bortförande, kvarhållande eller att barnet på 

annat sätt riskerar att fara illa (Prop. 1997/98:7). I 6 kap. 15§ FB första stycket betonas att det 

är barnet som har rätt till kontakt, vilken kan ske genom att träffas eller på annat sätt. 

Rättigheten till umgänge är inte förälderns, det är barnets behov som ska styra. Det finns 

ingen plikt för ett barn att ha umgänge, men om domstolen kommer fram till att umgänge är 

för barnets bästa, kan barnet inte motsätta sig det (SOU 2005:43, del B, s. 514). Ansvaret för 

att umgänge ska ske med den förälder barnet inte bor hos ligger hos båda föräldrarna. Här 

ingår att också lämna information till den andre föräldern för att möjliggöra umgänget (FB 6 

kap. 15a§ tredje stycket). 

3.2.8 Barnets röst 

Det är av betydelse att barnets uppfattning får tillräcklig tyngd när bedömningen av vad som 

är bäst för denne ska bestämmas, således är det av vikt att barnets åsikt och vilja klargörs 
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(SOU 2005:43, del B, s. 544). Enligt 6 kap. 19§ FB (2009:404) ska vårdnad, boende och 

umgänge bli ordentligt utredda av rätten och socialnämnden ska uttala sig. Om det inte räcker 

ska ytterligare utredning göras, viktigt är att barnets åsikt ska framkomma, barnet kan även 

höras i rätten om det inte är direkt olämpligt eller att barnet riskerar att ta skada av det. Men i 

proposition 2005/06:99 (s. 45) framkommer att barnets vilja inte alltid kommer fram i 

domslut. Och även när den framförs följs den inte alltid.  Ofta ställs höga krav på en bestämd 

åsikt för att barnets vilja ska uppmärksammas och då förbises det faktum att barnet på annat 

sätt visat sin uppfattning, t.ex. genom att berätta i vilken skola denne vill gå i. 

 

Det är ibland omöjligt att se om och i hur stor utsträckning hänsyn har tagits till det enskilda 

barnets vilja då det inte alltid redovisas av domstolarna. Anledningen till detta kan vara av 

hänsyn till barnet, för att inte blanda in barnet i konflikten. Men vikten av att domstolen alltid 

beaktar barnets vilja framhålls starkt, det ska vara en särskilt viktig faktor vid domslutet, och 

ska i mån av barnets mognad respekteras av domstolen. Viktigt är också att hänsyn till barnets 

vilja tas till andra aspekter än boende och umgänge, såsom det upplevda engagemanget från 

en förälder, så en komplett bild situationen kan göras (Prop. 1994/95:224 s. 33 och 53). Och 

som framkommer i FB 21 kap 1§ FB tredje stycket, ska även barnets vilja beaktas vid 

verkställighet, med hänsyn till dess ålder och mognad (2006:458). 

 

Trots allt får barn i allt högre utsträckning göra sin röst hörd. I de flesta kommuner som 

undersökt av kommittén uppger att barn i normalfallet hörs från det att dem är ca 6 år gamla, 

ibland även yngre åldrar. Tyvärr förekommer brist på kompetens, framför allt gällande barns 

uttryckssätt hos de som ska hålla barnsamtal, men det är inte ett problem som kan åtgärdas via 

lagstiftning. Trots att det är viktigt att även mindre barn blir hörda, är det olämpligt att 

specificera en lämplighetsålder i lag då dess mognad och förmågor måste bedömas 

individuellt (2005/06:99 s. 46). 

3.3  Rättssäkerhet 

3.3.1  Allmänt 

Med rättssäkerhet i Sverige avses att följa mänskliga rättigheter och att lagstiftningen ska 

vara i linje med de åtaganden som gjorts med Förenta Nationerna, EU-rätten och att följa 

Europadomstolens avgöranden. Här ingår att rätt lagar tillämpas, att lagarna tolkas på samma 

sätt i olika situationer och att de inte kan ge en retroaktiv påföljd. För att kunna ge utrymme 

för skillnader i t.ex. olika kommuner har så kallade ramlagar skapats. En ramlag talar om 
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vilka mål som ska uppnås, men inte hur vägen dit ska utformas. (Schiratzki, 2013, s. 27). 

Ramlagar ger möjlighet till flexibilitet och kan vara en fördel när samhället är i förändring, 

men kräver inte politisk enighet eller lika stor arbetsinsats som för annan lagstiftning 

(Leviner, 2011, s. 29). Det är inte möjligt att göra lagen så precis som vore önskvärd, därför 

har förarbeten en stor roll i det svenska rättssystemet. Ofta är ett syfte utskrivet i förarbetet, 

med motivering till hur det är tänkt att användas, men också med en formulering om att detta 

inte behöver skrivas ut i själva lagtexten, utan att det där ska räcka med ett motivuttalande. 

Detta skapar då ett utrymme för professionella att tolka motivet, men den professionelle är 

enbart bunden till lagtexten inte till förarbetet (Strömholm, 1988, s. 325). Under tiden 

barnskyddet har stärkts, har även betydelsen av helhetssyn och frivillighet ökat. Krav på ökad 

rättssäkerhet ligger bakom den ökande föräldrarätten och barnets egna rättigheter, som 

förstärkts i de förändringar som skett i lagstiftningen sedan socialtjänstreformen 1980. 

Förändringen att gå ifrån allmän välfärd mot individens rätt ökar risken för konflikter mellan 

föräldrars rättigheter och barnets rättigheter. Svårigheten med att nå upp till de ökade kraven 

ligger i de vaga formuleringarna i lagtexten, vilket skapar en osäkerhet för den rättsliga 

utgångspunkten, vilket ger en bristande rättssäkerhet (Leviner, s. 351). Martha Jacobsson 

menar i sin avhandling om rättslig och terapeutisk logik i domstolsförhandlingar (2006) att 

rättssäkerheten äventyras genom bristen på kamp mellan den rättsliga logiken, med likhet 

inför lagen, och de professionellas kamp för sina klienter, den terapeutiska logiken, och detta 

kan förvärras genom att utredningar inte alltid granskas vilket gör att individen har små 

möjligheter att ifrågasätta en insats (s. 62). Dessutom blir inte alltid den enskildes åsikter 

bemötta, vilket gör att diskussionen om vad som är bäst ur den berördes perspektiv uteblir (s. 

61). 

3.3.2   Utifrån socialt arbete 

SoL är en viktig ramlag som det sociala arbetet grundar sig på. Här betonas trygghet, 

jämlikhet och deltagande i samhället. Även integritet och självbestämmande lyfts fram som 

viktiga komponenter. Det sociala arbetet ska leda till att få fram den enskildes egna resurser 

med hjälp av frivillighet, flexibilitet, helhetssyn, och valfrihet. Arbetet ska utgå ifrån hela 

individen och syfta till att finna en sammanhållen lösning för denne. När det gäller FB, är den 

kortfattat konstruerad och utgår ifrån allmänna förklaringar av vad som är bäst för barnet och 

att den individuella situationen ska ha betydelse. Syftet med detta är att vad som är bäst ska 

redas ut genom vägledande domar. Detta ger en lagstiftning med en låg förutsägbarhet, vilket 

gör rättssäkerheten problematisk (Schiratzki, 2013, s.28). I och med att det är målregler och 

ramlagar som i mycket styr socialt arbete så ges de professionella stort inflytande. Hur detta 
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inflytande utövas beror mycket på kunskaper och ansvarsnivå hos den enskilde professionelle. 

Om lagen är för allmänt formulerad finns risk för att utöver förverkligande av lagens 

intention, att också maktmissbruk och godtycke uppkommer (Hollander, 2009, s. 58).   

3.3.3  Formell rättssäkerhet 

Detta strikta juridiska begrepp kräver en viss lägsta nivå av rättssystemet för att skydda 

individen och reglera det offentligas kontroll av denne (Schiratzki, 2013, s. 37–39). Bl.a. 

genom att betona opartiskhet, saklighet och allas likhet inför lagen (RF 1 kap. 9 §). Här 

använder man barnets bästa i inskränkt betydelse, dvs. en begränsad rättslig nivå endast för att 

ge barnet skydd. Istället för att hitta en optimal lösning, vilket kan vara problematiskt, så 

väljer man den minst dåliga lösningen för barnet (Schiratzki, 2013, s. 37–39).  

3.3.4  Materiell rättssäkerhet 

Inom socialrätt är utgångspunkten ofta en etiskt acceptabel tillämpning, dvs. materiell 

rättssäkerhet, där individen kan påverka sin situation och där dennes trygghet har ett 

rättssäkerhetsvärde. Det är ett komplicerat tillvägagångssätt där följdverkningarna påverkas 

av vilken innebörd och omfattning rättssäkerhetsbegreppet har getts vid arbetet som föregått 

domslutet. Detta gör att den formella rättsäkerheten försvagas till förmån för ett terapeutiskt 

synsätt. Om enbart ett formellt rättssäkerhetsperspektiv används finns risk att individuella 

justeringar inte är möjliga, och då resulterar lagen i orättvisa då olika individer har olika 

behov (Petersson-Hjelm, 2012, s. 443–450). I materiell rättssäkerhet används barnets bästa i 

utvidgad betydelse och barnet har då rättigheter som vuxna rättssubjekt, och dessa rättigheter 

garanteras juridiskt, t.ex. rätt till god fostran och kärlek (Schiratzki, 2010, s. 39). 

3.4  Tillämpning av gällande rätt 

3.4.1  Barnets bästa 

Barnets bästa består av ett moraliskt värde och ett rättsligt värde, där både rättsliga regler och 

principer ingår. Hur begreppet ska tolkas ska vara individuellt, varje unikt barn befinner sig i 

en unik situation, det finns således ingen färdig mall att använda. Avsikten är dock att varje 

barn ska få leva i trygghet och stabilitet för att kunna utvecklas gynnsamt. Det är till stor del 

sociala och kulturella värderingar som utgör grunden, vilket kan leda till tolkningssvårigheter 

(Schiratzki, 1997, s. 54–55). De professionella aktörer som använder begreppet bygger detta 

på egna värderingar, kunskaper och sin syn på föräldrarnas förmåga att tillse barnets 

grundläggande fysiska behov. Även kontakt med båda föräldrarna vägs in (Rejmer, 2003, 

s.124).  
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3.4.2  Barnets rättigheter 

Enligt BK:s 12:e artikel har barnet rätt att säga sin åsikt och höras i alla frågor gällande 

densamme och att detta ska beaktas i hänsyn till barnets ålder och mognad. I föräldrabalken 6 

kap. 2a § står det att frågor rörande vårdnad, boende och umgänge ska baseras på barnets 

bästa. Hänsyn ska tas till behovet av bra kontakt med båda föräldrarna samt att hänsyn ska tas 

till barnets vilja utifrån dess ålder och mognad.  

För att markera vikten av barnets bästa rekommenderas en generell bestämmelse. Förarbeten 

till införandet av barnets bästa i lagen säger att vid beslut av samtliga frågor gällande vårdnad, 

boende och umgänge ska barnets bästa alltid beaktas i första hand (Prop. 1997/98:7, s.1). 
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4. Teoretiska perspektiv 
Jag har tänkt använda mig av socialkonstruktionism för att se hur bilden av barnets bästa 

konstrueras i Högsta domstolens domar, samt rättssociologi då gällande rätt härigenom 

studeras genom att iaktta rättssystemets grunder och konsekvenser i en samhällskontext, 

vilket är en väsentlig del i det sammanhang jag avser att granska. 

