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Sammanfattning
Regleringen i föräldrabalkens kapitel 6, om vårdnad, boende och umgänge
genomgick en reformering 1998. Vi fick då i svensk lagstiftning en
uttrycklig bestämmelse om att barnets bästa alltid ska vara avgörande vid
tillämpningen av bestämmelserna om vårdnad, boende och umgänge. För att
i vissa fall kunna utröna vad som i det specifika fallet är att anse som barnets
bästa har också barnet fått en lagstadgad rätt att komma till tals för att
framföra sin åsikt.

Varje barn har både enligt Barnkonventionen och nationell lag rätt att ha
tillgång till båda sina föräldrar. En god och nära kontakt med båda
föräldrarna är att eftersträva. Syftet med att eftersträva gemensam vårdnad
så länge det är till barnets bästa, är just att upprätthålla en god och nära
kontakt mellan barnet och båda föräldrarna.

Den gällande nationella lagstiftningen rörande vårdnad, boende och
umgänge presenteras i uppsatsen. Jag redogör också för praxis, för att ge en
rikare och bredare förståelse för regleringens tillämpning.

Barnets bästa, barnets rätt till båda sina föräldrar och barnets rätt att komma
till tals, är rättigheter som framkommer både i nationell lagstiftning och i
internationella konventioner såsom Barnkonventionen. Regleringen om
barnets rättigheter presenteras ur båda dessa perspektiv. Då
Barnkonventionen är ytterst central i sammanhanget ger uppsatsen också en
allmän presentation av denna, liksom av Europarådskonventionen som
också har betydelse i sammanhanget.  



2

Förkortningar
a.a. anfört arbete

Dir. direktiv

DS Departementsserien

FN Förenta nationerna

HD Högsta Domstolen

NJA Nytt Juridiskt Arkiv

Prop. Proposition

RH Hovrättens avgörande

SOU Statens offentliga utredningar

UNICEF United Nations Children’s Fund



3

Inledning
När ett föräldrapar bestämmer sig för att inte längre leva tillsammans
förändras både föräldrarnas och barnens liv för alltid. Föräldrarna har att
komma överens om hur boendet och umgänget ska fungera. I de flesta fall
sker detta under fredliga former. En del föräldrar har svårt att komma
överens eller svårt att kommunicera med varandra. Det kan då vara till hjälp
att ha en oberoende tredje part att samtala med. Ibland kan det räcka att
föräldrarna får medlingshjälp genom samarbetssamtal via socialtjänsten.  I
andra fall kan dessa frågor vara så konfliktfyllda och svårlösta att
föräldrarna måste lämna ifrån sig beslutanderätten till domstol för att
komma fram till en lösning. I en situation där föräldrarnas relation är så
konfliktfylld mår föräldrarna också ofta mycket dåligt. När två vuxna går in
i en vårdnadstvist fyllda av agg mot varandra och med djupa sår i sina själar
ser de lätt sina egna behov i första hand. Allt tycks kretsa kring att vinna den
rätt man anser sig ha till sitt barn. Föräldrarna anlitar advokater som ska
tillvarata deras intressen, samtidigt måste barnets intressen tillvaratas.

Jag vill med denna uppsats utgå från barnets perspektiv och sätta barnet i
centrum i vårdnadstvisten. Det viktiga i varje vårdnadstvist är att finna den
lösning som är bäst för barnet.

1.1 Syfte

Uppsatsens huvudsyfte är att redogöra för och förklara innebörden av de
rättigheter varje barn har i en vårdnadstvist. Ett annat syfte med uppsatsen är
att ge en allmän presentation av gällande reglering avseende vårdnad,
umgänge och boende.

1.2 Disposition och avgränsning

Inledningsvis presenteras Barnkonventionen och Europarådskonventionen
som båda påverkar vår svenska reglering.

Därefter övergår jag till att redogöra för den svenska rätten, först i ett
historiskt perspektiv och därefter gällande svensk rätt. Jag tar upp reglering
om vårdnad, boende och umgänge i första hand. Även verkställighersregler
kommer att presenteras, dock i all korthet.

Barns rättigheter kommer att behandlas därefter. Att barnets bästa alltid ska
vara vägledande är naturligtvis centralt. Barnets rätt till båda sina föräldrar
är en annan aspekt som kommer att behandlas. Beroende på vilken ålder och
mognad ett barn uppnått har det också en rätt att få komma till tals och lägga
fram sina synpunkter på beslutet som ska fattas.
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Direktiv 2002:89 Vårdnad, boende, Umgänge lades fram sommaren 2002.
Detta drar upp riktlinjer för hur uppföljningen av reglerna om vårdad,
boende och umgänge ska utföras. Direktivet har jag tagit med för att ge en
bild av vad som sker på området just nu.

Avslutningsvis finns ett kapitel med slutsatser där viktiga delar av uppsatsen
åter analyseras och sammanfattas. I denna avslutande del reflekterar jag
också över frågeställningar som dykt upp under arbetets gång.

I denna uppsats begränsar jag mig till att behandla barns rättigheter i
familjerättsprocesser rörande vårdnad, boende och umgänge. Processer som
avgörs med tillämpning av Socialtjänstlagen t.ex. tvångsomhändertagande
av barn kommer inte att behandlas.

1.3 Metod och material

Jag har med hjälp av relevant litteratur, lagtext, lagförarbeten och rättsfall
framställt en deskriptiv redogörelse av gällande rätt på områdena vårdnad,
boende och umgänge, samt vilka rättigheter barnet har vid tillämpningen av
dessa regler.

Jag har till största delen använt mig av förarbeten för att framställa texten.
Genom förarbetena belyses syftet med regleringen bäst. Relevanta rättsfall
företrädesvis från Högsta Domstolen har gett mig vägledning om hur
regleringens innebörd har tolkats. Den prejudicerande funktion som HD:s
domar har gör att jag har tyckt det varit viktigt att presentera dessa rättsfall i
sitt sammanhang.

Elektroniska källor har jag använt ytterst restriktivt. Jag har dock använt
Rädda Barnens hemsida.
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2 Barnkonventionen
Nationernas förbund antog redan 1924 Genèvedeklarationen, i vilken det
fastslogs fem huvudprinciper beträffande barns skydd och välfärd. FN:s
generalförsamling antog 1959 en deklaration om barnets rättigheter,
innehållande tio principer. Ingen av dessa tidiga deklarationer är juridiskt
förpliktande. De ger inte heller i uppdrag åt något enskilt organ att ha tillsyn
över deklarationernas efterlevnad. Detta har lett till att deklarationerna fått
begränsad genomslagskraft.

FN:s konvention om barns rättigheter, i dagligt tal kallad Barnkonventionen
antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.
Barnkonventionen trädde ikraft den 2 september 1990 då den hade
ratificerats av 20 stater. Sverige var en av dessa stater. Konventionens
ikraftträdande innebar att barn och ungdomar upp till 18 år1 för första
gången fick egna mänskliga rättigheter som samlats i ett folkrättsligt
bindande dokument. Varje barn har enligt Barnkonventionen en individuell
rätt. Barnet erkänns som en individ med fullvärdigt människovärde och med
egna rättigheter, alltså ett subjekt med rättigheter.

Barnkonventionen innehåller 13 inledande paragrafer, som med ett
gemensamt namn kallas preambeln, och 54 artiklar. De 54 artiklarna är
folkrättsligt bindande för de stater som ratificerat konventionen.
Paragraferna i preambeln är inte bindande, utan ska snarare ses som
målsättningar.

Sverige har genom ratifikationen förpliktigats att följa konventionens
bestämmelser. Sverige ratificerade konventionen utan att reservera sig på
någon punkt. Barnkonventionen är inte direkt tillämplig rätt i Sverige och
domstolarna är därför inte bundna av konventionens regler såsom av svensk
lag. Svenska domstolar och myndigheter är på så sätt inte formellt bundna
av Barnkonventionen, och den kan inte ses som en lag. Däremot är den
svenska lagstiftaren skyldig att se till att svensk lagstiftning står i
överensstämmelse med konventionens reglering.
Konventionsbestämmelserna används också vid tolkning av svensk lag, så
att tolkningen står i överensstämmelse med Sveriges internationella
åtaganden.2

Sammanlagt har 191 av FN:s medlemsstater ratificerat konventionen. Endast
Somalia och USA har än så länge valt att stå utanför. Båda staterna har
undertecknat konventionen, men inte ratificerat den. Att underteckna en
konvention innebär inte att staten är bunden av konventionstexten, men

                                                
1 Enligt Barnkonventionens artikel 1 är man barn till dess man fyller 18 år, om man inte blir
myndig tidigare enligt den nationella lagstiftningen.
2 Ds 2002:13 Utövandet av barns rättigheter i  familjerättsprocesser, s. 29f.
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visar en avsikt att anta konventionen så småningom.3

Det är formellt regeringarna i de enskilda länderna som har som uppgift att
tillse att Barnkonventionen efterlevs. Regeringarna ska också lämna
rapporter till FN-kommittén där det redovisas hur konventionen efterlevs i
det enskilda landet. Rapport inlämnas första gången två år efter tillträdet till
konventionen, och därefter vart femte år. Det förekommer även att frivilliga
organisationer lämnar rapporter som komplement till regeringens rapport.
Det är sedan FN-kommittén som granskar och utvärderar inkomna rapporter.
För att främja konventionens efterlevnad och ett internationellt samarbete på
området ges FN:s barnfond, UNICEF, och andra FN-organ rätt att delta vid
kommitténs granskning av rapporterna.4 Det finns dock inga sanktionsmedel
för att tvinga medlemsstaterna att efterleva konventionen.

Barnkonventionen bygger på ett rättighetsperspektiv, som innebär att barnet
har rättigheter som man inte kan ta ifrån det. Konventionen sätter också
barnets behov framför föräldrarnas. Rättigheterna är av tre olika typer, som
alla är lika viktiga. Barnets rättigheter är formulerade i de olika
sakartiklarna. De olika rättigheterna är medborgerliga och politiska
rättigheter, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt skydd mot
övergrepp och utnyttjande.5

Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande och allmänna principer
som ska beaktas i alla beslut som rör barn. Dessa kan sägas utgöra
Barnkonventionens definition av vad som är barns grundläggande behov.
En av dessa grundläggande principer är principen om barnets bästa, som
uttrycks i Barnkonventionens artikel 3. Vid alla åtgärder som rör barn ska
barnets bästa komma i främsta rummet. I förhållande till barnets ålder och
mognad skall barnet få sina åsikter beaktade. Med denna utgångspunkt ska
barnet beredas tillfälle att höras, vid domstol och andra myndigheter i
ärenden som angår barnet. Barnets åsikt kan också framföras genom en
företrädare för barnet eller annat lämpligt organ. Denna rätt att uttrycka sina
åsikter uttrycks i Barnkonventionens artikel 12. I konventionens artikel 2
finns ett skydd mot diskriminering, och barnets rätt till liv, överlevnad och
utveckling uttrycks i artikel 6.

                                                
3 Rädda Barnens hemsida, http://www.rb.se/konvention/ratificering.htm, 2002-11-14.
4 SOU 1997:116, Barnets bästa i främsta rummet,  s. 57.
5 SOU 1997:116, s. 54f.
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3 Europarådskonventionen
Den Europeiska konventionen om utövandet av barns rättigheter,
Europarådskonventionen, öppnades för undertecknande den 25 januari 1996.
Sverige har undertecknat konventionen men ännu inte ratificerat den.

Konventionen har sin utgångspunkt i bestämmelsen i Barnkonventionens
artikel 4, som stadgar att medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga
lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de
rättigheter som barn tillförsäkras i Barnkonventionen. I sak omfattar och
motsvarar Europarådskonventionen artikel 12 i Barnkonventionen när det
gäller familjerättsprocesser.

Det övergripande syftet med konventionen är att förbättra barns ställning i
familjerättsprocesser. Genom konventionen skapas de processuella regler
som ska hjälpa länderna att genomföra Barnkonventionen på ett riktigt sätt.
För att barnets rätt ska kunna utövas förutsätts i konventionen ett samspel
mellan barnet, den judiciella myndigheten och företrädaren för barnet. Det
förutsätts att de tre aktörerna samarbetar och att var och en uppfyller sin del
av de rättigheter och skyldigheter som konventionen ålägger dem.
Konventionen tillämpas på barn under 18 år.6

För barnets bästa ska konventionen främja barns rättigheter, tillförsäkra dem
processuella rättigheter och underlätta utövandet av dessa rättigheter genom
att säkerställa att barnen inför en judiciell myndighet, själva eller genom
andra personer eller organ, informeras och tillåts delta i förfaranden som
berör dem.7

Det har i konventionen inte uttryckligen uppräknats vilka familjerättsliga
frågor som i varje land ska omfattas av konventionen. Det förhåller sig
istället så att varje land vid tillträdet till eller ratifikationen av konventionen
skall ange minst tre familjerättsliga områden där konventionen ska gälla.8
För Sveriges del ska konventionen efter en ratificering tillämpas på vårdnad,
boende och umgänge, adoption och lagen om särskilda bestämmelser om
vård av unga.9

Det råder stor överensstämmelse mellan konventionen och gällande svensk
rätt som reglerar barns rättigheter. Vissa bestämmelser saknas dock i svensk
rätt men har en framträdande roll i konventionen. Det gäller bl.a. barns rätt
att få all relevant information och bli informerade om följderna av sina
önskemål och följderna av en judiciell myndighets dom eller beslut.10 Enligt

                                                
6 Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter, kap. 1 artikel 1.1.
7 Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter, kap. 1 artikel 1.2.
8 Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter, kap. 1 artikel 1.4.
9 Ds 2002:13 s. 28.
10 Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter, kap. 1 artikel 3.
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konventionen har också den judiciella myndigheten en skyldighet att
kontrollera att barnet verkligen har blivit informerat,11vilket följaktligen
också saknas i svensk rätt.