 4.1  Socialkonstruktionism 
Enligt Payne (2008) kan många kulturella och sociala former möjliggöras genom det 

historiska och sociala sammanhang som är verkligheten i ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv. Han menar att individer i ett samhälle skapar en verklighet genom att omfattande 

redogöra och beskriva sociala idéer om hur världen omkring dem ska förstås (s. 239–240). 

Sahlin visar på betydelsen av människors sociala position och samhällsklass i deras tankar och 

uppfattningar. Detta perspektiv gör det möjligt att ifrågasätta rådande samhällssyn och ser all 

kunskap som socialt konstruerad (2002, s. 122). När vi granskar mycket av det vi tar för givet, 

som vi anser vara oföränderligt, både i upplevda situationer och inom oss själva, kommer vi 

fram till att det är socialt konstruerade fenomen. Detta är möjligt då vi är individer i en 

gemensam samhällelig kultur som formar oss (Burr, 2003, s.45). 

Människor konstruerar kunskap i ett samspel, vi bygger vår kunskap om världen genom 

vardaglig interaktion. Detta gör att all social interaktion är av intresse att studera, särskilt 

språket där våra versioner av kunskap konstrueras och omkonstrueras. Sättet vi ser på världen 

är en konsekvens av ständigt pågående sociala interaktioner. Det är de människor du möter, 

de som blir en del av din vardag, som i samspel med dig konstruerar din 

verklighetsuppfattning. Detta resulterar i för-givet-tagande kunskap. Naturligtvis formas även 

individens verklighetsbeskrivning av sitt arbete och utan kontakter utanför sin egen arbetssfär 

blir individen lätt hemmablind, vilket leder till en tro att man vet hur andras vardagsverklighet 

är. Detta kan i sin tur leda till beslut med oönskade konsekvenser (Angelöw & Jonsson, 2000, 

s. 54–56). 

4.2  Rättssociologi 
Rättssociologi handlar om hur rätten och samhället påverkar varandra. Rätten är den 

viktigaste komponenten för välfärdsstaten att utvecklas och nödvändig för att organisera 

individer i ett samhälle. Rättssystemet är uppbyggt av formella regler, ansvariga institutioner, 

kontrollfunktioner samt moraliska värden med rättslig dignitet. Detta gör att linjen mellan 

juridik och etik ibland är komplicerad att urskilja. Rättssociologi används för att analysera 

grunden till rättsligt agerande och dess följder. Här finns en motsättning mellan en 
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lagsökande, individualistisk, och en meningsförstående, hermeneutisk, teori. Med det menas 

att det finns en växelverkan mellan att ha rättsregler som på ena sidan på olika sätt påverkar 

samhället och på andra sidan vilka betydelser dessa regler i verkligheten har och hur dessa ska 

tolkas. I det sociala arbetet blir denna växelverkan tydligare i och med att lagstiftningen är 

både allmänt skriven med målparagrafer t.ex. SoL, men också påtagliga paragrafer för 

kontroll och skydd. Viktigt här är för den professionelle aktören att kunna hantera 

balansgången mellan dessa vitt skilda rättsliga utgångspunkter, särskilt som ramlagarna 

lämnar stort utrymme för denne att göra en individuell tolkning och tillämpning av lagen. 

Även fast lagen är tydlig med prioritering av omsorg och välfärd, så är individen utlämnad till 

en enskild professionell aktör för behovsbedömning. Denna individuella bedömning gör i sin 

tur att den formella rättssäkerheten avseende förutsebarhet, inte alltid kan uppnås, även om 

bedömningen når upp till lagens intention (Hollander, 2009, s.39–42). 

.  

 

Det finns två olika tyngdpunkter att utgå ifrån när rättens funktion i ett samhälle ska 

beskrivas. Att rätten är regler för mänsklig organisering genom t.ex. straffrätten eller om 

rätten används av politikerna för att styra redan existerande samverkan mellan individer. Om 

det således är interaktioner mellan individer som skapar normer och ändrar praxis eller om det 

är det juridiska tänkandet som anpassar påverkar rättssystemet är svårt att säga. För att 

förtydliga detta kan nämnas att det var samhällets diskussioner om de mänskliga rättigheterna 

som krävde dessa rättigheter, lagstiftningen gällande detta är således inte ett resultat av intern 

utveckling inom juridiken. 

Teorin syftar till att klargöra en helhet gällande rättsläge, lagstiftningsprocessen dvs. vilka 

intressen ligger bakom, hur lagen utformas, handläggningsprocessen och sen konsekvenser 

för den enskilde individen. Avsikten är att se om det uppnås det som var målet att uppnå. 

Teorin är sedan ett stöd för att hitta möjliga förklaringar till varför det blev som det blev. 

Dessa förklaringar hittas ofta i politiken då systemet är anpassningsbart till olika samhälleliga 

förändringar och därför kan praxis skapas utanför domstolens kontroll (Hollander, 2009, s.42–

58). 

 

Studier gjorda i England, USA och Australien visar att balansgången mellan etik, praktik och 

gällande rätt anses av de professionella ofta som svår, mycket eftersom lagen ofta anses 

svårtillgänglig. Många studenter inom socialt arbete är motvilliga till att lära om gällande rätt 

då de inte anser att det hör till det egna arbetsområdet, men inser att närheten till lagen är 
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oundviklig, denna negativa inställning ger ytterligare svårigheter i balansgången. Viktigt är att 

skapa en bättre relation mellan socialt arbete och gällande rätt (Braye & Preston-Shoot, s. 20) 

Detta kan göras genom att t.ex. i debatt tydliggöra vad socialarbetare och andra professionella 

vill att lagen ska leda till i praktiken gällande välfärd och rättigheter. Både lagstiftning och 

professionella måste bidra till ökat samspel, lagen måste bli mer flexibel vid konstruerandet 

av problem och socialarbetare måste bredda individuella lösningar att passa fler. Det är av 

vikt att stärka den rättsliga kompetensen hos socialarbetare, så de kan använda lagen som ett 

verktyg i sitt arbete, och arbeta tillsammans med jurister mot ett gemensamt mål (s. 25).  

 

Hur den faktiska implementeringen i detta arbete sker av dessa två perspektiv beskrivs mer 

utförligt nedan (se bland annat avsnitt 5.2, 5.6, 5.8 och 7.1).  
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5. Forskningsmetod  
En idéanalys passar väl för min studie, då det är just konstruktionen av argumentation och 

begrepp jag är intresserad av att få besvarade i min frågeställning. Jag har också valt att 

utgå ifrån socialkonstruktionism och analysera grunden till rättsligt agerande och dess 

följder. Hur detta påverkar studien finns beskrivet nedan. 

5.1  Metodval; textanalys i form av idéanalys 
En föreställning om verkligheten som har viss stabilitet och kontinuitet, kan betraktas som en 

tankekonstruktion, en idé. Idén styrks genom både faktuella påståenden, såsom att samhället 

utmärks av samsyn, samt på normativa påståenden, såsom värderingar och moraliskt 

handlande (Bergström & Boréus, 2012, s. 140). Det finns en inriktning inom idéanalys kallad 

innehållslig idéanalys, där forskaren analyserar hur argumentationen gällande en viss fråga 

utförs, vilka huvudbegrepp argumentationen innehåller samt vad begreppen ges för betydelse. 

Forskaren ser också till förekomst av outtalade antaganden och motstridiga argument (s. 146). 

Man kan använda idéanalys till en väl avgränsad kategori av material, vilket kan ge fördelar 

gällande representativitet, men forskaren kan också riskera att missa något väsentligt med ett 

för smalt material. Det finns också en viss svårighet i att kategorisera materialet så det blir 

tillräckligt tydligt, begrepp kan preciseras enligt en mängd varianter (Beckman & Ljungwald, 

2009, s. 71–73).   

5.2  Vetenskapsteoretiska överväganden 
Kunskap inom det vetenskapsteoretiska området gör det möjligt att välja lämpliga metoder 

och tekniker för sin studie och sedan hur man tillämpar dessa för att i största möjliga mån 

följa de vetenskapliga forskningsfaserna (Bryman, 2008, s. 13). Jag har för min studie valt 

den ontologiska ståndpunkten socialkonstruktionism. Synsättet utgår ifrån att även forskarens 

arbete är en konstruktion av vekligheten, och således inte heller är slutgiltig eftersom kunskap 

är obestämbart (Bryman, 2008, s. 37). Begrepp är något som förändras över tid (Kurunmäki, 

2012, s.177, 206), vilket denna teori tar hänsyn till. Jag anser därför att det är en metod som 

passar min studie väl, eftersom jag vill belysa hur begreppet används i nutid. Svagheten med 

detta är att studien endast ger en bild av begreppets innebörd i en viss tid. 

Eftersom jag avser att studera hur ett begrepp används i en specifik rättslig organisation anser 

jag att en deduktiv ansats är passande. Genom premisser som förutsätts vara sanna, kan 

forskaren komma fram till en logisk slutledning, deduktion (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s. 

129). 
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5.3  Sökprocess; litteratur 
Jag har samlat in material genom att göra breda sökningar, samt sökningar begränsade till 

kollegialt granskade vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Jag har använt både nationella 

och internationella databaser. Sökresultatet sorterade jag enligt ”nyast först” samt ”relevans”. 

Jag har även använt mig av material från referenslistor i de intressanta texterna jag hittat i 

sökningarna ovan. Då har jag genom titeln gjort bedömningen om materialet ligger inom mitt 

forskningsområde. Följande databaser har använts: DiVa, EBSCOhost, Google scholar, 

LIBRIS, ProQuest Social science.  

 

Sökord på svenska: vårdnad, vårdnadstvist, ensam vårdnad, barnets rättigheter, barnets bästa, 

barnperspektiv, föräldraperspektiv, barnkonventionen samt konflikt. 

Sökord på engelska: custody, custody battle, single custody, children’s rights, best interest of 

the child, child’s perspective, parent’s perspective, convention on the rights of the child and 

conflict. 

5.4  Urval, begränsningar och tillvägagångssätt 
Från början avsåg jag att analysera alla gällande domar i vårdnadstvister från Högsta 

domstolen. Tanken var att avgränsa tidsmässigt, och ta bort dem före 2006-års reform av 

föräldrabalken, eller bredda urvalet till att gälla andra tvister i Högsta domstolen, där det tas 

hänsyn till barnets bästa. Dessa domar har jag tillgång till via databasen Zeteo. 

Mitt mål var att hitta domar där barnets bästa på något sätt var motiverat och diskuterat i 

domslutet. Jag började med att använda sökordet ”Vårdnadstvist” på Zeteos hemsida och tog 

fram alla domar från Högsta domstolen, det fanns 28 stycken. Vid genomläsning av dessa 

framkom att endast fyra stycken var mål i vårdnadstvister, i de övriga nämndes vårdnadstvist 

med hänvisning till annat mål. Vid användande av sökorden ”barnets bästa” framkom 1078 

domar, varav 103 stycken hade ordet vårdnadstvist någonstans i texten. För att få fram vilka 

som kunde vara lämpliga jämförde jag dessa domar med de domar Schiratzki (2013, s. 256–

258) tagit upp i sin senaste publikation, 69 stycken. Därefter började jag gå jag igenom 

domarna och började med den mest tidsmässigt aktuella.  

 

Jag letade efter domslut där barnets bästa var utförligt konstruerat av ledamöterna. Många 

domslut var kortfattade och refererade endast till lagparagrafer där individen inte 

synliggjordes. Dessa domar valde jag medvetet bort därför att de inte kunde säga något om 

hur konstruktionen hade skapats. I dessa domar kan antas att en bedömning utifrån begreppet 
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barnets bästa har balanserats med rättssäkerheten på ett lika prejudicerande sätt, men eftersom 

det inte kan utläsas blir dessa domar helt utan värde för min studie. Därför har jag medvetet 

valt bort ett slumpartat urval. 

 

Jag valde ut de sju (7) tidsmässigt senaste domarna gällande vårdnadstvister där barnets bästa 

på något sätt var motiverat och diskuterat i domslutet från Högsta domstolen. I vissa domar 

fanns även en tydlig konstruktion i lägre instans. Dessa har jag ibland använt mig av då dessa 

även fungerat som grund för de bedömningar Högsta domstolen har gjort.  Dessa sju domar 

utgör denna studies empiriska material. Efter att ha gjort urvalet blev den äldsta domen från 

1998. Detta gör att domsluten bör visa på en förstärkning av barnets bästa då lagstiftningen 

vid ett flertal tillfällen under dessa år ytterligare betonat fokus på begreppet. Detta gör att jag 

förväntar mig att se en tydlig skillnad i styrkan av begreppet i de nyare domsluten.  

 

Detta visar att jag har ett kvantitativt anslag där jag gått igenom alla dessa domar nämnda 

ovan för att i ledamöternas motiveringar se hur individen synliggörs och hur konstruktionen 

av begreppet sett ut för det enskilda barnet. 

5.5  Bearbetning av data 
Det finns inte någon färdig mall för denna typ av analys, forskaren måste konstruera sitt eget 

analysinstrument. Jag avser att använda idealtyper, vilken byggs upp i tre steg. Först måste 

forskaren ta fram vad som kännetecknar det fenomen som ska studeras, sedan ska forskaren 

konstruera en idealtyp, och slutligen ska materialet analyseras (Bergström & Boréus, 2012, s. 

173).  

Jag avser att ur materialet ta fram och tematisera det som kännetecknar användandet av 

barnets bästa, och se på vilket sätt och hur ofta dessa variabler används. Vilka variabler 

används oftast, vilka används i samma sammanhang och vilka som inte används är intressant 

att se. Likaså om det i någon text helt saknas variabler. Jag kommer även att se hur mycket 

utrymme i texten som ges barnet. 

5.6  Validitet och reliabilitet 

Vid textanalyser glider begreppen validitet och reliabilitet ihop något, då tolkningen av 

resultatet inte enbart är en validitetsfråga utan och också blir en reliabilitetsfråga. Detta kräver 

att tolkningen styrks med citat för att möjliggöra en rekonstruktion av hur forskaren har 

kommit fram till sina slutsatser (Bergström & Boréus, 2012, s. 42 - 43). 
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Validitet i ett bredare perspektiv avser inte endast mätbara faktorer utan handlar om huruvida 

en undersökning eller metod undersöker vad den är avsedd att undersöka, en verifiering av 

information och tolkningar. Validering är inte någon slutlig produktkontroll utan är inbyggt i 

hela forskningsprocessen med ständig kontroll av forskningsresultat, trovärdighet och 

rimlighet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264).  

Jag anser att frågeställningarna i min studie blir besvarade i den utförda analysen, men jag är 

medveten om att det kan vara ett problem att skriva denna forskningsrapport på egen hand och 

inte ha ytterligare ett ögonpar att kontrollera att analysen utförs på rätt sätt. Att skriva själv är 

ett medvetet val, för att kunna ha ett helhetsgrepp om studien. Genom att kontrollera analysen 

av de olika rättsfallen med analysen som framkommit gällande tingsrättsdomarna tror jag att 

jag ka nå en relativt sanningsenlig bild av Högsta domstolens begreppsvärld och med det en 

högre validitet i min studie. 

Med god reliabilitet avses att vara noggrann i mätningar så studier av samma fenomen utförda 

av olika forskare ger samstämmiga resultat (Bergström & Boréus, 2012, s. 42). Det kan bli 

tolkningsproblem då olika forskare kan göra olika bedömningar. Vilka kategorier som skapas 

har betydelse för hur mycket av materialet som hamnar utanför analysen. Det går att 

strukturera materialet hårt för att öka reliabiliteten men tolkningsutrymmet blir fortfarande 

stort. Betydelsefullt är att konstruera idealtyper på ett sätt som andra forskare skulle göra 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 169–170).  

Det tolkningsutrymme som finns i denna studie är inramat i rättssociologiska etablerade 

begrepp, konstruktionerna av begreppen är inte utlämnade till min egen forskningskompetens, 

vilket gör att reliabiliteten ökar. Det finns möjlighet för andra forskare att reproducera min 

studie då rättsfallen finns offentligt tillgängliga och min metod är tydligt beskriven och mitt 

resultat är styrkt med citat. 

5.7  Generaliserbarhet 
Resultatet är generaliserbart ifall det kan överföras till andra undersökningar och situationer. 

När det gäller generaliserbarhet ska man inte ställa sig frågan ifall resultatet kan generaliseras 

i största allmänhet utan ifall den kunskap som produceras i en specifik ej mätbar situation kan 

överföras och ge förståelse för andra relevanta sammanhang.  Denna kunskap är således inte 

generaliserbar för alla andra platser, tider och individer (Kvale & Brinkman, 2009, s. 280). 

Analytisk generaliserbarhet betyder att resultaten från en studie kan visa på hur resultaten kan 

komma att bli i andra studier. Detta kan göras genom rättslig argumentering då citat och 
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belägg tydliggör de argument forskaren använder sig av för att ge läsaren möjlighet att 

bedöma om generaliseringen är hållbar (s. 282). 

 

Min studie visar hur det har sett ut i sju domar i den svenska Högsta domstolen. 

Tillvägagångssättet och materialet i denna studie är tydligt beskrivet och mitt resultat är styrkt 

med citat och argument för hur jag har tolkat texterna. Detta gör att jag anser att min studie 

kan ges en analytisk generaliserbarhet för kommande domar från Högsta domstolen i Sverige. 

 

5.8   Metodkritisk diskussion 
Syftet med studien är att se hur begreppet barnets bästa konstrueras av Högsta domstolen. 

Begreppet är svårdefinierat och enligt idéanalys kan det förekomma i text att det är själva 

innebörden som beskrivs med andra ord, utan att begreppet namnges. Det är en svårighet att 

fånga upp på alla de olika sätt som begreppet används i texten, både synligt och kamouflerat. 

Svagheten med socialkonstruktionism är att studien inte blir generaliserbar över tid utan 

endast är en ögonblicksbild. Vid idéanalys påverkas resultatet av hur forskaren förstår och 

konstruerar de texter som analyseras, vilket kan ses som en svaghet. Något som skulle ha höjt 

reliabiliteten är om ytterligare en person hade tolkat materialet och kommit fram till samma 

slutsatser. Den äldsta domen jag har analyserat är från 1998, den är avgjord utifrån lag 

1980:620, dvs.  innan nya SoL trädde ikraft. Detta har jag haft medvetenhet om när jag har 

arbetat med domsluten. 

5.9  Etiska problem 
Etik är en av de viktigaste aspekterna i kvalitativa studier, och det kan vara en svår 

balansgång att hantera frågor och problem som kan dyka upp under den kvalitativa 

forskningsprocessen. Hur vi uppfattar vad som är viktigt i en situation är knutet till moraliskt 

beteende och detta ger forskaren förståelse att kunna fånga upp det som är ömtåligt i specifika 

situationer. Eftersom forskningen utgår ifrån individers privatliv och sedan redovisas 

offentligt, är det viktigt att införliva potentiella etiska frågor redan från det forskningens 

början. Forskaren kan med fördel upprätta ett etiskt protokoll, där frågor som kan tänkas 

komma upp under arbetets gång gås igenom redan i förväg. I planeringen kan de etiskt 

känsliga frågorna beröras i möjligheten att få deltagarnas godkännande, att hålla rätt nivå av 

konfidentialitet och att förutse vilka följder som kan uppstå för deltagarna efter 

undersökningen (Kvale & Brinkman, 2009, s. 78–80). 
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Materialet jag kommer att använda är offentliga handlingar från Högsta domstolen. Eftersom 

det är ett offentligt material kommer dessa aspekter inte vara av samma vikt som om jag 

skulle göra intervjuer. Jag kommer ändå att bortse från information som kan härleda till en 

specifik individ eller familj, såsom namn, ort och dylikt. Denna avgränsning bedömer jag inte 

kunna ha någon betydelse för studiens kommande resultat, eftersom den inte berör något av 

vikt för empirin. 
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6. Resultat 
Jag har valt att presentera mitt material utifrån den tematisering av barnets bästa som 

tidigare framkommit när jag presenterade aktuell lagstiftning i kap. 3. Alla citat kommer inte 

att tas upp i analysdelen, men finns ändå med här för att ge en fylligare bild av de olika 

rättsfallen. Jag har även medvetet valt att presentera citaten okommenterade i denna del. 

6.1 Övergripande 
I kap. 3.2.1 ovan beskrivs vad som övergripande avses med barnets bästa, allmänna 

bestämmelser som fungerar som en inledande ram för hur begreppet ska hanteras. Demokrati, 

solidaritet och självbestämmande ska vara byggstenar och vad som kan anses vara bäst för 

barnet ska utgå ifrån de professionellas kunskap, särskilt viktigt är barnets perspektiv. 

Utredningar ska utföras med opartiskhet, saklighet, likhet inför lagen samt ske på så sätt att 

barnets vilja klargörs. I alla sju granskade domar finns hänvisningar till lagrum som 

specificerar barnets bästa.  I inledningen till domslutet i dom nr 1 poängteras vikten av barnets 

bästa direkt: 

 

”När en domstol har att ta ställning till vilken av föräldrarna som skall anförtros 

vårdnaden/…/barn är det avgörande vad som är bäst för barnet. Enligt en ny paragraf i 6 

kap föräldrabalken - 2 a § - skall barnets bästa komma i främsta rummet vid avgörande 

enligt nämnda kapitel av alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.” (Dom 1, 

övergripande). 

 

Barnets bästa kopplas också till förarbeten, där ett förtydligande görs om vad som ska 

beaktas: 

 

”…måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella 

förhållandena och att hänsyn måste tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska 

välbefinnande och utveckling varvid så långt möjligt skall beaktas såväl kortsiktiga som 

långsiktiga effekter för barnet. Det framhålls att det ofta är nära nog omöjligt att 

objektivt slå fast vad som är bäst för barnet och att det till sist blir domstolens respektive 

socialnämndens uppfattning, antaganden och bedömningar som blir avgörande.” (Dom 

1, övergripande). 

 

Här beskrivs också hur utredningen har gått till: 
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”I målet finns ingen annan vårdnadsutredning än den som gjordes av kommunens 

socialsekreterare när NN var ett år och sju månader gammal. Den av HD förordnade 

utredningen vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i länet, angående följderna av 

en överflyttning av vårdnaden och hur den emotionella kontakten är mellan Maritha O 

och NN, har av delvis oklara anledningar inte kommit till stånd.” (Dom 1, 

övergripande). 