För att Sverige ska kunna tillträda konventionen måste också den svenska
lagen kompletteras med bestämmelser som garanterar att alla barn som kan
anses ha tillräcklig mognad, i förfaranden i domstol eller i socialnämnd som
gäller vårdnad, boende och umgänge, ska bli informerade om möjligheten
att redovisa sin inställning.12 Det kan diskuteras huruvida svensk rätt som
den ser ut idag uppfyller konventionens artikel 6. Barn har enligt svensk rätt
idag en möjlighet att komma till tals i mål om vårdnad, boende och
umgänge. Men gällande rätt säkerställer endast att de barn som förekommer
i mål där domstolen anser att barnets inställning kan ha betydelse får
redovisa sin inställning. För att barnet ska ha en reell möjlighet att utöva sin
rätt att komma till tals även i mål och ärenden där barnet inte blir tillfrågat
om sin inställning, och för att svensk rätt på ett bättre sätt ska uppfylla
Europarådskonventionen, kan en skärpning av reglerna vara motiverad.
Detta skulle innebära ett tillägg till gällande rätt så att domstol och
socialnämnd åläggs en uttrycklig skyldighet att, om det inte är olämpligt,
inhämta upplysningar om barnets inställning i alla mål och ärenden om
vårdnad, boende och umgänge.13

I Europarådskonventionen anges också andra eventuella processuella
rättigheter som anslutande nationer skall överväga att tillerkänna barn.14 I
samband med förfaranden inför en judiciell myndighet som berör barn ska
barnet ha rätt att begära en egen företrädare. Barnet har rätt att begära denna
företrädare själv eller så kan begäran framföras via andra personer eller
organ. En jurist anses vara lämplig att förordna som särskild företrädare.15

En sådan bestämmelse i svensk rätt skulle innebära att barn ges möjlighet
till ett eget biträde i mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge.
Biträdets roll skulle vara att se till att barnets bästa verkligen kommer i
främsta rummet. I de fall då föräldrarna är ense om hur frågor om vårdnad,
boende och umgänge ska lösas, får föräldrarnas lösning i allmänhet anses
vara bäst för barnet. I dessa fall kan det inte anses vara nödvändigt med en
särskild företrädare för barnet. Inte heller i de mål och ärenden där det
visserligen finns motsättningar mellan föräldrarna men dessa inte är särskilt
djupgående torde det finnas behov av en särskild företrädare som tillvaratar
barnets intresse. Då det gäller särskilt konfliktfyllda tvister där föräldrarna är
så upptagna av sin egen konflikt att de inte längre förmår att se till barnets
bästa, kan en särskild företrädare vara befogad.16

                                                
11 Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter, kap. 1 artikel 6.
12 Ds 2002:13 s. 71.
13 Ds 2002:13 s. 72 ff.
14 Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter, kap. 1 artikel 5.
15 Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter, kap. 1 artikel 5(b).
16 Ds 2002:13 s. 88 ff. 
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Det är uppenbart att en bestämmelse om ett särskilt biträde för barn skulle
medföra kostnader för staten. Det kan också invändas att handläggningen av
mål och ärenden skulle kompliceras med ett särskilt biträde för barnet,
eftersom fler personer på så sätt deltar i processen. En utdragen process
skulle i sin tur kunna leda till ytterligare påfrestningar för föräldrar och barn.

Som framgått innebär inte konventionens artikel 5(b) att staterna måste
införa regler om barns rätt till ett biträde för att kunna ratificera
konventionen, utan endast att staterna ska överväga att införa en sådan rätt.17

Den svenska rätten är i stora drag överensstämmande med
Europarådskonventionens reglering, men det finns alltså trots allt vissa
förändringar av svensk lag som måste göras för att Sverige ska uppfylla
konventionen fullt ut.

                                                
17 Ds 2002:13 s. 89.
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4 Nationell rätt

4.1 Historik

Det svenska samhället var förr mycket patriarkaliskt präglat. Går man långt
tillbaka i tiden finner man att mannens och faderns rätt var mycket stark, han
till och med rådde över barnens liv och död. Mannen ansågs ha rätt att sätta
ut nyfödda barn i skogen så att vilda djur åt upp dem. Detta skedde
företrädesvis då barnen var vanskapta, men var även vanligt förekommande
i nödtider som ett sätt att begränsa sin avkomma.

I och med våra tidiga landskapslagar kom dessa grymma handlingar att
förbjudas. Men mannens bestämmanderätt kvarstod inom familjen under
1700- och 1800-talen. Mannen bestämde inte bara över barnen, utan även
över hustrun och tjänstefolket i det dåtida bondesamhället.

I 1734 års lag som gällde i Sverige en bit in på 1900-talet fanns vissa regler
som rörde barn, men dessa var i huvudsak av ekonomisk karaktär. Det rörde
sig om regler som stadgade hur barns eventuella egendom skulle förvaltas
och vissa arvsregler. Det fanns dock även regler av mera familjerättslig
karaktär, exempelvis regler om vem som skulle ha hand om barnen vid en
skilsmässa. Om man och hustru blev lagligen skilda, så skulle hustrun om
mannen var vållande till skilsmässan, ha rätt att ha barnen nära sig. Var
bägge lika vållande till skilsmässan, så skulle den av dem ta hand om
barnen, som var mest lämplig. Dog barnens fader så hade modern rätt att
med släktingars och förmyndares råd ta hand om sina barn.

1734 års lag gällde fram till 1917-1920, då vi i Sverige fick vår första
barnlagstiftning. Det var genom denna reform som begreppet vårdnad
infördes i svensk lag och ersatte tidigare begrepp som föräldramakt och
föräldramyndighet. Betoningen låg nu på föräldrarnas ansvar att barnen
skulle få växa upp under goda förhållanden. Härmed lades grunden för
uppfattningen att föräldrar är skyldiga att ägna sina barn den omsorg och
omvårdnad som de behöver.

Då föräldrabalken trädde i kraft 1950 kom bestämmelserna i den vid seklets
början tillkomna barnlagstiftningen att överföras till denna. Sedan dess har
föräldrabalken reformerats och åtskilliga ändringar har gjorts i denna för att
förstärka barnens rättigheter.

Då man 1973 gjorde ändringar i skilsmässolagstiftningen, borttogs också en
regel om att en makes skuld till skilsmässan kunde tillmätas en fristående
betydelse då vårdnadsfrågan skulle avgöras i samband med
äktenskapsskillnad. I samband med denna reformering infördes också ökade
möjligheter för fader till ogift kvinnas barn att få vårdnaden överförd på sig
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mot moderns vilja. Detta fick innebörden att fadern skulle bedömas på
samma villkor som modern. Enligt tidigare lagstiftning hade fadern varit
tvungen att visa att modern var olämplig som vårdnadshavare, för att själv
ha en chans att tillerkännas vårdnaden. Att fadern var lämpligare än modern
räckte alltså inte.18

En ny reform av föräldrabalken genomfördes 1976, där den största
förändringen som infördes var rätten för ogifta och frånskilda föräldrar att få
gemensam vårdnad.19

En utredning om barnens rätt tillsattes 1977, och hade som uppdrag att
komma med förslag till olika åtgärder för att stärka barns rättsliga ställning.
Ett förbud mot aga föreslogs och infördes den 1 juli 1979.20

Genom den reform som genomfördes 1983 kom barns rättigheter till bättre
uttryck än tidigare i lagtexten. Reformen innebar också att föräldrars
möjligheter att ha gemensam vårdnad ökade.21

En reform vars huvudsyfte var att främja samförståndslösningar mellan
föräldrarna då det gällde frågor om vårdnad och umgänge genomfördes
1990. Kommunerna blev genom den nya lagstiftning som trädde i kraft den
1 mars 1991 skyldiga att erbjuda föräldrar som är oeniga i vårdnads- och
umgängesfrågor samarbetsavtal. Rätten ska också i mål om vårdnad och
umgänge kunna förordna om sådana samtal. Samförståndslösningar
förespråkades framför tvistelösningar. Reformen innebar också vidgade
möjligheter till gemensam vårdnad, och en uttrycklig regel infördes som
uttryckte att rätten vid avgörandet av vad som i vårdnadshänseende är bäst
för barnet särskilt ska fästa avseende vid barnets behov av en nära och god
kontakt med båda föräldrarna.22

Mot bakgrund av de krav som FN:s barnkonvention ställer om barns
rättigheter kom intresset för barnets rätt att komma till tals att behandlas.
Regeringens proposition Barns rätt att komma till tals23antogs av riksdagen,
och nya regler trädde i kraft den 1 januari 1996. Denna nya lagstiftning
innebar att uttryckliga bestämmelser om barns rätt att komma till tals
infördes i adoptionsärenden, i mål och ärenden om vårdnad och i mål om
umgänge.24

Nästa stora reform av regleringen om vårdnad, boende och umgänge
genomfördes 1998. Lagändringarna som trädde i kraft den 1 oktober 1998
innebar bl.a. att föräldrarna numera kan bestämma om vårdnaden genom

                                                
18 Saldeen, Å, Barn och föräldrar, s. 66.
19 Saldeen, Å, a.a. s. 66.
20 Ewerlöf, G, Barnets bästa-om föräldrars och samhällets ansvar, s. 13ff.
21 Saldeen, Å, a.a. s. 68.
22 Saldeen, Å, a.a. s. 69f.
23 Prop. 1994/95:224.
24 Saldeen, Å, a.a. s. 72.
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avtal. Ett sådant avtal blir gällande om det godkänns av socialnämnden. Ett
godkänt avtal ska kunna verkställas på samma sätt som en lagakraftvunnen
dom.25

Lagändringarna 1998 innebar också att möjligheterna till gemensam vårdnad
ytterligare har förstärkts. Numera kan domstolen förordna om gemensam
vårdnad mot en förälders vilja. Tanken bakom denna bestämmelse är att
föräldrar så långt det är möjligt bör ha gemensam vårdnad om sina barn, i
samtliga fall då den vårdnadsformen är bäst för barnet. Om däremot båda
föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad, måste rätten ta ställning till
och tillerkänna en av föräldrarna ensam vårdnad. Domstolen kan dock
förordna om boende och umgänge även om föräldrarna har gemensam
vårdnad.

Föräldrabalken kom också från och med den 1 oktober 1998 att innehålla en
uttrycklig bestämmelse om att barnet har en rättighet att träffa den förälder
som barnet inte bor tillsammans med. Det sågs som angeläget att det tydligt
framgår av lagtexten att umgänget är en rätt för barnet.26

Den uttryckliga bestämmelsen i föräldrabalkens 6 kap. 2a§ om att barnets
bästa ska komma i främsta rummet, d.v.s. vara vägledande och
utslagsgivande, vid avgörande av alla frågor som rör vårdnad om barn,
boende och umgänge tillkom också genom reformen 1998. Någon sådan
övergripande regel om att principen om barnets bästa alltid ska beaktas i
dessa frågor fanns inte tidigare i svensk lagstiftning.27

Detta var en kortfattad redogörelse för det reformarbete som genom åren
skett, och som lett fram till den lagstiftning som vi idag har på områdena
vårdnad, boende och umgänge. I det följande kommer gällande rätt som
reglerar vårdnad, boende och umgänge att behandlas. Relevanta och
belysande rättsfall kommer också att presenteras för att ge en mer
kompletterande bild av rättsområdet.

4.2 Vårdnad

4.2.1 Vårdnadens innebörd

Den rättsliga vårdnaden innebär såväl en rätt som en skyldighet för
vårdnadshavaren att sörja för barnets personliga omvårdnad, angelägenheter
i övrigt samt att uppfostra barnet. I den rättsliga vårdnaden innefattas
vanligtvis även den rent faktiska vårdnaden om barnet, d.v.s. den dagliga
omsorgen om barnet. Men det kan förekomma att den som har den rättsliga
vårdnaden om barnet lämnar ifrån sig den faktiska vårdnaden till en annan
                                                
25 Ewerlöf, G, a.a. s. 53.
26 Prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge, s. 60.
27 Prop. 1997/98:7, s. 46.
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person, exempelvis till fosterföräldrar.

Föräldrabalkens 6 kap. inleds med en uppräkning av barnets grundläggande
rättigheter i 1§. Dessa ska vara vägledande för vårdnadshavare vid utövandet
av vårdnaden.28

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall
behandlas med aktning för sin person och sin egenart och får inte utsättas
för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.29

I föräldrabalkens 6 kap. 2§ 2 stycket uttrycks att det är vårdnadshavarens
skyldighet att tillse att barnets behov enligt 1§ blir tillgodosedda. Enligt 6
kap. 11§ har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som
rör barnets personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder och
utveckling skall allt större hänsyn tas till barnets synpunkter och önskemål. I
6. kap. 2§ 2 stycket stadgas också att barnets vårdnadshavare även svarar för
att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder,
utveckling och övriga omständigheter. Vårdnadshavaren ska också tillse att
barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning.