 

I dom nr 2 kommer först preciserat vilka faktorer som ingår i begreppet: vårdnad, boende och 

umgänge, rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran, att barnets behov blir 

tillgodosedda, tillsyn, tillfredsställande försörjning och utbildning. Det lyfts fram att det måste 

göras en individuell bedömning gällande varje enskilt barns situation. Sen lite längre ner i det 

inledande stycket betonas begreppet barnets bästa:  

”… skall barnets bästa alltid komma i främsta rummet. Vid bedömningen av vad som 

kan vara bäst för barnet skall det fästas särskilt avseende vid barnets behov av en nära 

och god kontakt med båda föräldrarna”. (Dom 2, övergripande). 

 

Här är syns även en motivering: 

 

”Jag menar att det finns förutsättningar för gemensam vårdnad/…/ Såvitt jag kan se 

borde även Carolina ha ett intresse av att Gonzalo ökar sitt vardagsengagemang i deras 

gemensamma barn.” (Dom 2, övergripande). 

 

Och en beskrivning om hur en bedömning är gjord: 

 

”När det gäller att avgöra var barnen skall bo sägs i den kompletterande 

vårdnadsutredningen att den oro som präglat barnens liv efter föräldrarnas separation 

bör vägas in och att barnen för att tillförsäkras stabilitet i vardagen även fortsättningsvis 

bör bo hos Carolina V P. Denna bedömning synes vara väl underbyggd.” (Dom 2, 

övergripande). 

 

I dom nr 3 finns inte barnets bästa med förrän i sista raden i domslutet, däremot lyfts 

föräldrarnas svåra konflikt fram. 
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”En sådan särskild omständighet är att en förälder är olämplig som 

vårdnadshavare/…/En annan särskild omständighet som kan tala mot gemensam 

vårdnad är att konflikten mellan föräldrarna är så svår och djup att det är omöjligt för 

dem att samarbeta i frågor som rör barnet.” (Dom 3, övergripande). 

 

Dom nr 4 fokuserar på umgängesfrågan och sätter där in barnets bästa. Det är inte förrän i 

andra stycket som andra faktorer i barnets bästa lyfts fram.  

 

”Umgänget är alltså i första hand till för barnet och det är barnets intressen och behov 

som skall vara avgörande/…/skall barnets behov av umgänge med en förälder som det 

inte bor tillsammans med vägas mot de risker för barnet som ett sådant umgänge kan 

vara förenat med.” (Dom 4, övergripande). 

 

Det ges också en bakgrundsbild till en bedömning: 

 

”Det inger också betänkligheter att den kontaktperson som anlitades av 

socialtjänsten/…/avsade sig uppdraget med omedelbar verkan.” (Dom 4, övergripande). 

 

Senare följer ytterligare åsikter utan verifiering: 

 

”De koncentrationssvårigheter och den bristande stresstolerans/…/torde emellertid till 

en del kunna förklaras med hans ovana vid situationen och detsamma kan sägas om 

hans svårigheter att uppträda behärskat när han haft hand om J. i närvaro av en - som 

han uppfattade det - kritisk kontaktperson. Till bilden hör också att R.H:s umgänge med 

J. under perioden juni-december 2001 synes ha fungerat utan anmärkning.” (Dom 4, 

övergripande). 

 

I dom nr 5 kommer inte begreppet upp förrän i det femte stycket. Innan diskuteras 

lämpligheten av gemensam kontra enskild vårdnad på liknande sätt som i dom nr 3. 

 

”L.S. och M.A. kan alltså inte samråda direkt med varandra rörande barnens 

angelägenheter. Gemensam vårdnad under dessa förhållanden framstår/…/inte som väl 

förenlig med barnens bästa. Den gemensamma vårdnaden skall därför upplösas.” (Dom 

5, övergripande). 
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I dom nr 6 beskrivs noga vad som avsågs med lagändringen 2006. 

 

”…skall således barnets bästa "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.” (Dom 6, övergripande). 

 

I domslutet betonas även vikten av att göra en individuell bedömning i varje enskilt fall. 

 

”Det har inte ansetts vara möjligt att i lagtexten mera utförligt ange vad som skall anses 

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

enskilda fall går förlorad.” (Dom 6, övergripande). 

 

I dom nr 7 diskuteras personliga förhållanden men syftet med utredningen framstår som oklar: 

 

”Enskilda formuleringar i utredningen kan uppfattas som om utredaren har haft andra 

bevekelsegrunder för sitt ställningstagande än S:s bästa, grundat närmast i en önskan att 

skipa rättvisa efter J.R:s felaktiga beteende. Utredaren C.C. har vid förhandlingen 

klargjort att hon har vägt in barnperspektivet.” (Dom 7, övergripande). 

 

Detta tar dock Högsta domstolen hänsyn till: 

 

”I förevarande mål har tingsrätten konstaterat att det finns ett gott underlag för 

bedömningen av frågan om vårdnad samt framhållit att tingsrätten har att göra en 

självständig bedömning utifrån barnets bästa. Tingsrätten har emellertid även angett att 

det finns flera osäkra faktorer som gör att konsekvenserna inte till fullo kan överblickas 

när det gäller bedömningen av vem av föräldrarna som ska anförtros vårdnaden. Redan 

detta förhållande väcker visst tvivel om riktigheten av det slut som tingsrätten har 

kommit till. Härtill kommer att tingsrättens avgörande avviker från den praxis enligt 

vilken det ansetts vara mest förenligt med barnets bästa/…/ Mot den bakgrunden 
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framstår tingsrättens avgörande som så tveksamt att tillstånd till målets prövning i 

hovrätten bör meddelas med hänvisning till bestämmelsen om ändringsdispens.” (Dom 

7, övergripande). 

 

6.2 Boende 
I tre domar behandlas frågan om boende. I samtliga domar diskuteras stabilitet i barnets 

vardag. I dom nr 1 bedöms detta behov vara viktigare än olämpligheten hos en förälder som 

utövar vårdnadssabotage. 

 

”NN är bara tre och ett halvt år gammal. Han har bott hela sitt liv hos Maritha O och 

inte träffat Stefan S sedan han var spädbarn. Det måste förutsättas att han har ett stort 

behov av stabilitet och kontinuitet i sin tillvaro. En överflyttning av vårdnaden till 

Stefan S skulle innebära en fullständig omvälvning i hans liv…trots det 

umgängessabotage som Maritha O utövar, att det för närvarande inte är förenligt med 

NNs bästa att vårdnaden om honom överförs till Stefan S”. (Dom 1, boende). 

 

I dom nr 2 beskrivs denna bedömning som ordentligt grundad, men det saknas information 

om varför den är välgrundad, varifrån den kommer och vems åsikt som presenteras. 

 

”…att den oro som präglat barnens liv efter föräldrarnas separation bör vägas in och att 

barnen för att tillförsäkras stabilitet i vardagen även fortsättningsvis bör bo hos…” 

(Dom 2, boende). 

 

I dom nr 7 handlar det om ett barn vars ena förälder tagit honom utomlands mot den andre 

förälderns vilja. Vårdnadsfrågan handlar därför även om i vilket land barnet kommer att växa 

upp.  

 

”S. kommer därför sannolikt, åtminstone för närvarande, att slippa ryckas upp från sin 

nuvarande miljö med pappa och kan börja skolan som planerat i höst. Han kommer att 

kunna fortsätta att umgås med sina kamrater på gården vid bostaden.” (Dom 7, boende). 

6.3 Fysisk och Psykisk hälsa 
Fyra av de granskade domarna tar upp barnets hälsa på något sätt. I dom nr 1 diskuteras om 

båda vårdnadshavarna kan ge en god uppväxt miljö avseende både fysisk och psykisk hälsa: 
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”…ger Maritha O NN en god och kärleksfull omvårdnad och skulle även Stefan S som 

vårdnadshavare komma att väl sörja för NNs materiella och emotionella behov….och 

att han  kan erbjuda denne en god uppväxtmiljö”. (Dom 1, fysisk och psykisk hälsa). 

 

Men det finns fler aspekter som bör beaktas och inte enbart omsorgsförmåga hos 

vårdnadshavarna: 

 

”… på grund av en allvarlig oro för sonens framtid... fortlöpande aktualiseras olika 

ställningstaganden med anknytning till vårdnaden, som för vårdnadshavaren ställer krav 

på mogenhet och omdöme samt på en förmåga att sätta barnets intresse före eventuella 

personliga åsikter av skilda slag. Den extrema och närmast obegripliga inställning i 

umgängesfrågan som Maritha O har låtit komma till uttryck innebär i sig en fara för 

hans utveckling och kan inte undgå att väcka allvarliga betänkligheter i fråga om hon i 

andra avseenden är skickad att under de närmast kommande åren sörja för NN på det 

sätt som måste krävas av en vårdnadshavare. Det får med hänsyn härtill anses att hon 

inte är lämpad att handha vårdnaden om NN och att det är förenat med risker för denne 

att låta vårdnaden ankomma på henne även i fortsättningen”. (Dom 1, fysisk och 

psykisk hälsa). 

 

Domstolen tänker också på den påfrestning som barnet psykiskt måste gå igenom om en flytt 

till den andre föräldern skulle genomföras: 

 

”En överflyttning av vårdnaden till Stefan S måste emellertid innebära en omvälvande 

förändring för NN, och även en sådan lösning är således förenad med risker. Stefan S 

har dock förklarat att han är fullt medveten om de svårigheter för NN som en 

överflyttning kommer att föra med sig och att han därför har noga planerat hur en sådan 

skall ske bl a genom att han kan ta hjälp av NNs mormor och genom att både han själv 

och hans hustru kan stanna hemma hos denne under förhållandevis lång tid. Det finns 

inte anledning att befara att Stefan S skulle komma att genomföra en överflyttning på ett 

sådant sätt att NN får bestående skador.” (Dom 1, fysisk och psykisk hälsa). 

 

I dom nr 2 poängteras vikten av båda föräldrarnas engagemang och faderns betydelse för 

barnen betonas: 
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”barnen har en hel del att vinna på en mer praktiskt engagerad och delaktig pappa samt 

att föräldrarna tillsammans kan ge barnen mer än vad var och en av dem förmår ge med 

den.” (Dom 2, fysisk och psykisk hälsa).  

 

Dom nr 4 tar upp risken för att ett barn far psykiskt illa vid umgänge med en förälder, trots att 

föräldern vill sitt barns bästa: 

 

”Vad som genom utredningen i HD har kommit fram om hans personlighet talar 

visserligen för att det för närvarande finns en konkret risk för att J. skulle kunna fara illa 

psykiskt vid ett gängse umgänge med honom. Risken kan emellertid motverkas genom 

att umgänget sker i begränsad omfattning under medverkan av en kontaktperson. Med 

hänsyn till J:s intresse av kontakt med sin far får det därför anses vara till hennes bästa 

att hon får umgås med R.H. så som HovR:n har bestämt.” (Dom 4, fysisk och psykisk 

hälsa). 