Det är minst lika viktigt att barnet får sina psykiska som sina materiella
behov tillfredsställda. Till en god vård och fostran hör att barnet får känna
att det behövs och att det får pröva sin förmåga och utveckla inneboende
resurser för att efterhand frigöra sig från beroendet av vårdnadshavarna. Hit
hör också att barnet får lära sig att sätta gränser för sitt handlande och att ta
ansvar.  Med barnets rätt till trygghet menas bl.a. att det har rätt att få leva i
ett stabilt förhållande och att ha någon att lita på. Att barnet ska behandlas
med aktning för sin person och egenart innebär bl.a. att vårdnadshavarna ska
ta hänsyn till och visa respekt för de individuella egenskaper och särdrag
barnet kan ha. Barnet har en rätt till privatliv och skydd mot insyn. Denna
rätt ökar i takt med barnets ålder, men är med tanke på föräldrarnas
tillsynsskyldighet naturligtvis inte absolut.30

Begreppet rättslig vårdnad blandas ofta ihop med begreppet förmyndarskap,
som gäller rätt och skyldighet att ekonomiskt förvalta barnets tillgångar och
att företräda barnet i ekonomiska frågor. Det vanligaste är att de båda
funktionerna innehas av samma personer, d.v.s. föräldrarna, eftersom barn
oftast står under rättslig vårdnad under en eller båda föräldrarna, och då är
också denna eller dessa förmyndare.31

                                                
28 Saldeen, Å, a.a. s. 74.
29 6 kap. 1§ föräldrabalken.
30 Saldeen, Å, a.a. s. 74f.
31 Saldeen, Å, a.a. s. 73f.
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4.2.2 Vårdnadshavare

Två vårdnadsformer förekommer i svensk rätt, gemensam samt ensam
vårdnad. Då ett barn föds blir båda föräldrarna automatiskt vårdnadshavare
till barnet om föräldrarna är gifta med varandra. Är föräldrarna inte gifta
med varandra vid barnets födelse, blir modern ensam vårdnadshavare.
Skulle föräldrarna gifta sig senare, d.v.s. efter barnets födelse kommer
barnet efter den tidpunkten att stå under vårdnad av båda sina föräldrar.32

Vill föräldrarna gemensamt utöva vårdnaden om barnet utan att ingå
äktenskap finns det olika möjligheter att uppnå detta. Rätten ska på begäran
av dem båda förordna att föräldrarna gemensamt ska utöva vårdnaden om
barnet. Är gemensam vårdnad uppenbart oförenligt med barnets bästa kan
rätten neka denna vårdnadsform.33 Föräldrarna kan även få gemensam
vårdnad genom registrering hos skattemyndigheten efter anmälan av dem
båda till socialnämnden, i samband med nämndens godkännande av
faderskapsbekräftelse.34 Föräldrarna kan också få gemensam vårdnad efter
registrering hos skattemyndigheten efter anmälan av dem båda till
skattemyndigheten under förutsättning att förordnande om vårdnaden inte
har meddelats tidigare, och under förutsättning att föräldrarna och barnet är
svenska medborgare.35

Att ogifta föräldrar sammanbor med varandra innebär alltså inte att de
automatiskt får gemensam vårdnad om de gemensamma barnen. Av de barn
som föddes i Sverige 1999 var 54% barn till ogifta föräldrar.36

Det kan diskuteras huruvida det innebär en diskriminering att de barn som
föds av sammanboende icke gifta föräldrar inte automatiskt får två
vårdnadshavare, medan barn födda inom äktenskap får detta. Om barnets
bästa ska komma i främsta rummet torde ju denna princip vara vägledande
även i de fall då föräldrarna inte är gifta med varandra. I de flesta fall är det
bästa för barnet att ha två vårdnadshavare som delar på ansvaret för barnet
oavsett om dessa är gifta med varandra eller ej.

4.2.3 Vårdnaden efter skilsmässa eller separation

4.2.3.1 Avtal
Man strävar numera mot att genom samarbetssamtal undvika
vårdnadstvister i domstol. En vårdnadstvist försämrar ofta förhållandet
mellan föräldrarna och detta missgynnar även barnet. Genom
samarbetssamtal kan vårdnadsfrågan lösas i samförstånd. Frågor om
vårdnad, boende och umgänge kan numera sedan reformen 1998 handläggas
och avgöras under mindre konfliktfyllda former, genom att föräldrarna fått
                                                
32 6 kap. 3§ 1 stycket föräldrabalken.
33 6 kap. 4§ 1 stycket föräldrabalken.
34 6 kap. 4§ 2 stycket 1 punkten föräldrabalken.
35 6 kap. 4§ 2 stycket 2 punkten föräldrabalken.
36 Saldeen, Å, a.a. s. 80.
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en möjlighet att träffa avtal i dessa frågor. Även före reformen kunde
föräldrar träffa avtal av detta slag, men avtalen kunde som regel inte läggas
till grund för verkställighet, vilket är fullt möjligt enligt nu gällande
reglering.37

Då barnet står under vårdnad av båda föräldrarna, eller en av dem, får
föräldrarna avtala att vårdnaden ska vara gemensam eller att en av dem ska
ha vårdnaden om barnet. Detta avtal ska vara skriftligt och tydligt
formulerat. Avtalet blir giltigt om socialnämnden godkänner det.38 I de fall
då föräldrarna har avtalat om gemensam vårdnad skall socialnämnden
godkänna avtalet, om det inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa. Om
avtalet istället innebär att en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad, ska
nämnden godkänna avtalet om det som har avtalats är till barnets bästa.39

Ett sådant avtal som dels är skriftligt till sin form och dels har godkänts av
socialnämnden skall gälla på samma sätt som ett lagakraftvunnet
domstolsavgörande. Om en lagakraftvunnen dom meddelats angående
exempelvis vårdnaden om ett barn, hindrar inte detta att vårdnadsfrågan kan
prövas på nytt.40 I linje med detta är det därför naturligt att det som avtalats
senare kan ändras, antingen genom domstolsavgörande eller genom ett nytt
avtal. Genom ett skriftligt avtal som godkänts av socialnämnden kan
föräldrarna även göra ändringar i ett tidigare domstolsavgörande.41

Det är socialnämnden som har som ansvar att se till att föräldrar får hjälp att
träffa avtal. Socialnämnden är också det organ som ansvarar för
samarbetssamtal. Som en naturlig följd av detta har också socialnämnden
uppgiften att bevaka att föräldrarnas avtal stämmer med vad som är barnets
bästa. Barnets bästa ska alltid vara utgångspunkten vid prövning av ett avtal.
För att avtal ska kunna prövas på ett tillfredsställande sätt av socialnämnden
krävs det att utredning om barnets förhållanden och föräldrarnas lämplighet
som vårdnadshavare kan inhämtas. Då ett avtal har föregåtts av
samarbetssamtal, kan det tyckas rimligt att den som handlagt
samarbetssamtalen också är den person som ska pröva om avtalet ska
godkännas. För att göra detta möjligt har nämnden en möjlighet att delegera
beslutanderätten.42

I de flesta fall torde prövningen av ett avtal vara enkel, men det förekommer
också fall där det finns all anledning till eftertanke och särskilda
överväganden. Det kan aldrig uteslutas att det finns situationer där
föräldrarna ser mer till sina egna intressen än till barnets behov. Ekonomiska
överväganden från föräldrarnas sida eller en starkare förälders inflytande
över en svagare förälder kan vara orsaker som gör att hänsyn till barnets

                                                
37 Schiratzki, J, Barnrättens grunder, s. 100.
38 6 kap. 6§ 1 stycket föräldrabalken.
39 6 kap. 6§ 2 stycket föräldrabalken.
40 Se t.ex. NJA 1993 s. 226.
41 Saldeen, Å, a.a. s. 96.
42 Prop. 1997/98:7 s. 81f.
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bästa inte tas i tillräcklig utsträckning vid ingående av avtalet.

Även vid socialnämndens prövning av föräldrarnas avtal gäller naturligtvis
den grundprincipen att hänsyn ska tas till barnets bästa och barnets vilja med
beaktande av barnets ålder och mognad.43 Kommer det fram att barnet
motsätter sig den lösning som föräldrarna kommit fram till, finns det skäl att
närmare undersöka om avtalet verkligen är till barnets bästa. Vid
bedömningen om avtalet är till barnets bästa gäller bestämmelserna i 6 kap.
2a§ andra stycket och 2b§ i föräldrabalken.

4.2.3.2 Domstolsbeslut
Döms det till äktenskapsskillnad mellan föräldrarna, står barnet även
därefter under båda föräldrarnas vårdnad, om inte den gemensamma
vårdnaden upplöses. Om den gemensamma vårdnaden ska kvarstå efter
domen på äktenskapsskillnad, skall rätten i domen upplysa föräldrarna om
detta så att dessa verkligen får klart för sig vad som kommer att gälla i
vårdnadsfrågan.44 Den gemensamma vårdnaden kan dock under vissa
omständigheter komma att upplösas.

Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, och vill
någon av dem få ändring i vårdnaden, ska domstolen efter vad som är bäst
för barnet förordna att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro
vårdnaden åt en av föräldrarna.45 Sedan lagändringen 1998 kan en domstol
även mot en förälders vilja vägra att upplösa den gemensamma vårdnaden
eller förordna om gemensam vårdnad. Rätten kan däremot inte besluta om
gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det.46 Domstolen kan
på motsvarande sätt inte heller besluta om gemensam vårdnad i de fall då
båda föräldrarna var för sig begär att få ensam vårdnad.47

Syftet med att sträva efter gemensam vårdnad är att främja goda
förhållanden mellan barnet och båda föräldrarna. Ett gemensamt rättsligt
ansvar för barnet kan bidra till detta. Man vill med lagändringen betona
barnets intresse av goda och nära relationer till båda sina föräldrar även om
föräldrarna bor isär. Båda föräldrarna ska vara delaktiga i barnets
förhållanden och ta ansvar för barnet. Målsättningen ska dock vara att
föräldrar ska ha gemensam vårdnad i samtliga fall då detta är bäst för barnet.
Denna princip ligger också helt i linje med Barnkonventionens
stadganden,48främst artiklarna 9 och 18.

Ett exempel på då den nya regeln ska tillämpas är då en förälder som har
ensam vårdnad motsätter sig gemensam vårdnad utan godtagbart skäl. Med
                                                
43 6 kap. 2b§ föräldrabalken.
44 6 kap. 3§ 2 stycket föräldrabalken.
45 6 kap. 5§ 1 stycket föräldrabalken.
46 6 kap. 5§ 2 stycket föräldrabalken.
47 Prop. 1997/98:7 s. 106.
48 Prop. 1997/98:7 s. 49.
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tidigare reglering skulle i detta fall gemensam vårdnad vara utesluten. Att
helt överflytta vårdnaden till den andre föräldern skulle äventyra barnets
trygghet och stabilitet, och troligtvis inte komma i fråga. Det enda sättet för
den andre föräldern att få del i vårdnaden torde vara genom gemensam
vårdnad, vilket numera är möjligt att förordna om i ett sådant fall. Det är
bl.a. i sådana situationer som lagändringen är avsedd att tillämpas.49

Det finns fortfarande kvar möjligheter att erhålla ensam vårdnad. Ett sådant
fall är om den gemensamma vårdnaden inte är till barnets bästa. Detta kan
komma i fråga i fall då en vårdnadshavare är direkt olämplig. En förälder
kan anses som olämplig om denne gjort sig skyldig till våld mot barnet eller
den andre föräldern. Av underrättspraxis framgår att det ofta, men inte alltid,
krävs en brottsmålsdom för att uppgifter om våld ska leda till ensam
vårdnad, när den förälder som uppges ha misshandlat den andra vill att
vårdnaden ska vara fortsatt gemensam.50

Det kan också förhålla sig så att konflikten mellan föräldrarna är så svår och
djup att det är omöjligt för dem att samarbeta i frågor som rör barnet.
Gemensam vårdnad är i dessa fall inte till gagn för barnet.

I 6 kap. 2a§ 2 stycket i föräldrabalken framhålls att risken för att barnet
utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller kvarhålls, eller annars far illa
ska beaktas vid bedömningen av vad som är barnets bästa.51

När en förälder motsätter sig gemensam vårdnad p.g.a. att det förekommit
något slags övergrepp från den andre förälderns sida, kan det vara bäst för
barnet att en förälder tillerkänns ensam vårdnad. Då en förälder lever i ett
tillstånd av oro eller skräck för den andre föräldern, kan detta innebära att
den föräldern är dåligt rustad att tillgodose sitt barns behov av trygghet och
omsorg.52

Den ena föräldern kan också tillerkännas ensam vårdnad om detta är vad
barnet önskar och barnet har uppnått en sådan ålder och mognad att rätten
inte anser sig kunna gå emot barnets vilja.53 Om sådana förhållanden
föreligger kan det oftast vara det bästa för barnet att en av föräldrarna
tillerkänns ensam vårdnad.54

Gemensam vårdnad i sig har inte något egenvärde, utan får sitt värde i hur
den utövas. I de fall då gemensam vårdnad leder till ständiga
konfrontationer, kan denna ständiga oenighet resultera i trauman för såväl

                                                
49 Prop. 1997/98:7 s. 108.
50 Schiratzki, J, a.a. s. 109.
51 Schiratzki, J, a.a. s. 108.
52 Ryrstedt, E, Gemensam vårdnad inte alltid det bästa för barn, JT 2000-01, s. 424. 
53 Ryrstedt, E, Konsensus-förutsättning eller belastning för gemensamt föräldraansvar?,   s.
18f.
54 Prop. 1997/98:7 s. 49f.
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barn som föräldrar.55 Trots detta är gemensam vårdnad idag normen och
ensam vårdnad ett alternativ som endast aktualiseras i undantagsfall.

Naturligtvis är den ideala situationen den att föräldrarna i positiv anda är
förmögna att fatta alla beslut kring barnet i samförstånd. Syftet med
gemensam vårdnad är enligt förarbetena att barnet ska ha en nära och god
kontakt med båda föräldrarna. I en idealsituation som ovan äger också syftet
sin rätt. Gemensam vårdnad i en situation som denna då föräldrarna sätter
barnets intressen före sina egna och kan samarbeta och nå
samförståndslösningar, är naturligtvis till nytta för barnet. Den goda
kontakten som i ett sådant fall bibehålls mellan barnet och båda föräldrarna
härrör kanske från föräldrarnas samarbetsvilja och förmåga till
samförståndslösningar, utan att man därur kan dra slutsatsen att en sådan
samarbetsförmåga uppkommer genom att föräldrarna tillerkänns gemensam
vårdnad. Istället kan ett samarbete mellan föräldrar som inte bor tillsammans
vara mycket svårt.56

Det poängteras också i förarbetena att gemensam vårdnad inte alltid är till
barnets bästa. Målsättningen att eftersträva gemensam vårdnad får inte
tolkas så att man mer eller mindre schablonmässigt beslutar om gemensam
vårdnad mot den ene förälderns önskemål. Om den förälder som motsätter
sig gemensam vårdnad anför vägande skäl för sin ståndpunkt, är det oftast
lämpligt att inte gå emot den personens vilja. En förälders motstånd till
gemensam vårdnad får aldrig negligeras utan snarare uppmana till en
noggrann utredning. Möjligheten att döma till gemensam vårdnad mot en
förälders vilja ska användas med stor försiktighet och lyhördhet.57

I propositionen 1997/98:7 hänvisar man i detta sammanhang till vad som
anfördes i samband med ändringar i föräldrabalkens 6 kap. 1991,
beträffande vilken betydelse som bör tillmätas det förhållandet att en
förälder motsätter sig gemensam vårdnad.58

Det anfördes i propositionen att en förälders motstånd mot gemensam
vårdnad kan vara ett tecken på att intresset och ambitionen hos den föräldern
att upprätthålla en nära och god kontakt med den andra föräldern är mindre,
än hos den som förespråkar gemensam vårdnad. Men det kan också finnas
andra orsaker till motståndet. Motståndet kan bero på en strävan hos den
föräldern att skydda barnet mot att fara illa. Motståndet kan ha sin grund i
sådana förhållanden som hustrumisshandel, eller ständiga trakasserier från
en makes sida. Detta är förhållanden som kan göra det svårt eller omöjligt
med en vårdnadsform som förutsätter enighet i frågor som rör barnet. I det
enskilda fallet måste därför bedömningen vara mycket lyhörd och noggrant
inriktas på de omständigheter och behov som föreligger i just det
individuella fallet.
                                                
55 Ryrstedt,E, a.a. s. 76.
56 Ryrstedt, E, a.a. s. 73.
57 Prop. 1997/98:7 s. 50f.
58 Prop. 1990/91:8 s. 34.
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Utgångspunkten idag är alltså gemensam vårdnad, vilket implicerar
samarbetsvilja och samarbetsförmåga. Ett föräldrapar kan däremot ha
gemensam vårdnad utan att kunna komma överens om barnets mest
grundläggande angelägenheter, såsom boende och umgänge.  Därför valde
lagstiftaren att ge rätten kompetens att fatta beslut i avgörande rörande
vårdnad, boende och umgänge, väl medveten om vårdnadshavarnas
oförmåga att alltid komma överens i dessa frågor. Utan att det krävs att
föräldrar med gemensam vårdnad kan nå enighet i vårdnads-, boende- eller
umgängesfrågan, förutsätts det att de kan fatta gemensamma beslut i övrigt
vad gäller barnet.59

Det går inte heller att dra slutsatsen att umgänget mellan barnet och en
förälder skulle få en högre kvalité endast genom att umgängesföräldern har
del i vårdnaden.60  I vissa fall när konflikten mellan föräldrarna är djup,
torde det ibland kunna bli tvärtom. Nödvändigheten i att försöka samarbeta
kan i sig vara konfliktskapande. Utan det inslag som det nödvändiga
samarbetet utgör, torde föräldrar och barn kunna utöva umgänget utan
försvårande omständigheter.61

Det är olyckligt när det uppstår strider mellan föräldrarna om vårdnaden.
Något som däremot känns ännu mer skrämmande är ett nytt problem som
dykt upp på senare år, nämligen det att ingen av föräldrarna vill ha
vårdnaden om sitt barn. Detta problem tar Göran Ewerlöf som är domare
och chef för tingsrätten i Eskilstuna upp i Rädda Barnens skrift Barnets rätt
till båda föräldrarna. Enligt Ewerlöf verkar detta gälla den generation som
nu börjar föda barn, föräldrar som nu är i trettioårsåldern. De vill ägna sig åt
sin karriär och åt sig själva.62  

4.2.3.3 Ändring i vårdnaden
Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till
missbruk eller försummelse, eller på annat sätt brister i omsorgen om barnet
ska rätten besluta om ändring i vårdnaden. Bristen i omsorgen ska för att en
ändring av vårdnaden ska beslutas, medföra bestående fara för barnets hälsa
eller utveckling.63

Har föräldrarna gemensam vårdnad om barnet, och en av föräldrarna brister
i omsorgen, skall rätten anförtro den andre föräldern ensam vårdnad. Brister
även denna förälder i omsorgen om barnet ska rätten flytta över vårdnaden

                                                
59 Ryrstedt, E, a.a. s. 13.
60 Ryrstedt, E, a.a. s. 76.
61 Ryrstedt, E, JT 2000-01, s. 428. 
62 Rädda Barnen, Barnets rätt till båda föräldrarna, s. 30.
63 6 kap. 7§ 1 stycket föräldrabalken.
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till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.64

4.2.4 Praxis

Den nya regeln i 6 kap. 5§ föräldrabalken har fått sin tillämpning prövad i
praxis vid några tillfällen. HD har generellt ansett att gemensam vårdnad är
det bästa för barnet när inte särskilda skäl talar däremot.65 Detta uttalar HD i
rättsfallet NJA 1999 s. 451 som gällde vårdnaden om tre barn efter
äktenskapsskillnad. Modern yrkade och tillerkändes ensam vårdnad om
barnen i tingsrätten. Hovrätten valde att fastställa tingsrättens dom. Fadern
överklagade till HD och yrkade att HD i första hand skulle förordna om
fortsatt gemensam vårdnad. Modern bestred denna ändring. HD ändrade
hovrättens dom och förordnade att parterna skulle ha fortsatt gemensam
vårdnad. HD anförde bl.a. att vid avgörande av frågor om vårdnad, boende
och umgänge, ska alltid barnets bästa 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 sina
föräldrar. Båda föräldrarna ansågs i detta fall vara engagerade och
kompetenta föräldrar. Det fanns vissa meningsskiljaktigheter dem emellan,
men dessa ansågs inte vara av sådant slag som enligt förarbetena skulle
medföra att domstolen inte bör förordna om gemensam vårdnad mot den ena
förälderns vilja.

I ett avgörande året därpå uttryckte HD vad som kan vara sådana särskilda
skäl som leder till att rätten inte ska förordna om gemensam vårdnad. Om
det finns en sådan konflikt mellan föräldrarna att de inte kan samarbeta i
frågor rörande barnet, får det anses vara bäst för barnet att endast en av
föräldrarna tillerkänns vårdnaden. HD anförde också att en annan särskild
omständighet som kan tala mot gemensam vårdnad och som kan innebära att
en förälder anses som olämplig vårdnadshavare är om föräldern gjort sig
skyldig till våld mot barnet eller den andre föräldern.66 I det aktuella målet
ansåg HD att det fanns en så djup konflikt mellan föräldrarna att modern
tillerkändes ensam vårdnad. Det faktum att fadern gjort sig skyldig till
misshandel av modern och dömts för detta brott ansågs inte i sig innebära att
han var olämplig som vårdnadshavare. Misshandeln ansågs snarare vara ett
exempel på föräldrarnas samarbetssvårigheter.67

Genom enhälligt avgörande markerade HD gränsen för när gemensam
vårdnad ska nekas och vårdnaden istället tillerkännas den ene av föräldrarna
ensam. Genom detta avgörande vet man vilka krav som ska ställas på
föräldrarnas konflikter för att man ska frångå huvudregeln – gemensam
vårdnad. HD synes ha varit av uppfattningen att misshandeln som sådan inte
medförde att mannen borde förklaras olämplig som vårdnadshavare. Med

                                                
64 6 kap. 7§ 2 stycket föräldrabalken.
65 NJA 1999 s. 451.
66 NJA 2000 s. 345.
67 Wickström, A, Nyare rättspraxis om vårdnad om barn, SvJT 2001:2, s. 672.
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stöd av uttalanden i propositionen om vilken effekt det kan få för ett barn att
en förälder lever i ett tillstånd av oro och skräck för den andra föräldern,
måste HD:s ställningstagande ifrågasättas. Det kan aldrig ligga i ett barns
intresse att de beslut som avser barnet ska fattas i samarbete mellan två
personer, där den ene inte kan tillgodose barnets behov av trygghet och
omsorg, beroende på den andra förälderns tidigare uppförande.68

Vid bedömningen av en förälders lämplighet som vårdnadshavare ska
förälderns kön inte tillmätas betydelse. Utgångspunkten ska vara att modern
och fadern är lika lämpliga som vårdnadshavare oavsett kön. Vid varje
avgörande av en vårdnadstvist ska en individuell utredning ske som belyser
vad som i det enskilda fallet verkligen är bäst för barnet. Eftersom det ofta
och lyckligtvis visar sig att båda föräldrarna är lämpliga som vårdnadshavare
kan det av naturliga skäl vara svårt för rätten att avgöra vem som ska
tillerkännas vårdnaden. I den situation då en domstol haft att avgöra vem av
föräldrarna som ensam ska tillerkännas vårdnaden kan man i praxis se en
tendens att domstolarna gjort generaliseringar eller presumtioner för vad
som typiskt sett är lämpligast för barnet. I HD:s tidigare praxis finns
åtskilliga fall i vilka domstolen i brist på vägande argument, antagit att
modern är mer lämplig än fadern att inneha vårdnaden om små barn.69

Man kan utgå ifrån att i takt med att könsrollerna förändras i samhället,
förändras också underlaget för en sådan bedömning. I rättsfallet NJA 1989
s.335 uttryckte HD för första gången att ingen av föräldrarna på grund av sitt
kön är mer lämpad som vårdnadshavare än den andre.

4.3 Barnets boende

Genom 1998 års reform infördes som tidigare behandlats en möjlighet för
domstolen att mot en förälders vilja besluta om gemensam vårdnad om det
är det bästa för barnet i det enskilda fallet. Ett sådant beslut kan givetvis leda
till att föräldrarna därefter har svårighet att komma överens i olika frågor
som rör barnet. En sådan svårlöst fråga kan vara hos vem av föräldrarna
barnet huvudsakligen ska bo.

4.3.1 Avtal

Föräldrarna har också i frågor om boende rätt att ingå avtal med varandra.
Är det som överenskommits till barnets bästa och avtalet i övrigt uppfyller
formkraven på skriftlighet och tydlighet blir avtalet giltigt genom
socialnämndens godkännande.70 Vid bedömningen om avtalet är till barnets
bästa gäller bestämmelserna i 6 kap. 2a§ andra stycket och 2b§ i

                                                
68 Eva Ryrstedt kommenterar rättsfallet NJA 2000 s. 345 i artikeln Gemensam vårdnad inte
alltid det bästa för barn i Juridisk Tidsskrift 2000-01 s. 423.
69 Saldeen, Å, a.a. s. 100f.
70 6 kap. 14a§ 2 stycket föräldrabalken.
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föräldrabalken.