 

Dom nr 7 diskuterar för och nackdelar med att ett barn rycks upp från sin invanda hemmiljö: 

 

”J.R. har utsatt S. för, vad som måste antas vara, en svår påfrestning genom att rycka 

upp honom från den invanda miljön och från kontakt med modern. Detta behöver 

emellertid inte innebära att det är bäst för S. att ryckas upp från sin nu invanda miljö.” 

(Dom 7, fysisk och psykisk hälsa). 

 

Vikten av att kunna resonera om barnets behov och sätta denne framför sina egna behov, och 

förstå vilket behov barnet har av stöd och hjälp är något som betonas i denna dom. 

 

”Enligt tingsrättens mening har J.R. visat att han fortsatt inte sätter S:s behov framför 

sina egna, vilket inte är ett lämpligt förhållningssätt för en vårdnadshavare.” (Dom 7, 

fysisk och psykisk hälsa). 

 

6.4 Konflikt mellan föräldrar 
I samtliga domar tas föräldrarnas konflikt upp som faktor för barnets bästa. Citaten nedan 

belyser hur konflikterna i de olika fallen kan se ut. I dom nr 1 beskrivs konflikten genom den 

ena förälderns ovilja till samarbete: 
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”Han avsåg från början inte att begära vårdnaden om NN men har känt sig tvingad att 

göra detta på grund av Maritha O:s kompromisslösa hållning och en allvarlig oro för 

barnets framtid. Han anser att hennes attityd i umgängesfrågan visar att hon är olämplig 

som vårdnadshavare. Han är beredd att medverka till att det skapas en bra kontakt 

mellan NN och Maritha O om han får vårdnaden.” (Dom 1, konflikt förälder). 

 

Dom nr 2 beskriver en konflikt som inte är så svår att den bör påverka vårdnadsfrågan: 

 

”Utredningen i målet ger vid handen att både Gonzalo P R och Carolina V P får anses 

lämpliga som vårdnadshavare. Visserligen förekommer det meningsskiljaktigheter 

mellan dem som gör att deras samarbete när det gäller barnen inte löper friktionsfritt. 

Dessa är dock långtifrån av sådant slag som enligt förarbetena skulle medföra att 

domstolen inte bör förordna om gemensam vårdnad mot den ena förälderns vilja.” 

(Dom 2, konflikt förälder). 

 

I dom nr 3 diskuteras en långt svårare konflikt där misshandel, hot och rädsla påverkar 

föräldrarnas samarbetsmöjligheter: 

 

”Misshandeln får emellertid ses som ett exempel på de svårigheter som föräldrarna haft 

att lösa problem som rör barnen och att samtala om problemen./…/inte någon gång 

samrått med varandra i frågor som rör deras barn./…/t ex vägrat att lämna ut sitt 

telefonnummer/…/Det finns inget som tyder på att relationen mellan föräldrarna kan 

komma att bli förbättrad inom den närmast överblickbara tiden. Vad som kommit fram 

visar enligt HD:s mening att det råder en så svår och djup konflikt mellan föräldrarna att 

det är omöjligt för dem att samarbeta i frågor som rör barnen. Med hänsyn till barnens 

bästa bör vårdnaden om dem därför anförtros åt Linda R ensam.” (Dom 3, konflikt 

förälder). 

 

I dom nr 4 ges en beskrivning av hur den ene föräldern upplever följden av konflikten: 

 

”Utredningen i HD ger vid handen att det råder starka motsättningar mellan A.W. och 

R.H. och att A.W. känner en stark oro vid tanken att behöva lämna J. i R.H:s vård ens 
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för en så kort tid som tre timmar i närvaro av kontaktperson.” (Dom 4, konflikt 

förälder). 

 

Dom nr 5 beskriver i väldigt korta ordalag hur konflikten omöjliggör samarbete: 

 

”L.S. och M.A. kan alltså inte samråda direkt med varandra rörande barnens 

angelägenheter. Gemensam vårdnad under dessa förhållanden framstår - som framgår 

av vårdnadsutredningarna - inte som väl förenlig med barnens bästa. Den gemensamma 

vårdnaden skall därför upplösas.” (Dom 5, konflikt förälder). 

 

Dom nr 6 diskuterar mer allmänt vad som behövs för ett fungerande samarbete och effekterna 

av föräldrarnas brist på detta: 

 

”En gemensam vårdnad får således 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./…/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.” 

(Dom 6, konflikt förälder). 

 

Sen fortsätter domstolen att beskriva vari svårigheterna för just dessa föräldrar ligger: 

 

”…haft konflikter av varierande art och omfattning allt sedan T:s födelse. De har inte 

kunnat lösa frågor om vårdnad, boende och umgänge på egen hand utan rättsliga 

processer har pågått sedan flickan var fyra månader gammal./…/ Parternas 

samarbetsproblem är enligt HD av sådan omfattning att gemensam vårdnad inte kan 

anses bäst för T. Som hovrätten bestämt bör vårdnaden om T. därmed anförtros L.S. 

ensam.” (Dom 6, konflikt förälder). 

 

Dom nr 7 beskriver också mer ingående var svårigheterna finns: 
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”…det har krävts ingripande från domstol med hot om vite för att S. skulle få umgås 

med sin pappa. J.R. har emellertid, när han fick möjligheten att träffa S., tagit med sig 

honom från Sverige och inte återlämnat honom till N.P. I flera månader höll han 

därefter S. gömd för N.P. och hindrade därigenom S. från kontakt med sin mamma. Nu 

har S. åter kontakt med N.P., sedan N.P. med hjälp av privatdetektiv sökt upp J.R./…/ 

J.R. har också visat att han sätter sig över överenskommelser. Han har inte följt den på 

överenskommelse grundade domen som meddelades i juli 2007, där det tydligt framgår 

att S. och J.R. skulle återvända till Sverige senast i början av oktober 2007.” (Dom 7, 

konflikt förälder). 

 

6.5 Avtal 

Möjligheten att skriva avtal i frågor där föräldrarna inte kommer överens är något som lyfts 

fram i både lagtext och förarbeten (3.2.5).  Men detta tas endast upp i dom nr 2: 

 

”Vid förordnande om gemensam vårdnad kan domstolen på talan av en av föräldrarna 

eller båda besluta om umgänge och avgöra vem av föräldrarna som barnet skall bo 

tillsammans med. Även vid avgörande av dessa frågor är det barnets bästa som skall 

komma i främsta rummet.” (Dom 2, avtal). 

 

6.6 Skäl för enskild vårdnad 
För att döma till enskild vårdnad måste det finnas specifikt skäl för det, då det generellt anses 

till barnets bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad (3.2.6). Alla granskade domar 

innehåller argument för enskild vårdnad. Nedan har jag valt ut citat ifrån fem av domarna då 

dessa citat tydligt belyser det som får betydelse i domsluten. Dom nr 1 visar hur den ene 

föräldern genom sin inställning visar sin olämplighet som vårdnadshavare: 

 

”Hon anser inte att Stefan S är olämplig som vårdnadshavare. Om vårdnaden skulle 

överflyttas till denne avser hon av omtanke om NN att inte utöva någon umgängesrätt. 

Enligt hennes uppfattning skulle det bli för påfrestande för NN, närmast att likna vid 

tortyr, att slitas mellan två familjer. Om NN själv skulle föra på tal vem som kan vara 

hans pappa kommer hon att berätta det för honom. Om han då skulle uttrycka önskan 

om att få träffa Stefan S skulle hon inte förhålla sig passiv, eftersom hon är lyhörd för 



Barnets bästa  Anneli Malmborg S6a HT 2013 
 

42 
 

hans önskningar. I vart fall kommer hon att berätta för NN vem som är hans pappa, när 

han börjar skolan.” (Dom 1, skäl för enskild vårdnad). 

 

Domstolen förklarar varför detta är olämpligt först med gällande lagrum, med betoning på 

kontakt med föräldrarna och brist i omsorgen, och sedan med en individuellt gjord 

bedömning: 

 

”Maritha O har inte anfört något annat skäl för sin vägran att låta Stefan S få träffa NN 

än sin principiella övertygelse att ett barn i NNs situation endast bör få umgås med den 

förälder som barnet bor hos, och hon har i konsekvens med denna inställning som förut 

berörts uppgivit att hon avser att helt bryta kontakten med NN för det fall att vårdnaden 

om honom överflyttas till Stefan S. Maritha O har således inte ställt sig till efterrättelse 

vad som i målet föreskrivits om rätt för Stefan S till umgänge med NN. Hon har vid 

förhöret i HD förklarat att hon inte heller i fortsättningen avser att efterkomma 

föreskrifter från domstol av detta slag, eftersom de strider mot hennes principiella 

övertygelse. Med hänsyn härtill och till att alla hittills vidtagna ansträngningar att 

genom bl a vitesförelägganden samt insatser från socialförvaltningen och läkare söka 

förmå Maritha O att ändra sin inställning har blivit resultatlösa, får det anses uteslutet 

att Stefan S inom den närmaste överblickbara tiden kommer att få träffa NN, om 

vårdnaden om honom alltjämt skall vara anförtrodd åt Maritha O.” (Dom 1, skäl för 

enskild vårdnad). 

 

Dom nr 2 framhåller vikten av gemensam vårdnad: 

 

”Utredaren menar att det finns förutsättningar för gemensam vårdnad och att barnen har 

en hel del att vinna på en mer praktiskt engagerad och delaktig pappa samt att 

föräldrarna tillsammans kan ge barnen mer än vad var och en av dem förmår ge.” (Dom 

2, skäl för enskild vårdnad). 

 

I dom 3 uppges att misshandel inte alltid är ett skäl för enskild vårdnad: 

 

”Johan A dömdes d 19 april 1999 för misshandel av Linda R d 14 okt 1998 till villkorlig 

dom med samhällstjänst, samtidigt som han förbjöds för tiden t o m d 4 mars 2000 att 

besöka eller på annat sätt ta kontakt med eller följa efter Linda R. Detta 
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misshandelsbrott begicks i en upprörd situation för ett och ett halvt år sedan när Johan A 

skulle hämta barnen i skolan inför ett umgängestillfälle. Misshandeln kan enligt HD:s 

mening inte anses innebära att Johan A numera är olämplig som vårdnadshavare. Inte 

heller i övrigt ger utredningen stöd för en sådan slutsats.” (Dom 3, skäl för enskild 

vårdnad). 

 

Dom nr 5 beskriver hur ett försök från den ene föräldern att mörda den andre föräldern 

påverkar kravet på samarbete: 

 

”I maj 2002 överföll M.A. L.S. med en kniv i deras gemensamma bostad. Den 16 juli 

2002 dömdes hon för försök till dråp och överlämnades till rättspsykiatrisk vård med 

särskild utskrivningsprövning.--- L.S. har förklarat att han alltjämt är rädd för M.A. och 

att han inte kan tänka sig att ha någon som helst direkt kontakt med henne. Det finns 

inte anledning att ifrågasätta att denna inställning har sin grund i händelsen i maj 2002. 

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 fråga om.” (Dom 5, skäl för enskild vårdnad). 

 

Ändå måste barnet få ha kontakt med sin förälder och domstolen lyfter fram 

samarbetsförmågan genom vilja att vidta andra arrangemang: 

 

”L.S. och M.A. har ett gemensamt ansvar för att barnen - trots bristen på kontakt mellan 

föräldrarna - får möjlighet att umgås med den av föräldrarna som inte har vårdnaden. 