I anslutning till upprättandet av avtal har föräldrarna möjlighet att enas
genom samarbetssamtal.71

4.3.2 Domstolsbeslut

Det har 1998 införts en möjlighet för domstol att inte endast, som tidigare,
interimistiskt, utan även slutligt, besluta om var barnet ska bo. Denna
möjlighet ska ses som ett led i en ökad användning av gemensam vårdnad.72

En förutsättning för ett sådant beslut är att föräldrarna antingen kräver ett
beslut om boende, eller att föräldrarna helt enkelt inte kan komma överens i
frågan.73

Har båda föräldrarna vårdnaden om barnet skall domstolen alltså kunna
besluta om barnets boende. Avgörande för domstolens bedömning ska vara
vad som är bäst för barnet.74 Domstolens beslut kan innebära att barnet ska
bo hos en av föräldrarna eller att barnet ska bo växelvis hos var och en av
dem.75 Rätten kan besluta om växelvis boende även mot en förälders vilja.76

I förarbetena uttalas det att domstolen kan behöva inhämta en utredning för
att kunna bedöma vilket boende som i det enskilda fallet är det bästa för
barnet. I de fall föräldrarna är oense behöver denna utredning vara mer
omsorgsfull än i de fall då föräldrarna är överens. Det bör visserligen ligga i
domstolens officialprövningsplikt att även vid föräldrarnas enighet fatta sitt
beslut efter vad som är bäst för barnet. Domstolen har dock i allmänhet inte
anledning att ifrågasätta överenskommelsen om föräldrarna är överens.77

4.3.3 Boende hos en förälder, eller växelvis boende?

Enligt en undersökning78 2001 bodde 83% av alla barn till separerade
föräldrar endast hos en av föräldrarna. När föräldrarna inte bor tillsammans
är det vanligast att barnet bor hos mamman och har umgänge med pappan.79

Det växelvisa boendet blir dock allt vanligare. Under åren 1992-93 bodde
endast 4% av separerade föräldrars barn i åldrarna 0-17 år, växelvis. Det
växelvisa boendet har ökat till att 2001 omfatta 17 % av alla barn till

                                                
71 6 kap. 18§ föräldrabalken.
72 Prop. 1997/98:7 s. 56.
73 Saldeen, Å, a.a. s. 93.
74 6 kap. 14a§ 1 stycket föräldrabalken.
75 Prop. 1997/98:7 s. 56.
76 Socialstyrelsen, Växelvis boende, s. 12.
77 Prop. 1997/98:7 s. 56.
78 SCB, ULF-undersökningen 2001.
79 Socialstyrelsen, Växelvis boende, s. 10.
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separerade föräldrar, enligt ovannämnda undersökning. 80

Normalt avses med växelvis boende att barnet vistas ungefär lika mycket,
och har ett varaktigt boende hos båda föräldrarna. Barnet kan dock bara vara
folkbokfört hos en förälder. Högsta domstolen har behandlat frågan om var
gränsen mellan umgänge och växelvis boende går. I en dom från
199881uttalar HD att det normalt är fråga om umgänge, och inte varaktigt
boende om barnet vistas hos den ena föräldern endast en tredjedel av tiden.
Även om skillnaden i vistelsetiden hos de båda föräldrarna skulle visa sig
vara mindre, bör bedömningen ofta bli densamma om inte andra faktorer
klart pekar i en annan riktning. Andra faktorer som kan få betydelse vid
bedömningen är var barnet är folkbokfört, hur barnets boende är ordnat, var
barnet förvarar sina tillhörigheter och hur barnets försörjning fördelas
mellan föräldrarna.82

De stora fördelarna med växelvis boende är båda föräldrarnas bibehållna
kontakt med barnet, och föräldrarnas möjlighet att ta gemensamt ansvar.
Avståndet mellan föräldrarnas bostäder spelar stor roll. Med stigande ålder
blir barnet mer och mer beroende av att ha nära till kamrater och
fritidsaktiviteter. Avståndet kan försvåra barnets möjligheter att finna
tillhörighet till kamrater, och långa resor kan vara tröttande för alla.83

Växelvis boende ur ett barnperspektiv har också behandlats i
departementspromemorian Gemensam vårdnad för ogifta föräldrar.84

Torgny Gustafsson som är expert i barnpsykiatri anlitades av departementet,
och han kom fram till ståndpunkten att växelvis boende inte var att
rekommendera för barn under tre års ålder. De mindre barnen har stora
behov av trygghet och kontinuitet.  De har svårt att hålla kvar minnet av en
frånvarande förälder under en längre tid som exempelvis en hel vecka.
Torgny Gustafsson anser också att ett växelvis boende ska vara till för
barnet och inte för att skapa rättvisa mellan föräldrarna. Barnets boende bör
också kunna ändras över tid, i enighet med de behov som barnet har i olika
skeden av sin uppväxt och utveckling.85

                                                
80 Socialstyrelsen, Växelvis boende, s. 10.
81 NJA 1998 s. 267.
82 Socialstyrelsen, Växelvis boende, s. 10.
83 Socialstyrelsen, Växelvis boende, s. 40.
84 Ds 1999:57, bilaga 1.
85 Socialstyrelsen, Växelvis boende, s. 11f.
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4.4 Umgänge

4.4.1 Barnets umgängesrätt

Barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans
med.86 Denna rätt lyfts fram i lagen genom 1998 års reform. Vidare betonas
också föräldrarnas gemensamma ansvar för att barnets behov av umgänge så
långs som möjligt tillgodoses.87 Bestämmelsen gäller oberoende av om
föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet eller inte.88 Det understryks
också att den förälder som barnet inte bor tillsammans har en skyldighet att
umgås med barnet.89

Umgänget är i första hand till för barnet. Det är därför främst barnets
intressen och behov av umgänge som ska tillgodoses. En förälder har inte
någon absolut rätt till umgänge med sitt barn. Detta får anses vara helt i linje
med grundprincipen om barnets bästa.90 Umgänget är till för att barnet ska
få en nära och god relation till båda sina föräldrar.

Trots att föräldrarna har ett gemensamt ansvar att se till att barnet får det
umgänge det har rätt till uppstår ibland praktiska problem. Barnet kan vilja
träffa den förälder som det inte bor tillsammans med, men denne kanske inte
alls är intresserad av att träffa barnet. Föräldern har en skyldighet att umgås
med barnet, men en sådan umgängesvägran är inte sanktionerad. Om ett
umgänge skulle tvingas fram av sanktioner finns det en överhängande risk
för att relationerna blir bristfälliga. Ett framtvingat umgänge skulle därför
sällan vara till gagn för barnet.91

Gudrun Nordborg som är Universitetslektor i Rättsvetenskap i Umeå anser
att umgänget kan bli en plikt för barnet. Vitessanktioner för den förälder
som sviker sitt barn genom att undandra sig umgänge helt eller delvis har
tillbakavisats av regeringen. Regeringen menar att det finns en risk för att
umgänge som måste tvingas fram med sanktioner verkar i fel riktning vad
gäller relationerna. Nordborg instämmer, men undrar varför inte denna risk
beaktas när det är barnet som tvingas. Effekten blir att umgänget är frivilligt
för föräldern, men för barnet är det en plikt. 92

Den som är över 12 år kan som regel inte tvingas att träffa en förälder och
inte heller hämtas av polis för detta ändamål.93

                                                
86 6 kap. 15§ 1 stycket föräldrabalken.
87 6 kap. 15§ 2 stycket föräldrabalken.
88 Prop. 1997/98:7 s. 115.
89 Prop. 1997/98:7 s. 59.
90 Prop. 1997/98:7 s. 60.
91 Prop. 1997/98:7 s. 60.
92 Nordborg, G, Gemensam vårdnad för vems skull?, Tema Juridik nr 2/98.
93 Hobohm, S, Barnens rätt, s. 28.
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Den förälder som barnet ska umgås med bör ha det primära ansvaret för
resekostnaderna.94 Om barnet endast bor tillsammans med en förälder, ska
den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som behövs för att tillgodose
barnets behov av umgänge med den andra föräldern. 95 Boföräldern ska ta
del i dessa kostnader i den mån hans eller hennes förmåga tillåter detta. Vid
s.k. växelvis boende bortfaller alltså denna skyldighet. Då den förälder som
barnet bor tillsammans med saknar förmåga att bidra till kostnaderna ska
han eller hon inte heller anses skyldig att göra detta.96 Metoder har utarbetats
för att räkna ut fördelningen av resekostnaderna.97

Det framgår av förarbetena att kostnaderna ska vara av viss betydenhet för
att komma i fråga för delning. Längre resor inom landet, samt eventuella
utlandsresor bör naturligtvis kunna fördelas.98

I fall då avståndet mellan bostadsort och umgängesort understigit tio mil har
i rättspraxis boföräldern inte ansetts skyldig att bidra till resekostnaderna.99

4.4.2 Umgänget efter skilsmässa eller separation

4.4.2.1 Avtal
I första hand bör naturligtvis föräldrarna själva och i samråd med barnet
försöka lösa umgängesfrågan. Står barnet under vårdnad av båda
föräldrarna, eller en av dem, får de avtala om barnets umgänge med en
förälder som barnet inte bor tillsammans med. Ett sådant avtal är giltigt om
det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Det som har
överenskommits ska vara till barnets bästa.100 Vid bedömningen om avtalet
är till barnets bästa gäller bestämmelserna i 6 kap. 2a§ andra stycket och 2b§
i föräldrabalken.

4.4.2.2 Domstolsbeslut
Domstolsbeslut om umgängesrätt kunde tidigare endast komma i fråga om
den ena föräldern var skild från vårdnaden. Beslut om umgängesrätt kunde
alltså inte fattas av domstol om föräldrarna hade gemensam vårdnad. Genom
lagändring 1998 kan numera rätten besluta om umgänge även vid gemensam
vårdnad.

Rätten ska besluta om umgänge efter vad som är bäst för barnet. Talan om

                                                
94 Prop. 1997/98:7 s. 72.
95 6 kap. 15b§ 1 stycket föräldrabalken.
96 Saldeen, Å, a.a. s. 112.
97 Se mer om metoderna i Prop. 1997/98:7 s. 70ff.
98 Prop. 1997/98:7 s. 73.
99 RH 1999:30.
100 6 kap. 15a§ 2 stycket föräldrabalken.
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umgänge får föras av en förälder som vill umgås med sitt barn.101 Hur
umgängesrätten ska se ut är inte lagreglerat, men i praktiken brukar normal
umgängesrätt innebära att barnet får träffa den andre föräldern varannan helg
från fredag klockan 18 till söndag klockan 18. Dessutom brukar barnet
spendera varannan storhelg med den andra föräldern samt vistas hos den
andre föräldern fyra till fem veckor om sommaren.102

Vid bedömning av frågor om umgängesrätt bör det enligt förarbetena tas
hänsyn till föräldrarnas förhållande till varandra. Om rätten kan anta att
umgänget kommer att orsaka en konflikt mellan föräldrarna som kan skada
barnet bör detta beaktas vid umgängesrättsfrågans avgörande. Detta kan leda
till att ett umgänge i varje fall för tillfället vägras.103

4.4.2.3 Risk för bortförande
Före reformen 1998 fanns en uttrycklig regel i föräldrabalken om att rätten
vid bedömning av frågor om umgänge ska beakta risken att barnet bortförs,
kvarhålls eller annars far illa.104 Dessa bestämmelser är numera inarbetade i
6 kap. 2a§ i föräldrabalken. Hänsyn ska alltså tas till risk för bortförande då
en samlad bedömning om barnets bästa görs i samband med beslut.105 Finns
det risk för att barn olovligen förs bort bör umgängesbeslut utformas med
hänsyn till denna risk för att barnets bästa ska kunna tillgodoses. Rätten kan
t.ex. förordna om att umgängesrätt endast får utövas i Sverige eller bara i
närvaro av socialtjänsteman eller annan person. Det förekommer också fall
där risken för att barnet ska föras utomlands är så påtaglig att rätten
överhuvudtaget inte bör förordna om umgänge.106

Frågan om hur stor risken för bortförande ska vara för att den ska inverka på
bedömningen av frågan om umgängesrätt har prövats i NJA 1995 s.727.
Fallet gällde umgängesrätt med en 2-årig pojke, vars föräldrar varit sambor
under en kort tid men separerat. Fadern var syrisk medborgare som kommit
till Sverige från Libanon. Modern hade vårdnaden om pojken och motsatte
sig något umgänge mellan fadern och sonen. Modern hade farhågor om att
pojken skulle föras till en plats varifrån han inte kunde hämtas utan faderns
medverkan. Tingsrätten fann moderns farhågor inte helt ogrundade.
Tingsrätten fann dock inte risken för bortförande så påtaglig att faderns
yrkande om umgänge helt borde ogillas. Det beslutades om en begränsning
av umgänget till varannan lördag, då en kontaktperson utsedd av
socialnämnden också var närvarande. Enligt hovrättens bedömning förelåg
det inte sådan risk för bortförande att umgängesrätten skulle begränsas. I
stället tillerkände hovrätten fadern sedvanlig umgängesrätt med sonen. HD
gjorde samma bedömning som hovrätten men förordnade för barnets bästa
att faderns umgänge med sonen till en början skedde såsom tingsrätten
                                                
101 6 kap. 15a§ 1 stycket föräldrabalken.
102 Hobohm, S, a.a. s. 27f.
103 Saldeen, Å, a.a. s. 113f.
104 Dåvarande 6 kap. 15§ 4 stycket föräldrabalken.
105 Prop. 1997/98:7 s. 114.
106 SOU 1997:116 s. 144.
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bestämt. Umgänget kunde sedan beroende på hur relationen utvecklade sig
utökas att äga rum utan kontaktperson.

4.4.3 Umgängessabotage

I förarbetena framhålls att det finns skäl att inta en sträng hållning när det
gäller umgängessabotage. Skulle en förälder utan godtagbara skäl motarbeta
ett umgänge mellan barnet och den andra föräldern, kan detta vara ett tecken
på att vårdnaden eller boendet behöver ändras. Att införa sanktioner mot
umgängessabotage är däremot inte påkallat, då en sådan åtgärd skulle drabba
barnet. Skulle man exempelvis dra in underhållsstödet till barnet vid
umgängessabotage, skulle ju barnets försörjning ytterst bli drabbad.107

4.4.4 Praxis

Rättsfallet NJA 1978 s. 181, visar att umgänge med den förälder barnet inte
bor hos har ansetts vara olämpligt under vissa omständigheter. I detta fall
vägrades fadern umgängesrätt med sin 12-åriga dotter. HD motiverade sitt
ställningstagande med att någon kontakt inte funnits mellan fadern och
dottern sedan flickan var 8 månader gammal. Risk ansågs finnas för att
samvaro med fadern kunde bli en störande och oroande upplevelse för
flickan. Barnets psykiska hälsa kunde äventyras. HD ansåg att umgänget
kunde skjutas upp tills flickan kunde ta en självständig ställning.

I rättsfallet 1989 s.335 har HD tydligt tagit ställning mot umgängessabotage.
Fallet gällde betydelsen av umgängessabotage vid valet av vårdnadshavare.
Modern hade interimistiskt vårdnaden om barnet, en 7-årig flicka, och hade
saboterat umgänget mellan barnet och fadern. Då det fanns all anledning att
befara att modern skulle fortsätta att sabotera umgänget även i framtiden om
hon fortsatt anförtroddes vårdnaden, och då man hade anledning att anta att
barnet skulle klara att byta hemmiljö, valde HD att tillerkänna fadern
vårdnaden. HD motiverade att detta var den lösning som var mest förenligt
med barnets bästa.

Samma problematik behandlades i ett annat avgörande från HD, NJA 1992
s. 666. Modern hade i fallet inte enbart underlåtit att medverka till att fadern
fick utöva den umgängesrätt med sin 9-åriga dotter som han tilldömts.
Modern hade också aktivt motarbetat och förhindrat umgänget. Med hänsyn
till detta resonerade HD att fadern borde tillerkännas vårdnaden. Dottern
hade emellertid bott hela sitt liv hos modern, och det ansågs kunna innebära
för stor omvälvning med ovissa följder för dottern att flytta över vårdnaden.

I fallet RH 1987:69 hade modern i tingsrätten tillerkänts vårdnaden om två
                                                
107 Prop. 1997/98:7 s. 61.
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barn, 9 och 11 år gamla. Efter domen hade modern påverkat barnen att inte
träffa fadern, och därmed förhindrat ett gott umgänge mellan barnen och
fadern. Fadern anförtroddes senare vårdnaden om barnen i hovrätten med
anledning av moderns umgängessabotage.

I ett annat fall, NJA 1998 s. 675 hade modern till en tre och ett halvt år
gammal pojke gjort sig skyldig till umgängessabotage, men blev ändå
tillerkänd vårdnaden om pojken. HD anförde att när en domstol har att ta
ställning till vilken av föräldrarna som skall anförtros vårdnaden är det
avgörande vad som är bäst för barnet. Barnets bästa ska komma i främsta
rummet i alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Vid
bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det särskilt fästas avseende
vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Detta
torde tala för att tillerkänna fadern vårdnaden. Sonen var endast tre och ett
halvt år gammal, och hade bott hela sitt liv hos modern och inte träffat
fadern sedan han var spädbarn. Det måste förutsättas att han hade ett stort
behov av stabilitet och kontinuitet i sin tillvaro. En överflyttning av
vårdnaden skulle innebära en total omvälvning i pojkens liv. Vid en
sammanvägning av alla omständigheter fann HD att det bästa för barnet var
att vårdnaden kvarstannade hos modern.

I RH 1999:74 ledde moderns umgängessabotage till att hovrätten flyttade
över vårdnaden om en 10-årig flicka, som bott hos modern de senaste fyra
åren och under den tiden endast haft sporadisk kontakt med fadern, från
modern till fadern.

Rättsfallet ovan, NJA 1998 s. 675 är ett exempel på hur konkurrerande
intressen påverkar domslutet. Intresset att främja umgänget med fadern får
här stå tillbaka för intresset att se till att barnets behov av kontinuitet och
stabilitet tillfredsställs.

Ett annat fall med detta tema som fått mycket uppmärksamhet är det så
kallade Tarek-fallet.108 Fadern var både svensk och tunisisk medborgare,
medan modern var svensk medborgare. Efter att paret skilt sig hade fadern
fört den då 3-årige sonen till Tunisien och därmed gjort sig skyldig till
egenmäktighet med barn. Fadern hade däremot själv stannat kvar i Sverige.
Fadern hade genom detta agerande saboterat umgänget mellan sonen och
modern. Vid tidpunkten då målet var uppe i HD hade pojken vistats i
Tunisien i 10 år. Både tingsrätten och hovrätten hade tidigare givit modern
vårdnaden om sonen. HD valde dock att resonera annorlunda. HD fann att
fadern visat allvarliga brister i sitt föräldraansvar. Däremot pekade HD på de
betydande anpassningssvårigheter som pojken skulle utsättas för om han
skulle förflyttas till Sverige. Sonen motsatte sig också att flytta till Sverige.
Trots att modern utan tvivel ansågs vara bäst lämpad att inneha vårdnaden
om pojken, tillerkändes fadern vårdnaden med motiveringen att det i det
speciella fallet var bäst för pojken.

                                                
108 NJA 1992 s. 93.
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4.5 Verkställighet av dom eller beslut

Då allmän domstol fattat beslut i fråga om vårdnad, boende eller umgänge
händer det att den part som har barnet vägrar att efterleva domstolens beslut.
Ett exempel kan vara att föräldern inte lämnar över barnet till den andre
föräldern för umgänge enligt domslutet. I sådana fall kan beslut om
verkställighet beslutas av allmän förvaltningsdomstol.

Verkställighet av avgöranden om vårdnad, boende och umgänge regleras i
föräldrabalkens 21 kapitel.

Domstolen kan ge i uppdrag åt en medlare att verka för att den förälder som
har hand om barnet fullgör sina skyldigheter på frivillig väg.109 Om ett
sådant medlingsförsök misslyckas, ska domstolen besluta om verkställighet.

Om det är uppenbart att förhållandena har ändrats sedan den allmänna
domstolens avgörande eller socialnämndens godkännande av föräldrarnas
avtal, får verkställighet vägras om det med hänsyn till barnets bästa är
påkallat att ärendet prövas på nytt.110 Verkställighet kan också vägras om det
finns en risk som inte är ringa för att barnets själsliga eller kroppsliga hälsa
skadas.111

Har barnet fyllt 12 år, får verkställighet inte ske mot barnets vilja om inte
domstolen finner det nödvändigt av hänsyn till barnets bästa. Detsamma
gäller om barnet ännu inte fyllt 12 år men uppnått en sådan mognad att dess
vilja bör beaktas på motsvarande sätt.112

Beslutar domstolen om verkställighet, får den förelägga vite eller besluta att
barnet skall hämtas genom polismyndighetens försorg.113

                                                
109 21 kap. 2§ 1 stycket föräldrabalken.
110 21 kap. 6§ 1 stycket föräldrabalken.
111 21 kap. 6§ 2 stycket föräldrabalken.
112 21 kap. 5§ föräldrabalken.
113 21 kap. 3§ föräldrabalken.
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5 Barnets rättigheter

5.1 Barnets bästa

5.1.1 Barnets bästa enligt Barnkonventionen

Principen om barnets bästa har länge förekommit i internationella
konventioner och deklarationer. Redan 1924 gavs det uttryck för principen i
den första deklarationen om barns rättigheter som antogs av Nationernas
förbund. Principen har sedan successivt utvecklats i internationella
dokument. Utvecklingen beror främst på att principen under lång tid funnits
i nationell lagstiftning världen över, främst inom familjerättslagstiftningen.

Det som är unikt med Barnkonventionen är att barnets bästa ska komma i
främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Barnkonventionen har på så
sätt vidgat begreppet till att omfatta, inte endast familjerättsliga frågor, utan
alla områden. Principen om barnets bästa ska alltså gälla alla
samhällsområden.114 Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla
åtgärder som rör barn oavsett om åtgärderna vidtas av offentliga eller sociala
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller
lagstiftande organ.115I praktiken uppstår dock ibland konflikter mellan olika
angelägna intressen, vilket leder till att barnets bästa inte ensamt kan vara
utslagsgivande i alla situationer.

Artikel 3 har utformats som en portalparagraf. Därigenom är barnets bästa
ett av flera intressen att ta hänsyn till. Barnets situation, behov och intressen
ska alltid beaktas i beslutsfattande, men barnets bästa kan som sagt inte
ensamt vara utslagsgivande i alla situationer. Den flexibilitet som finns i
artikel 3 gör det möjligt att ibland väga andra intressen mot barnets intresse.
I de fall då beslutande myndigheter låter andra intressen väga tyngre än
barnets bästa, krävs det att myndigheten kan visa att en sammanvägning av
relevanta intressen i det enskilda fallet har gjorts. Beslutande myndigheter
ska också så långt det är möjligt ha försäkrat sig om att barnets bästa har
kommit med och redovisats i beslutsprocessen. 116

Principen om barnets bästa kan härledas ur två grundläggande tankar. Den
ena är att barn har fullt och lika människovärde och alltså inte är mindre
värda än vuxna. Den andra tanken är att barn är sårbara och behöver särskilt
stöd och skydd.117

                                                
114 SOU 1997:116, s. 126f.
115 Barnkonventionen, artikel 3, punkt 1.
116 SOU 1997:116, s. 129.
117 SOU 1997:116, s. 125.
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Man kan fråga sig vad som egentligen är innebörden av begreppet barnets
bästa. FN-kommittén118 har inte lagt fram några kriterier för hur barnets
bästa ska bedömas generellt. Barnets bästa är i praktiken inte heller något
statiskt begrepp utan mycket varierande över tid och från en kultur till en
annan. Utifrån varje barns individuella situation, varierar också innebörden
av vad som kan anses vara barnets bästa. FN-kommittén har inte lagt fram
kriterier för hur barnets bästa generellt sett ska bedömas. Konventionen ska
ses som en helhet, där man särskilt tittar på relationen mellan de
grundläggande principerna i artiklarna 2, 3, 6 och 12. Vid bedömningen av
barnets bästa har FN-kommittén uttalat att särskild hänsyn ska tas till icke-
diskrimineringsprincipen, barnets rätt till utveckling och barnets rätt att
komma till tals. Genom att hänvisa till barnets rätt att komma till tals får vi
också en anvisning om hur beslutsfattare kan gå till väga för att bedöma
barnets bästa. Att helt enkelt tala med det berörda barnet och utröna dess
inställning ger vägledning om vad som i det individuella fallet är att anse
som barnets bästa.119

Den brittiske familjerätteexperten John Eekelaar har tagit upp denna aspekt.
Han menar att det i huvudsak finns två sätt att ta reda på vad som är det
bästa för barnet. Ett sätt är helt enkelt att beslutsfattare gör sina
bedömningar på grundval av vetenskap och vedertagen erfarenhet om barn.
Det gäller alltså att skaffa sig kunskap om barn. Ett annat sätt är att låta
barnet komma till tals och berätta vad barnet själv tycker är dess bästa. Det
optimala underlaget för att bedöma vad som verkligen är bäst för barnet får
man om man kombinerar dessa två tillvägagångssätt. På så sätt får man både
ett objektivt perspektiv, d.v.s. det man vet om barn genom forskning, och ett
subjektivt perspektiv genom att höra barnets egna åsikter.120

5.1.2 Barnets bästa enligt föräldrabalken

Principen om barnets bästa har funnits i svensk lagstiftning långt innan
Barnkonventionen antogs. Men Sveriges ratificering av Barnkonventionen
har inneburit att principen om barnets bästa ytterligare betonats i svensk
lagstiftning. Någon uttrycklig, övergripande och allmän paragraf om att
barnets bästa skulle vara vägledande fanns dock inte i svensk rätt före 1998
års reform. Genom denna reform infördes den nya 2a§ i 6 kapitlet i
föräldrabalken som uttrycker att det ska vara barnets bästa som ska vara
vägledande vid avgörande av alla frågor rörande vårdnad om barn, barns
boende och umgänge.

Det har diskuterats hur man ska kunna definiera vad som är barnets bästa.

                                                
118 En kommitté för barns rättigheter bestående av 10 experter, som har till uppgift att
övervaka konventionens efterlevnad.
119 SOU 1997:116, s. 133f.
120 SOU 1997:116, s. 134.
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Barnkommittén121 har uttryckt att en önskvärd metod för att bedöma vad
som är barnets bästa är att dels använda sig av vedertagna kunskaper om
barn, och dels låta barn själva komma till tals. Under de senare decenniernas
forskning om barns behov har man kunnat skilja på sådana behov som har
en grundläggande betydelse för ett barns utveckling, och andra behov som
också är viktiga men inte på samma djupa och avgörande sätt. De
grundläggande behoven kännetecknas av att de är nödvändiga för en normal
utveckling hos barnet. Barnkommittén har pekat på några sådana
grundläggande behov som enligt kommittén bör ingå i en bedömning av
barnets bästa.