Av deras uttalanden i HD har framgått att de båda är medvetna om detta ansvar. 

Utredningen visar också att L.S. under den tid som gått levt upp till detta ansvar. Inför 

HD har L.S. förklarat att han avser att anlita någon lämplig person som kan förmedla 

budskap mellan honom och M.A. Han har vidare utfäst sig att se till att barnen får träffa 

M.A. och att hon får tillgång till upplysningar om barnen hos skola och olika 

myndigheter. Enligt vårdnadsutredningarna månar L.S., liksom M.A., ovanligt mycket 

om barnen och ingenting har framkommit som visar att han skulle vara olämplig som 

ensam vårdnadshavare. På grund av det anförda bör vårdnaden anförtros åt L.S.” (Dom 

5, skäl för enskild vårdnad). 

 

Dom nr 7 visar hur avstånd kan påverka vårdnadsfrågan: 
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”Ingen av parterna har föreslagit att vårdnaden om S. ska vara gemensam. Även om 

ingen av dem uttryckligen har motsatt sig det som ett andrahandsalternativ, torde det 

långa avståndet dem emellan i kombination med deras konflikt omöjliggöra gemensam 

vårdnad. De alternativ som står till buds är därför att vårdnaden om S. tillfaller en av 

parterna ensam. Konsekvenserna för de två alternativen kan inte till fullo överblickas, 

eftersom det finns flera osäkra faktorer. ---  Enligt ett uttalande i en tidigare 

umgängesrättsutredning, som C.C. ställt sig bakom, är N.P. mer nyanserad [än J.R.] och 

kan resonera kring S., sätta S:s behov framför sina egna och inse hans behov av hjälp 

och stöd. N.P. framstår enligt tingsrättens mening som den som nu och i framtiden har 

bäst förutsättningar att se till att S. får en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. 

I Sverige får S. också närmare kontakt med sina övriga släktingar. Vid en samlad 

bedömning finner tingsrätten att det är mest förenligt med S:s bästa att vårdnaden om 

honom tillerkänns N.P. ensam.” (Dom 7, skäl för enskild vårdnad). 

6.7 Umgänge 
I fem av domarna framkommer domstolens syn på umgänge. Dom nr 1 visar domstolens syn 

på umgängessabotage: 

 

”Som HovR:n anfört kan det, med hänsyn till Maritha O:s oförmåga att inse att sonen 

behöver ha fortlöpande kontakt med fadern (eller en fadersgestalt i lämplig ålder) och 

till hennes bristande kompromissvilja, ifrågasättas om hon är lämplig som 

vårdnadshavare (jfr 6 kap 7 § FB). En av vårdnadshavarens viktigaste uppgifter är att 

lära sitt barn social samexistens under hänsynstagande också till andras intressen. Att 

Stefan S trots sin nya familjebildning fortfarande driver frågan om vårdnad och om 

umgänge med NN, måste bero på en allvarlig oro hos honom och hans hustru för NNs 

framtid. På sikt borde Stefan S:s nya familj, med den mogna inställning till 

konfliktlösning som där finns, utgöra en god miljö för NNs anpassning till ett vuxet 

liv.” (Dom 1, umgänge). 

 

”Det är upplyst i målet att Maritha O inte låtit Stefan S träffa NN sedan oktober 1995 

trots vad som förordnats om umgänge i TR:ns dom, om vårdnad i HovR:ns dom samt 

om umgänge och vitesföreläggande i HD:s beslut d 10 dec 1997. Det är också upplyst 

att Länsrätten i Kalmar län förgäves vid vite förelagt Maritha O att lämna över NN till 

Stefan S för utövande av denne tillkommande umgängesrätt och även dömt ut viten. --- 
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Härtill kommer att Stefan S är inställd på att verka för att NN och Maritha O får en bra 

kontakt med varandra. Eftersom Maritha O aktivt motverkar all möjlighet till umgänge 

mellan far och son bör vårdnaden därför flyttas över till Stefan S, om inte andra 

omständigheter talar för en annan lösning.” (Dom 1, umgänge). 

 

Dom nr 2 beskriver ett fungerande umgänge: 

 

”Denne har i övrigt umgåtts med barnen i stort sett varannan helg. Parterna bor numera 

bara några hundra meter från varandra.” (Dom 2, umgänge). 

 

Dom nr 4 lyfter fram skäl till att umgänge är olämpligt: 

 

”A.W. har motsatt sig att R.H. alls får umgås med J. på den grunden att det finns risk att 

J. far illa. Som stöd för denna ståndpunkt har A.W. åberopat att R.H. genomgår snabba 

personlighetsförändringar och växlingar i sitt humör samt att han uppträder aggressivt, 

saknar verklighetsuppfattning och inte har förmåga att se till J:s behov. Dessa 

förhållanden kan enligt A.W. leda till att J. skadas psykiskt och att J:s behov av 

omvårdnad inte blir tillgodosett. Hon har vidare påstått att R.H. uppvisat ett trafikfarligt 

beteende och att detta kan leda till att J. skadas fysiskt.” (Dom 4, umgänge). 

 

Här lyfts en familjerättssekreterares bedömning in: 

 

”Hon har bekräftat att R.H. under utredningstiden och i anslutning därtill genomgått 

hastiga personlighetsförändringar samt att han uppvisat svängningar i humöret och 

bristande förmåga till koncentration under en längre tidrymd än en dryg timme. Hon har 

vidare uppgivit att hon inte ifrågasätter R.H:s engagemang i J. och att han inte uppvisat 

något avvikande beteende vid de samtal med honom som senast förekommit. Hennes 

bedömning är att ett gängse umgänge är direkt olämpligt. Om skyddat umgänge med 

kontaktperson skall förevara, bör det begränsas till kortare tid än de tre timmar som 

tidigare gällt så att R.H. kan koncentrera sig på J. och hennes behov under hela den tid 

umgänget pågår.” (Dom 4, umgänge). 

 

I dom nr 6 motiveras en begränsning i begärt umgänge baserat på barnets bästa: 
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”När det gäller J.S:s yrkande om att T. skall ha rätt till ett utökat umgänge med honom 

vilket i praktiken innebär ett växelvis boende, finner HD på samma sätt som hovrätten 

att detta inte kan anses vara förenligt med T:s bästa. HD konstaterar samtidigt att det 

umgänge som beslutats av tingsrätten är av sådan omfattning att det ger goda 

förutsättningar för T. att upprätthålla en nära och god kontakt med J.S. --- HD finner 

däremot inte skäl att som J.S. yrkat förordna om ytterligare veckoslutsumgänge i 

anslutning till de helger och lov då han inte skall umgås med T., eftersom det av 

tingsrätten beslutade umgänget sammantaget får anses väl ägnat att tillgodose T:s behov 

av en nära och god kontakt med J.S.” (Dom 6, umgänge). 

 

Dom nr 7 visar ett resonemang kring hur umgänge kan komma att se ut: 

 

”S. kommer efter flytten att få en naturlig och tät kontakt med sin mamma och med sin 

halvsyster A. Han torde också få en närmare knytning till sina övriga släktingar i 

Sverige. Osäkerheten ligger i vilken kontakt S. kommer att få med sin pappa. N.P. har 

förklarat att hon är villig att låta J.R. bo hos henne under en övergångsperiod men har å 

andra sidan sagt att hon är osäker på om J.R. kommer att försöka ta med sig S. från 

Sverige igen. Det har inte heller klarlagts hur J.R. kommer att ställa sig vid ett sådant 

scenario, annat än att han har förklarat att han kommer att hålla sig inom lagens ramar.” 

(Dom 7, umgänge). 
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7. Analys 
Nedan följer en deduktiv socialkonstruktionistisk idéanalys med ett rättssociologiskt 

perspektiv utifrån de frågeställningar som studien bygger på. Syftet med studien är att 

undersöka om och hur Högsta domstolen använder begreppet barnets bästa och om 

begreppet påverkar det enskilda barnets rättssäkerhet. Analysen kommer att visa detta samt 

om det finns en formell rättssäkerhet och om rättsfallen visar på ett fortsatt behov av 

förtydligande av begreppet.  

7.1 Konstruktionen av barnets bästa 
De teman som framkom under gällande rätt återfanns i det empiriska materialet. Det fanns 

oftast en övergripande inledning, sedan framkom ett eller två teman som sedan domslutet 

baserades på. De flesta domar har med en definition av barnets bästa i den inledande texten, 

en dom har till och med hänvisat till förarbeten. Hänvisningarna är till 6:e kapitlet i 

föräldrabalken, men inte alla har specificerat en eller flera paragrafer (dom 1, övergripande). 

Detta kan tolkas som att domstolen vill visa att de tar barnets bästa på allvar, men frånvaron 

av koppling mellan en specifik paragraf och barnets individuella situation kan tolkas som att 

domstolen använder generella bedömningar istället för individuella, vilket enligt Röbäck ofta 

sker (se kap 2.2).  

 

Rejmer (se kap 2.1) menar att domstolarna inte alltid följer antagandet att de ska säkerställa 

barnets rättigheter. Att begreppet barnets bästa är öppet formulerat gör att domstolen inte har 

något konkret att döma efter utan de lyssnar till individerna och ska sedan, trots den osäkerhet 

som finns inom yrkeskåren, värdera vad som är bäst för barnet i den specifika situationen. 

Många gånger används generella bedömningar, resultatet riskerar då att inte passa det 

enskilda barnet. Schiratzki menar på att det kan vara svårt att se de faktiska skälen bakom en 

dom (kap 2.1), vilket enligt Archard och Skivenes kan förklaras av bristen på samstämmig 

syn på begreppets innehåll i rätten. Olika rättsfrågor ger olika syn på vad som ingår i 

begreppet, dessutom går åsikterna mellan föräldrar och barn ofta isär när det gäller vad som är 

bäst (kap 1.2). 

 

I dom nr 1 konstrueras en generell bild av barnets bästa och svårigheten att göra en bra 

bedömning. Domstolen får också problem när de ska koppla det till det specifika barnet. 

Argumentationen för en individuell bästa lösning för barnet byggs trovärdigt upp i texten, 

men domslutet blir sedan ett annat, men fortfarande motiverat att det är bäst för det 
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individuella barnet (se även kap 7.3, dom 1). Svårigheten för domstolen ligger i att objektivt 

bedöma vad som är bäst både kortsiktigt och långsiktigt, och de har ingen mall att luta sig 

mot, utan måste använda sin egen kunskapsgrund för sin bedömning (dom 1, övergripande). 

Det rättsliga perspektivet ger att domstolen ska använda presumtioner (Schiratzki, kap 2.1) 

vilket inte underlättar då ett individuellt beslut ska fattas. 

 

I dom nr 2 skapas en allmän konstruktion där bl.a. trygghet, god fostran, tillgodosedda behov 

är nyckelfaktorer. Här betonas även att barnets bästa ska komma främst när det ska göras 

bedömningar och att bedömningen ska ske specifikt för det enskilda barnet där rätt till 

omvårdnad, försörjning och god kontakt med föräldrarna ska ingå. Dessa faktorer blir i texten 

belysta i det enskilda barnets situation (övergripande). I texten lyfts även argument för att 

båda föräldrarnas engagemang behövs, även fadern är viktig, och att med två engagerade 

föräldrar vinner barnen mer än om endast den ena har vårdnaden (fysisk och psykisk hälsa). I 

dom nr 3 nämns barnet i förbigående och istället sätts fokus på föräldrarnas samarbetsproblem 

(övergripande) medan man i dom nr 5 helt osynliggör barnet och låter föräldrarnas konflikt 

helt ta över (konflikt förälder). Dom nr 4 däremot har övergripande formuleringar kopplade 

till både propositioner och lagrum som de sedan kopplar till det individuella barnets situation, 

dessutom betonas att umgänget är till för barnet, inte för föräldern. Risken för att just detta 

barn ska råka illa ut vid ett umgänge blir individuellt bedömt (övergripande). 