Barnets behov av omvårdnad och skydd för att kunna överleva och utvecklas
måste tillgodoses. Detta begrepp innefattar sådana grundläggande behov
som skydd mot yttre faror, näringsriktig kost, kläder och bostad. Barnets rätt
till omvårdnad vid sjukdom innefattas också i begreppet. Barnet ska ha rätt
till medicinsk vård, habilitering eller rehabilitering vid sjukdom, handikapp
och skador. Barnet ska också ha rätt till en miljö där det inte utsätts för
allvarliga hälsorisker.122

Barnets behov av sina föräldrar är den viktigaste aspekten av barnets bästa.
Barn har behov av ett varaktigt och stabilt förhållande till sina föräldrar. De
behov som föräldrarna tillgodoser är behov av kärlek, trygghet och en känsla
av att behövas. Barnet lär sig också gränssättning och tolkning av omvärlden
genom sina föräldrar. Det är också via föräldrarna som barnets bild av
framtiden formas. Ju yngre ett barn är desto mer beroende är också barnet av
detta psykiska stöd från föräldrarna. Även det större tonårsbarnet har ett
stort behov av sina föräldrar, men behovet har en något annorlunda karaktär.
För både mindre barn och ungdomar gäller att föräldrarna kan tillgodose
barnets behov av att få en grundläggande självkänsla och en egen identitet.
Detta är nödvändigt för att så småningom kunna lämna sina föräldrar och
bygga upp ett eget liv.123

Barn har också ett behov av respekt för sin integritet. I detta ligger att barnet
bereds möjlighet att påverka sin egen situation. Detta innebär också att
barnet i takt med stigande ålder och mognad får ta alltmer ansvar för sina
personliga förhållanden och sitt handlande. Barnet har ett behov av att bli
behandlat med aktning för sin person och sin egenart. Respekt ska också
visas för barnets eller tonåringens utvecklande av en egen identitet. Då
vuxna visar barnen denna respekt läggs grunden för barnets egen förmåga att
visa empati och respekt för andra.124

I vårdnadsmål har det länge varit vedertaget att hänsyn till barnets bästa ska

                                                
121 En parlamentarisk kommitté som fått uppdraget att göra en översyn över hur svensk
lagstiftning och praxis förhåller sig till bestämmelserna i FN:s konvention om barns
rättigheter. 
122 SOU 1997:116, s. 135.
123 SOU 1997:116, s. 135f.
124 SOU 1997:116, s. 136.
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vara avgörande. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det
fästas särskilt avseende vid barnets behov av en nära och god relation till
båda sina föräldrar. I förarbetena uttalas det att vid bedömningen av vad som
i det enskilda fallet är barnets bästa måste hänsyn tas till allt som rör barnets
psykiska och fysiska välbefinnande och utveckling. Vid bedömningen av
barnets bästa i en vårdnadstvist ska man utgå från förhållandena som råder
just för tillfället, men också blicka framåt och göra en prognos för framtiden.
Detta är naturligtvis en komplicerande faktor för beslutsfattaren, men en
nödvändig övervägning för att kunna tillförsäkra barnet sina grundläggande
behov också på längre sikt. Det framhålls också i förarbetena att det ofta är
så gott som 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.125

Den förälder som antas bäst kunna främja ett nära och gott umgänge med
den andre föräldern har sedan 1980-talet ansetts vara den förälder som bäst
tillgodoser barnets grundläggande behov. Oftast har också vårdnaden
tillfallit denne. Det har visat sig i flera av HD:s avgöranden att betydelsen av
att främja en god kontakt med den andre föräldern, varit av avgörande
betydelse i målet.126

5.1.3 Avgörande faktorer i domstolen

Allmänna Barnhuset127anordnade i december 2001 en konferens på temat
Barnet i familjerätten. Syftet var att låta olika officiella aktörer träffas och
diskutera väsentliga faktorer vid bedömning av vårdnad, boende och
umgänge. Konferensen riktade sig i första hand till domare,
familjerättsadvokater och familjerättssekreterare.

Tre domare deltog i konferensen och gav en bild av domstolarnas roll i
vårdnadsärenden, av möjligheterna att bedöma vad som är bäst för barnet
och vilka omständigheter som väger tungt i domstolarnas beslut.
Hovrättslagman Per Eriksson från Malmö var en av dem. Han har arbetat
med vårdnadsmål i 18 år. Eriksson uttalade vid konferensen att domare
generellt sett inte har någon särskild kompetens när det gäller att avgöra vad
som är det bästa för barnet. Det gäller att utgå från erfarenhet, personliga
uppfattningar och sunt förnuft. Efter att ha arbetet länge med dessa mål och
läst många domar kan Eriksson se att det finns vissa faktorer som domare
lägger vikt vid när de ska bedöma vad som är bäst för barnet. Dessa faktorer
är:

* Föräldrarnas överenskommelse väger tungt.

                                                
125 Prop. 1997/98:7 s. 104.
126 SOU 1997:116, s. 150.
127 Allmänna Barnhuset är en stiftelse med en direktion som tillsätts av regeringen.
Stiftelsen stöder forskning om barns sociala anpassning.
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* Den s.k. status quo-principen väger också tungt. Den innebär att
domstolarna inte gärna ändrar på det bestående. Detta får innebörden att de
interimistiska besluten blir viktiga. När det definitiva beslutet ska fattas efter
en kanske tvåårig vårdnadstvist blir ofta status quo-principen avgörande.
Domstolarna ändrar sällan på interimistiska beslut.

* Stabiliteten i barnets liv prioriteras. Allt som innebär att barnet får byta
skola, dagis, kamrater etc. är i princip av ondo för barnet enligt
domstolarnas uppfattning. För att domstolarna ska bryta mot denna princip
krävs särskilda omständigheter.

* En fast punkt är viktigt för barnet. Barn behöver inte bara stabilitet utan
också en trygg och fast tillvaro. Barnet ska inte behöva flacka hit och dit.

* Små barn skall vara hos mamma.

* Gemensam vårdnad är viktig, enligt lagstiftarens mening, och detta synsett
har anammats av domstolarna.

* Man undviker separation av syskon.

* Domstolarna förespråkar ett rikligt umgänge med den förälder barnet inte
bor hos.

* Domstolarna ser allvarligt på umgängessabotage. Det skall dock mycket
till innan man fråntar någon vårdnaden av det skälet. I detta sammanhang
kan man inte titta på barnets bästa utan istället på vad som skadar barnet
minst.128

* För att växelvis boende ska anses vara det bästa för barnet fordras dels att
det finns goda praktiska förutsättningar för att det ska fungera, dels ett
mycket gott samarbetsklimat mellan föräldrarna.129

                                                
128 Se praxis under 4.3.4. HD tar starkt ställning mot umgängessabotage i NJA 1989s.335
och fråntar boföräldern vårdnaden. Se även RH 1987:69. Har dock barnet bott stora delar
av sitt liv hos en förälder kan en överflyttning av vårdnaden innebära att barnets behov av
kontinuitet och stabilitet åsidosätts. Domstolen har då att ta ställning till vad som är till
barnets bästa i det individuella fallet. Se NJA 1998 s.675 och NJA 1992 s.666. I praxis
framkommer dock inte att domstolen skulle titta på vilken åtgärd som skulle skada barnet
minst.    
129 Hindberg, B. Någon måste sätta ner foten när föräldrar inte kan enas om vårdnad,
boende och umgänge, s. 51f. 
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5.2 Barnets rätt till båda sina föräldrar

5.2.1 Barnets rätt till båda sina föräldrar enligt
Barnkonventionen

Barnkonventionens artikel 18 innehåller principen att båda föräldrarna har
ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Barnet har
härigenom en rätt att bli omvårdat av båda sina föräldrar, oavsett om
föräldrarna lever tillsammans eller inte.

Enligt Barnkonventionens artikel 9 ska konventionsstaterna säkerställa att
ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja utom i de fall då
behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning, i enlighet
med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner att ett sådant
åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa.130 Exempel på när ett åtskiljande
kan vara nödvändigt är vid vanvård eller övergrepp från föräldrarnas sida.
Gör en av förälder sig skyldig till övergrepp på barnet kan domstolen skilja
barnet från den föräldern genom att frånta denne vårdnaden och neka
umgänge.

5.2.2 Barnets rätt till båda sina föräldrar enligt
föräldrabalken

Svensk rätt har ytterligare betonat barnets rätt till båda sina föräldrar genom
att gemensam vårdnad numera sedan 1998 kan komma i fråga även i de fall
då en av föräldrarna motsätter sig detta.

Att domstol kan besluta om umgänge också i de fall då föräldrarna har
gemensam vårdnad om barnet, gör det möjligt att tillse att barnet får sin
umgängesrätt tillgodosedd även om föräldrarna är oense.

Den uttryckliga regeln i 6 kapitlet 15§ i föräldrabalken om att barn har rätt
till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med, och att
båda föräldrarna har ett ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses
stärker också barnets rätt till båda sina föräldrar.

Även om huvudprincipen finns att gemensam vårdnad ska gälla även efter
en skilsmässa kan dess praktiska betydelse omkullkastas eftersom
föräldrarna kan försvåra eller omintetgöra den gemensamma vårdnaden i
praktiken. Samma sak gäller barnets rätt till umgänge med båda sina
föräldrar.

                                                
130 Barnkonventionen, artikel 9, punkt 1.



36

5.3 Barnets rätt att komma till tals

5.3.1 Barnets rätt att komma till tals enligt
Barnkonventionen

En annan av barnkonventionens grundläggande principer är barnets rätt att
komma till tals, som uttrycks i konventionens artikel 12.
Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna
åsikter, rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets
åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.131

Det sätts i artikeln inte någon nedre gräns för när barnet har rätt att uttrycka
sina åsikter. Rätten ska tillförsäkras barn som är i stånd att bilda egna
åsikter, även om barnet ännu inte har uppnått en mognad att kommunicera
sina åsikter. Det har uttryckts av FN-kommittén att även mycket små barn
har åsikter, och det är myndigheternas ansvar att utveckla metoder för att
också dessa små barn ska kunna höras.

För att barnets åsikter ska komma fram skall barnet särskilt beredas
möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller genom ett
lämpligt organ. Detta på ett sätt som är förenligt med den nationella
lagstiftningens procedurregler. Denna möjlighet ska tillförsäkras barn i alla
domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.132

I familjerättsliga mål är det just den andra punkten i artikel 12 som är av
intresse. Den tar sikte på situationer då ett beslut ska fattas i domstol eller
annan myndighet och som berör det enskilda barnet.133 Barnets rätt att
särskilt höras enligt artikel 12 punkt 2, gäller i mål och ärenden enligt
föräldrabalken, enligt socialtjänstlagen och LVU och enligt namnlagen.134

5.3.2 Barnets rätt att komma till tals enligt föräldrabalken

Barnets rätt att komma till tals i familjerättsmål har före 1996 inte
uttryckligen reglerats i svensk lagstiftning. När en domstol tidigare
beslutade i ett ärende om vårdnad och umgänge skulle bedömningen alltid
göras utifrån vad som var bäst för barnet. Vilka faktorer som skulle beaktas
framgick inte direkt av lagen, förutom att domstolen skulle beakta vikten av
barnets nära kontakt med båda sina föräldrar.

I förarbetena till föräldrabalken uttryckts dock att det ytterst är domstolens
uppgift att utreda om barnet har några egna synpunkter på vårdnadsfrågan.
Om barnet har en bestämd uppfattning och har nått en sådan mognad att
dess önskemål borde respekteras, borde domstolen i allmänhet följa barnets
                                                
131 Barnkonventionen, artikel 12, punkt 1.
132 Barnkonventionen, artikel 12, punkt 2.
133 SOU 1997:116, s. 186.
134 SOU 1997:116, s. 187.
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önskan. Det påpekas emellertid i förarbetena att det inte kan besvaras
generellt när barnet nått en sådan mognad och att det kan vara svårt att
utreda barnets innersta önskan. Därför skall barnets egna uppgifter vägas in i
den helhetsbedömning av samtliga omständigheter som skall göras i
målet.135

Domstolen hade alltså redan enligt gällande rätt före 1996 en skyldighet att
utreda barnets vilja och beakta den när vårdnads- och umgängesfrågor skulle
avgöras. 

Det är svårt att veta i vilken utsträckning domstolarna tidigare tagit hänsyn
till barnets vilja. En projektrapport från Socialstyrelsen,136 har behandlat
frågan. Projektgruppen undersökte bl.a. hur fem kommuner gick till väga
vid vårdnadsutredningar. Av rapporten framkom att utredarna ofta bara hade
träffat barnet vid något enstaka tillfälle eller inte alls. Regeringen hade den
uppfattningen att sådana vårdnadsutredningar inte var fullständiga, om
rätten skulle kunna utreda barnets vilja och beakta den. Det förutsattes alltså
redan före 1996 att den som gör en vårdnadsutredning ska ta reda på barnets
inställning, men någon uttrycklig lagreglering om detta saknades.