 

7.2 Barnets röst 

Röbäck menar att rätten ofta använder generella bedömningar om vad som är bäst för barnet 

och att lagrummet som ger barnet rätt att höras ofta lyfts fram, men i sammanhang med 

argument för att så inte bör ske. Motiveringarna kan vara att barnet är indoktrinerat av ena 

föräldern och inte har någon egen åsikt, eller att föräldrarätten väger så tung att barnets åsikt 

ändå inte kan påverka utkomsten av domen (se kap 2.2). Här kan ses en koppling till det 

Schiratzki (kap 1.1, 1.2) kommit fram till gällande den privata sfären runt barnet samt 

samförståndslösningar, det specifika barnet riskerar att hamna i skymundan när det kommer 

till att få föräldrar att komma överens med varandra. Även Leviner (kap 1.2) menar att 

uppnåeliga lösningar går före barnets egna behov. Men det är inte alltid att barnets åsikt 

framkommer i domen, även om domstolen har tagit reda på dess åsikt, dock motiveras det 

sällan (Röbäck kap 2.2).  Enligt Taylor är i många länder barnets röst processad när den når 

fram till domstolen, och blir endast en liten del av domslutet (kap 2.2). Sundhall har i sin 
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studie kommit fram till att barnens röst ofta osynliggörs i utredningarna, vilket gör att trots att 

barnet får framföra sin åsikt, har rätten ingen möjlighet att se den (kap 2.3). Taylor menar att 

generella bedömningar är problemfyllda då det som är bra för ett barn kanske inte alls är bra 

för ett annat. Dessutom är det viktigt för det enskilda barnet att få delta i den omställning som 

kommer att påverka dennes vardag och hela uppväxten (kap 2.3). Inte i någon text 

framkommer att barnet har fått komma till tals. I en dom synliggörs tydligt att föräldrarnas 

konflikt helt överskuggar vikten av barnets åsikt, då svårigheten i konflikten är den enda 

avgörande faktorn (dom 3, konflikt förälder). 

 

Det framkommer i 6 kap. 19 § att det är viktigt att ta reda på barnets åsikt om det inte är 

skadligt eller olämpligt för barnet. Enligt Röbäck (kap 2.2) tar rätten inte alltid hänsyn till 

barnets åsikt och åldern är avgörande för om de skulle bli lyssnade på. Det går att anta att 

barnets ringa ålder har gjort att rätten valt att inte höra barnen i dessa domar, men det borde 

motiveras. Röbäck säger vidare att motiveringar till varför rätten inte har med barnens talan i 

domarna endast finns i ett fåtal fall (kap. 2.2).  Eftersom rätten inte verkar ha tagit reda på 

barnets inställning i ovanstående domar, kan dess åsikt inte heller ha någon som helst 

inverkan på domslutet. 

7.3 Rättssäkerhet 
Föräldrabalken är generellt uppbyggd på vad barnets bästa är, i FB 6 kap. 2 § tas flera 

generella faktorer upp, detta för att domstolen ska göra en individuell bedömning. Följden då 

enskilda professionella ska göra bedömningar blir dålig förutsägbarhet och därigenom låg 

formell rättssäkerhet (kap. 4.2). Domstolen väljer den lösning som är minst negativ för barnet, 

då en bra lösning kan vara problematisk (kap. 3.3.2). Detta resulterar i att familjerättsliga 

ärenden inte så mycket utgår från den formella rättssäkerheten, utan istället den materiella 

rättssäkerheten, då domen måste vara etiskt acceptabel och den enskilde individen deltar. 

Detta undergräver den formella rättssäkerheten, vilket även Jacobsson kommit fram till (kap. 

3.3.1), men det måste vara så för om hänsyn till individen inte är möjlig, om alla olika behov 

ska dömas enligt en mall, blir domarna felaktiga (3.3.4).  Men i slutänden ligger ansvaret för 

att bedömningen blir rätt hos den enskilde professionelle, och därmed dennes yrkeskompetens 

och godtycke (kap 3.3.2).  

Dom nr 1 är den som tydligast visar på dålig förutsägbarhet. Trots hänvisning till ny 

lagstiftning (FB 6 kap. 2a §), förarbeten (Prop. 1997/98:7) och en genomgång av olika 

faktorer inom begreppet barnets bästa, kommer domslutet i dom 1 som en överraskning. I 
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texten beskrivs att förälder som utövar umgängessabotage är olämplig som vårdnadshavare, 

att ovilja till samarbete är till barnets nackdel, och styrker det med lagrum och en individuellt 

gjord bedömning om vikten av god kontakt med båda föräldrarna. Sedan följer att domstolen i 

domslutet viktar stabilitet över det ovan beskrivna, detta trots att båda föräldrarna kan ge en 

god uppväxtmiljö. Det motiverar domstolen med att fler aspekter måste beaktas, dvs. den 

påfrestning som barnet utsätts för med en vårdnadsöverflytt är således värre än att inte ha 

kontakt med sin far under hela sin uppväxt. Leviner (kap 1.2) lyfter fram intressekonflikten 

som finns mellan den starka föräldrarätten, myndigheternas ansvar att säkra barn undan 

missförhållanden ofta ger föräldern den största rätten. I dom 1 synliggörs det genom att 

modern ändå får behålla vårdnaden, med beslut om ett umgänge som rätten redan vet att hon 

inte kommer att efterfölja (dom 1, boende).  

 

Texten beskriver olämpligheten i att principiellt vägra den andre föräldern umgänge och 

hänvisar till FB 6 kap. 2 §, umgänge med båda föräldrarna ingår i barnets bästa. Det är tydligt 

att modern avser att fortsätta vägra fadern att träffa sin son (dom 1, skäl för enskild vårdnad). 

Domstolen har även en individuellt gjord motivering till varför modern är olämplig som 

vårdnadshavare och tar upp hennes avsikt att också fortsättningsvis vägra följa domstolens 

beslut om att låta barnet få träffa sin fader, då detta är emot hennes principer (dom 1, skäl för 

enskild vårdnad). Utredning ska göras (kap. 3.2.8) enligt 6 kap. 19 § FB av socialnämnd och 

av rätten, om det inte är tillräckligt ska vidare utredning utföras. I dom nr 1 framkommer att 

det saknas underlag då en utredning gällande vårdnad och kontakt mellan moder och barn inte 

utförts, men rätten väljer ändå att döma utifrån det underlag som finns (dom 1, övergripande). 

 

I dom 2, 4 och 7 framstår underlagen som tveksamma. Domsluten innehåller källor som inte 

är specificerade där åsikter presenteras i jag-form (dom 2, övergripande), och bedömningar 

ses som underbyggda utan motivering (dom 2, övergripande, dom 4, övergripande). Det 

hänvisas till professionella där det kan finnas personliga motsättningar till ena parten i tvisten 

(dom 4, övergripande). Dessutom bygger domsluten på otillräckliga utredningar. Trots dessa 

faktorer anser domstolen att underlagen är tillräckliga för att fatta beslut i frågor som är 

livsavgörande för det enskilda barnet. 

 

Nedan visar dom nr 7 visar dessutom ett intressant resonemang hur det framkommer att 

utredaren kan ha ett annat syfte med utredningen än att det ska vara för barnets bästa, 

rättssäkerheten stärks dock av att Högsta domstolen uppmärksammar detta och vid 
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förhandlingen försökt få ett klargörande genom att fråga utredaren om barnperspektivet vägts 

in (dom 7, övergripande). Men här visar Högsta domstolen att det inte får gå till hur som 

helst, nedan kritiseras en dom i lägre instans för att bygga på otillräckliga och kanske till och 

med felaktiga grunder. Denna motivering sänder signal om att det inte går att slarva med 

barnets rättssäkerhet. Domstolen påpekar att det inte går att döma utifrån faktorer som är så 

osäkra att konsekvenserna inte kan förutses. Domstolen kommenterar också att Tingsrätten 

inte följer praxis gällande bedömningen av barnets bästa (dom 7, övergripande). 

 

Eftersom barnets bästa är en öppen princip, betyder det att innehållet i begreppet bestäms vid 

varje enskilt användningstillfälle (Rejmer kap. 2.1). Det betyder att det är utredarna och 

tingsrättspersonal som ger begreppet dess innehåll. Det är deras uppfattningar och kunskap 

som definierar vad som är det bästa för just det unika barn de handlägger. Att domstolen 

väljer att döma utifrån ett otillräckligt underlag, med ospecificerade, möjligen oprofessionella, 

källor och utredningar med tveksamt syfte gör att rättssäkerheten i ovanstående domar kan 

ifrågasättas. 
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8. Slutdiskussion  
Studiens syfte var att undersöka om och hur begreppet barnets bästa används av Högsta 

domstolen och om det enskilda barnets rättssäkerhet påverkas. Studien visar även om det 

finns en förutsägbar formell rättssäkerhet och om det finns ett behov av ytterligare 

förtydligande av begreppet. Rättssäkerheten diskuteras nedan utifrån ett rättssociologiskt 

perspektiv för att ge en bild av hur den kan se ut i praktiken.  

8.1 Barnets bästa i praktiken 

Barnets bästa konstrueras ofta generellt, men domstolarna vill visa att de tar begreppets 

betydelse på allvar och har därför en paragrafhänvisning i början av domslutet. Den öppna 

formuleringen av begreppet skapar både möjligheter för barnet men även svårigheter för 

domstolen, då det inte finns någon samstämmig syn på begreppet. Barnen blir då utlämnade 

till de professionellas brist på enhetlig syn på hur begreppet ska användas (Röbäck kap 1.2). 

Osäkerheten kan ses i svårigheten för domarna att ange faktiska skäl bakom en dom. 

Dessutom hamnar barnet ofta i skymundan för föräldrarnas problem. Men det finns även 

exempel där barnet är i fokus och vårdnad och umgänge döms grundat på barnets välmående 

och säkerhet i sin vardag (dom 4). 

8.2 De osynliggjorda barnen 
Det är väldigt svårt att se om barnen överhuvudtaget fått ge sin syn i de studerade rättsfallen. 

Man kan anta att det i de flesta fall finns ordentliga vårdnadsutredningar som har kommit 

rätten tillhanda, där barnet kan ha fått komma till tals. Men det är helt omöjligt att veta då det 

inte framkommer. Som Sundhall poängterar (kap 2.3) så är det inte alltid barnets röst når fram 

till rätten, och gör den det är den oftast modifierad. Domstolen väljer bort att höra barnet när 

de väljer att göra generella bedömningar (Röbäck kap 2.2) trots att paragraferna för vikten av 

detta skrivs in i domslutet så värjer domstolen sig med att också motivera varför det är 

olämpligt. Med tanke på tidigare forskning är det inte troligt att barnens egen åsikt har fått 

något inflytande av vikt på dessa domar då barnen är små (Röbäck, kap 2.2), men för 

rättssäkerhetens skull borde någon motivering om detta ändå finnas med i domslutet, framför 

allt eftersom dessa domar är prejudicerande. 

Detta gör att det borde ligga i domstolens ansvar att ta reda på om åsikten finns, hur den har 

blivit processad och sedan presentera den under en egen punkt i domslutet. 

8.3 Låg nivå av rättssäkerhet 
Det framkommer med klar tydlighet att den formella rättssäkerheten, med rätta, är låg i de 

studerade fallen. Men jag anser att även den materiella rättsäkerheten är låg och inte når upp 
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till den nivå man bör kunna förvänta sig av svensk lagstiftning, detta mycket beroende på 

bristen på att ta reda på barnets egen åsikt och på svårigheten att få samstämmighet i 

begreppet. Problemet ligger hos de professionella (kap. 3.3.2), då det inte är möjligt att göra 

materiell rättssäkerhet absolut och lagstifta om individens behov (kap. 3.3.4) och göra. 

8.4 Slutledning 
Som tidigare tagits upp i kapitel 5.5 kan studiens trovärdighet stärkas av att resultatet stöds av 

tidigare forskning, detta gör att det går att dra slutledningar trots det låga antal domar som 

analyserats. 

För att stärka barnets rättssäkerhet borde lagstiftaren se över den starka föräldrarätten som 

Leviner omnämner (kap 1.2), så risken att barnet hamnar i skuggan av sina föräldrar minskar. 

Och i de fall där utredningar är bristfälliga bör domstolen begära att en ordentlig utredning 

görs och då ska källor styrkas, personliga motsättningar bör kunna diskvalificera ett vittne och 

det ska vara glasklart att barnperspektivet har varit grunden för utredningen. Det är inte bra att 

döma till den minst dåliga lösningen för barnet, målet bör istället vara att hitta en tillräckligt 

bra lösning och då låta individen delta. Strävan bör vara att få en större förutsägbarhet då 

dessa mål har en prejudicerande betydelse. 

Begreppet har över tid stärkts genom lagändringar (kap 3.1), jag anser att det är svårt att 

ytterligare tydliggöra begreppet genom lagstiftning. Min studie visar på behovet av ett 

förtydligande av begreppets betydelse framöver, men jag anser att det bör göras som beskrivet 

ovan (kap 4.2).  Lagen bör göras mer lättillgänglig och det bör knytas ett närmare band mellan 

socialt arbete och gällande rätt, detta för att underlätta balansgången mellan dessa olika 

områden och för att kunna ha gemensamma diskussioner om etisk tillämpbarhet. Det är enligt 

min mening oerhört viktigt att stärka socialarbetarnas juridiska kompetens. Lagen är till för att 

användas för att hjälpa människor, den är inte ett hinder som ska övervinnas. 

8.5 Förslag till vidare forskning 
Det vore intressant att se hur utbildningsnivån på utredare, domare och jurister påverkar 

bedömningar i vårdnadstvister. Om deras egen familjesituation och eventuellt tidigare egna 

erfarenheter av vårdnadstvister har någon påverkan på deras syn gällande vårdnadsfrågor. Det 

vore också intressant att studera inställningen till tätare samarbete mellan jurister och 

socialarbetare, och deras syn på hur det skulle kunna gå till. 
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Barnets bästa är grundläggande i socialt arbete, det är av vikt att belysa den osäkerhet som 

kringgärdar begreppet och sträva mot en tydliggörande syn på användningen för att öka 

rättssäkerheten dels för det enskilda barnet men även för att skapa en säkrare grund för de 

professionella att stå på i sin yrkesutövning.  



Barnets bästa  Anneli Malmborg S6a HT 2013 
 

55 
 

9.  Referenser  

9.1 Offentligt tryck 
NJA 1998 s.675, Nr 1 

NJA 1999 s.451, Nr 2 

NJA 2000 s.345, Nr 3 

NJA 2003 s.372, Nr 4 

NJA 2006 s. 26, Nr 5 

NJA 2007 s.382, Nr 6 

NJA 2009 s.798, Nr 7 

 

Föräldrabalk  (1949:381) 

Regeringsformen (1974:152) 

Socialtjänstlagen (2001:453) 

 

Prop. 1994/95:224 Nya Vårdnadsregler 

Prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge 

Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler 

Prop. 2012/13:10 Stärkt stöd och skydd för barn och unga 

Socialstyrelsen, 2013, Familjerätt 2012, (www.socialstyrelsen.se) 131007 

SOU 1997:116, Barnets bästa i främsta rummet FN:s konvention om barnets bästa i främsta 

rummet. Stockholm. 

 

UNICEF (2013) Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: 

UNICEF Sverige.  

 

9.2 Litteratur 
Angelöw, B & Jonsson, T. (2000). Introduktion till socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Archard, D. & Skivenes, M. (2009). Balancing a child´s best interests and a child´s views. 

International Journal of Children´s rights. Nr 17, 1 – 21.  

 

Bailey, M. (2001). Overview and assessment of approaches to access enforcement, Canada: 

Department of Justice Canada. Hämtad: 2013-10-18 

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/famil/2001_8/pdf/2001_8e.pdf 

 

Beckman, L. & Ljungwald, C. (2009). Idéanalys. I A, Hollander & K, Alexius Borgström 

(Red.), Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete.(s. 65 – 75). Lund: Studentlitteratur. 

 

Bergström, G. & Boréus, K. (2012). Idé och ideologianalys. I G. 



Barnets bästa  Anneli Malmborg S6a HT 2013 
 

56 
 

Bergström & K. Boréus (Red.), Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys (s. 139-175). Lund: Studentlitteratur. 

 

Bergström, G. & Boréus, K. (2012). Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. I G. 

Bergström & K. Boréus (Red.), Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys (s. 13-48). Lund: Studentlitteratur. 

 

Braye, S & Preston-Shoot, M. (2006) The Role of Law of Welfare Reform: Critical 

Perspectives on the Relationship between Law and Social Work Practice. International 

Journal of Social Welfare. Nr 15, s. 19-26. 

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber 

 

Burr, V. (2003). Social constructionism. Hove, East Sussex: Rooutledge 

 

Hollander, A. (2009). Rättssociologi. I A, Hollander & K, Alexius Borgström (Red.), Juridik 

och rättsvetenskap i socialt arbete.(s. 39 – 63). Lund: Studentlitteratur. 

 

Jacobsson, M. (2006). Terapeutens rätt: rättslig och terapeutisk logik i 

domstolsförhandlingar. Samhällsvetenskaplig fakultet, Socialt arbete, Umeå Universitet 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Kurunmäki, J. (2012). Begreppshistoria. I G. 

Bergström & K. Boréus (Red.), Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys (s. 77-218). Lund: Studentlitteratur. 

 

Leviner, P. (2011). Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete. Stockholm: Jure 

Förlag AB 

 

Payne, M. (2008). Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm: Natur & Kultur 

 

Petersson-Hjelm, A-C. (2012). Några tankar om kritiken mot förflackningen i 

socionomutbildningen. Hur diskuteras rättssäkerhet vid tvångsvård? I L, Rydberg-Welander 

& K, Alexius (Red.), Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar: festskrift till Anna 

Hollander. (s. 441 – 453). Stockholm: Norstedts juridik.  

 

Rejmer, A, 2003. Vårdnadstvister, En rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid 

handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa, Sociologiska 

institutionen, Lunds Universitet, Lund: Studentlitteratur. 

 

Röbäck, K. (2012).  Barns röster i vårdnadstvister: om verkställighet och professionellas 

riskbedömningar. Göteborg: Göteborgs universitet, 2012 

 

Sahlin, I. (2002). Sociala problem som verklighetskonstruktioner. In. A. Meeuwisse. & H. 

Svärd. (red), Perspektiv på sociala problem.(s. 109 – 130). Natur och Kultur: Stockholm. 

 

Schiratzki, J. (2010). Barnrättens grunder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Schiratzki, J. (2013). Föräldraansvar i välfärdsrätten. Stockholm: Norstedts juridik. 



Barnets bästa  Anneli Malmborg S6a HT 2013 
 

57 
 

 

Schiratzki, J. (2008). Mamma och pappa inför rätta. Uppsala: Iustus 

 

Schiratzki, J. (1997). Vårdnad och vårdnadstvister. Stockholm: Norstedts juridik. 

 

Sohlberg, P. & Sohlberg, B-M. (2009). Kunskapens former. Malmö: Liber 

 

Strömholm, S. (1988). Rätt, rättskällor och rättstillämpning. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Sundhall, J. (2008). Tystade barn? Om barns röster i utredningstexter, I Eriksson, M 

Källström Cater, Å, Dahlkind-Öhman, G & Näsman, E (Red.). Barns röster om våld – att 

tolka och förstå.( s.101 – 119). Malmö: Gleerups. 

 

Taylor, N. (2006). What do we know about involving children and young people in family 

law decision making? A research update, Australian journal of family law. Nr 20, 154 – 178. 

North Ryde, N.S.W.: Butterworths Pty Ltd. Hämtad: 2013-10-16 

http://www.lexisnexis.com.ezp.sub.su.se/hottopics/lnacademic/?verb=sr&csi=267867 

 

  



Barnets bästa  Anneli Malmborg S6a HT 2013 
 

58 
 

10 Bilagor 

Bilaga 1 
Nedan följer den checklista som Archard och Skivenes omnämner som underlag för fortsatta 

diskussioner om integrering av barnets bästa gällande levnadsvillkor och barnets rätt att få sin 

åsikt hörd (kap. 2.1). 

 

1. How is the judgement of best interests or welfare made and by whom? 

 

2. What assumptions are made by those who make these judgements? 

 

3. What opportunities are there for clearly, openly and fully contesting the 

judgements and the assumptions on which they may rest? 

 

4. Is a perspicuous distinction made beteen empirical matters of fact and 

normative questions of what is best or better? 

 

5. How are the views of the child sought? And how are they represented within 

the relevant tribunals? 

 

6. What steps are taken to ensure that the child’s views are his or her own views 

and are genuinely held by the child? 

 

7. How and by whom is the age and maturity of the child determined? Is such 

a determination always evidently made in a way that does not follow from a 

prior judgement of the prudence or imprudence of the child’s views? 

 

8. Do the same people who judge what is best for the child also make a judgement 

of the child’s maturity? 

 

9. Is the maturity of the child simply thought of as falling above or below a 

particular threshold of competency? Or is there a calculation of maturity 

along a continuous scale? 

 

10. Is the child required to display a maturity which it would also be reasonable 
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to expect of most competent adults? Is the principle of equity- a child should 

not be judged against a standard of competence by which even most adults would 

fail – observed? 

 

11. How is the judgement of best interests balanced against the child’s own views 

when they do not coincide? 

 

12. How are the child’s own views weighted when they do coincide with the 

judgement of best interests? 

 

13. Why are the views of the child sought? Is it in order to demonstrate the 

child’s possible competence to decide for herself? Do they play a consultative 

role in helping adult decision-makers judge what is in the overall best interests 

of the child? Or, is the expression of the child’s views seen as having an 

independent value as an essential element in the decision-making process? 

 

14. In consequence and in sum, how exactly are the commitments – to hear the 

child and to act in the child’s best interests – honoured? 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