Den 1 januari 1996 infördes uttryckliga regler i föräldrabalken om barns rätt
att komma till tals i mål och ärenden rörande vårdnad och umgänge.
Regleringen innebar att domstolen måste ta reda på barnets inställning och
vilja vid bedömningen av barnets bästa i ett mål om vårdnad eller umgänge.
Detta ska göras med hänsyn till barnets ålder och mognad.

Reglerna om barns rätt att komma till tals kom genom vårdnadsreformen
1998 också att omfatta mål och ärenden om boende och socialnämndens
prövning av föräldrarnas avtal.

Enligt 6 kap. 2b§ i föräldrabalken som trädde i kraft den 1 oktober 1998
skall vid avgöranden av frågor som rör vårdnad, boende och umgänge
hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Att
barnets ålder och mognad ska beaktas innebär att det normalt ska fästas
större vikt vid de större barnens inställning än vid de mindres. De minsta
barnen kan inte ha någon uttalad uppfattning, vilket innebär att domstolen
inte alls behöver ta hänsyn till barnets vilja i de fallen.137

 Den 1 oktober 1998 trädde också 6 kap. 2a§ i föräldrabalken i kraft som är
en uttrycklig bestämmelse om att barnets bästa ska komma i främsta rummet
vid avgörande av alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Barnets
vilja är då en omständighet som ska beaktas vid bedömningen av vad som är
barnets bästa. Att låta barnet komma till tals är alltså ett led i att kunna
bedöma barnets bästa. Det markerades också tydligt att barnets vilja inte

                                                
135 Prop. 1981/82:168 s. 66.
136 Socialstyrelsen, Oenighet om barnen – vad gör socialtjänsten?, 1992.
137 Prop. 1994/95:224 s. 53.



38

enbart är en omständighet att beakta vid bedömningen av barnets bästa, utan
ibland bör beaktas fristående från den bedömningen.138

5.3.2.1 Domstolens utredningsskyldighet
Rätten skall enligt 6 kap. 19§ föräldrabalken se till att frågor om vårdnad,
boende och umgänge blir tillbörligt utredda. Detta är domstolens
utredningsskyldighet. Innan ett mål eller ärende avgörs ska socialnämnden
ges tillfälle att lämna upplysningar till rätten. Socialnämnden har också en
skyldighet att lämna upplysningar som kan vara av betydelse för frågans
bedömning. Finner rätten att det behövs ytterligare utredning, kan rätten ge
uppdrag åt socialnämnden eller annat organ att utse någon att verkställa
sådan utredning. Den som verkställer sådan utredning ska, om det inte är
olämpligt, försöka ta reda på barnets inställning och redovisa den för rätten.
Regeln tar sikte på vad som kan vara olämpligt för barnet. I situationer då
barnet är mycket ungt kan det vara olämpligt att forska i barnets inställning.
Det går inte att säga någon bestämd ålder när barnet bör tillfrågas, utan detta
får bedömas från fall till fall. Det är också olämpligt att barnet tillfrågas om
barnet är mycket känsligt och dess inställning framkommit genom annan
utredning.139

Mål och ärenden kan också avgöras utan att domstolen inhämtar någon
utredning från socialnämnden. I dessa mål och ärenden finns det ingen
uttrycklig regel om att barnet ska tillfrågas om sin inställning. Så kan vara
fallet då föräldrarna är överens om hur frågorna om vårdnad, boende och
umgänge ska lösas. I sådana fall finns det sällan anledning för domstolen att
ta reda på barnets inställning.

Domstolens utredningsskyldighet i 6 kap. 19§ första stycket och 6 kap. 2b§
föräldrabalken medför emellertid att domstolen trots detta ibland kan vara
skyldig att ta reda på barnets vilja.140 Även i dessa fall gäller den
grundprincipen att domstolen ska ta hänsyn till barnets vilja. Om det skulle
komma fram att barnet motsätter sig den lösning som föräldrarna kommit
överens om, finns det skäl att utreda om överenskommelsen verkligen är
förenlig med barnets bästa.141

När det gäller föräldrarnas avtal om vårdnad, boende och umgänge finns det
ingen uttrycklig bestämmelse om att barnet ska tillfrågas om sin inställning.
Grundprincipen i 6 kap. 2b§ föräldrabalken om att hänsyn ska tas till barnets
vilja med beaktande av barnets mognad och ålder ska dock även tillämpas
vid socialnämndens prövning om föräldrarnas avtal ska godkännas eller inte.

Även vid interimistiska beslut har domstolen denna skyldighet att ta hänsyn
till barnets vilja enligt 6 kap. 20§ föräldrabalken. Domstolen inhämtar då

                                                
138 Prop. 1997/98:7 s. 105.
139 Prop. 1994/95:224 s. 54.
140 Ds 2002:13 s. 40.
141 Prop. 1994/95:224 s. 35. 
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upplysningar från socialnämnden inför sitt beslut. Socialnämnden bör då
redovisa barnets inställning om det är möjligt och lämpligt.142

Det finns också en möjlighet att barnet kan höras inför rätten enligt 6 kap.
19§ femte stycket föräldrabalken. Detta får endast ske om det är uppenbart
att barnet inte kan ta skada av att höras. Det är emellertid ytterst sällan som
denna bestämmelse används. I de fall bestämmelsen tillämpas rör det sig
oftast om tonåringar som själva begär att få bli hörda av rätten.143

Det är enligt lydelsen av 6 kap. 19§ tredje stycket föräldrabalken inte
obligatoriskt för domstolen att inhämta en särskild utredning i alla mål.
Regeringen har betonat i propositionen om vårdnad, boende och umgänge
att domstolarna inte ska begära utredning slentrianmässigt. Utredningar bör
endast göras om det verkligen fordras ytterligare uppgifter och endast om
det är nödvändigt för att tvisten skall kunna avgöras. Tanken är alltså inte
enligt förarbetena att det är nödvändigt att inhämta en utredning från
socialnämnden i alla mål och ärenden för att ta reda på barnets inställning.144

Barn har i dag alltså en möjlighet att komma till tals i mål om vårdnad,
boende och umgänge. Men gällande rätt säkerställer endast att de barn som
förekommer i mål där domstolen anser att barnets inställning kan ha
betydelse får redovisa sin inställning. Det är endast i dessa mål då någon
vuxen tillfrågar barnet om dess inställning som barnets åsikt verkligen
kommer fram. För att få redovisa sin inställning i andra mål och ärenden
krävs det ett aktivt agerande från barnets sida. I annat fall bortfaller i
praktiken barnets rätt att komma till tals.145

Nedan följer exempel på hur svensk rättspraxis tagit ställning till och
värderat barnets åsikter och vilja.

5.3.2.2 Praxis
Högsta domstolen har i ett rättsfall från 1988 slagit fast att i varje fall ett
något äldre barns synpunkter bör tillmätas stor vikt i vårdnadsfrågan.146

Målet gällde bl.a. vårdnaden om en knappt 13-årig pojke med en utveckling
som motsvarade hans ålder. Högsta domstolen slog fast att pojkens egna
synpunkter borde tilläggas stor vikt i vårdnadsfrågan. I fallet var dock
pojkens uttalanden motstridiga. Vid något tillfälle hade pojken uttryckt att
han ville bo hos modern, och vid andra tillfällen hade pojken uppgett att han
inte ville ta ställning till vem av föräldrarna han skulle bo hos. Därför ansåg
HD att det var svårt att få en klar bild av pojkens inställning. Högsta
domstolen kom därför fram till att pojken inte kunde anses ha gett uttryck

                                                
142 Prop. 1994/95 s. 55.
143 Ds 2002:13 s. 42.
144 Ds 2002:13 s. 75.
145 Ds 2002:13 s. 74.
146 NJA 1988 s. 448.
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för en så bestämd uppfattning att den kunde tilläggas avgörande betydelse
för utgången i målet. 

Högsta domstolen har i ett annat mål147 gällande val av vårdnadshavare för
en 13 årig flicka tagit hänsyn till flickans bestämda vilja. Av
vårdnadsutredningen i fallet framgick att det rörde sig om en mycket
konfliktfylld familj. Fadern hade också alkoholproblem. Av utredningen
framgick vidare att flickan ville bo hos fadern, flickans motivering till detta
saknades dock. Utredarna upplevde det som att fadern starkt påverkade
flickan. I tingsrättens domskäl uttalades att vid bedömningen av vem av
föräldrarna som ska ha vårdnaden om flickan, måste naturligtvis hänsyn tas
till flickans önskemål med tanke på hennes ålder. Men eftersom det enligt
tingsrättens bedömning fanns en uppenbar risk för att fadern skulle sabotera
umgänget mellan flickan och modern, valde tingsrätten att mot flickans vilja
tillerkänna modern vårdnaden.

Fadern överklagade till hovrätten som i domskälen uttryckte att det var
uppenbart att flickan stod under ett mycket starkt inflytande från fadern när
det gäller hennes negativa inställning till modern. Därför kunde inte
hovrätten fästa någon avgörande vikt vid flickans verbalt uttalade vilja.
Hovrätten frågade sig om flickans uttalanden verkligen i djupare mening
återspeglade hennes önskemål och behov. Hovrätten valde att fastställa
tingsrättens domslut.

Målet kom efter faderns överklagande upp i HD som inte anslöt sig till
tingsrättens och hovrättens bedömningar. HD menade att flickan var 13 år
och hade en normal mognad för sin ålder. Hon hade vid otaliga tillfällen
otvetydigt uttryckt att hon ville att fadern skulle ha vårdnaden om henne. En
lösning i enlighet med flickans bestämda vilja kunde inte heller antas
medföra bestående fara för hennes hälsa eller utveckling enligt 6 kap. 7§
föräldrabalken. Med denna motivering ändrade HD hovrättens dom och
anförtrodde vårdnaden åt fadern.

Hovrätten har i ett mål från 1998148 vid valet av vårdnadshavare för ett
elvaårigt barn tagit hänsyn till barnets bestämda vilja. Efter föräldrarnas
skilsmässa hade rätten tillerkänt modern vårdnaden om den elvaårige pojken
och hans syster. Pojken och fadern hade trots detta ett mycket nära
förhållande. Pojken hade särskilt de senaste åren uttryckt en önskan om att
få flytta till fadern, och pojken hade också uttryckligen bett om att
vårdnaden skulle överflyttas till fadern. Fadern yrkade i tingsrätten att
vårdnaden om pojken skulle övergå till honom. Modern var inte på något
sätt olämplig som vårdnadshavare, utan pojkens vilja hade sin grund i det
goda förhållandet till fadern. Det hade i vårdnadsutredningen föreslagits att
fadern skulle få vårdnaden om pojken. Trots detta dömde tingsrätten att
vårdnaden inte skall överflyttas till fadern. I domskälen yttrade tingsrätten

                                                
147 NJA 1995 s. 398.
148 RH 1998:2.
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att rätten vid bedömningen av frågor om vårdnad skall utöver andra
omständigheter, också ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets
ålder och mognad. Tingsrätten saknade anledning att ifrågasätta pojkens
vilja, men det fanns anledning att ifrågasätta om pojken, som vid tillfället
var 10 år gammal, kunde överblicka vad det skulle innebära för honom om
vårdnaden överflyttas till fadern. I så fall måste pojken byta skola och bryta
med sina gamla kamrater. Tingsrätten fann att pojken inte hade uppnått en
sådan ålder eller mognad att hans vilja borde tillmätas avgörande betydelse i
vårdnadsfrågan.

Fadern överklagade domen och ärendet togs upp i Svea hovrätt. Pojken var
då 11 år gammal. Även hovrätten fann att båda föräldrarna var lämpliga som
vårdnadshavare. I likhet med tingsrätten fann hovrätten också att det
saknades anledning att ifrågasätta pojkens uttryckliga önskan att få bo hos
fadern. Frågan hovrätten hade att ta ställning till var då vilken betydelse som
skulle tillmätas pojkens vilja i detta avseende. Hovrätten uttalade i
domskälen att rätten enligt 6 kap. 10d§ föräldrabalken vid bedömning av
frågor om vårdnad skall ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets
ålder och mognad.  Dåvarande 6 kap. 10d§ föräldrabalken är upphävt och
har idag sin motsvarighet i 6 kap. 2b§ föräldrabalken. Enligt detta lagrum
markeras det särskilt att barnets vilja är en viktig omständighet vid den
prövning som skall göras vid mål och ärenden om vårdnad. Varken i
lagtexten eller förarbetena anges någon generell åldersgräns när barnets vilja
bör tillmätas avgörande betydelse. Barnets inställning får därför vägas in i
den helhetsbedömning av samtliga omständigheter som ska göras i målet.
Man kan finna viss vägledning i reglerna i 21 kap. föräldrabalken om
verkställighet av domar eller beslut om vårdnad, boende eller umgänge m.m.
Enligt 21 kap. 5§ föräldrabalken får som regel inte verkställighet ske mot
barnets vilja om barnet fyllt 12 år. Detsamma gäller om barnet inte fyllt 12
år med uppnått en sådan mognad att dess vilja bör beaktas på motsvarande
sätt.

Pojken hade enligt hovrättens bedömning nått en sådan ålder att det inte gick
att bortse från hans uttalande om var han ville bo. Även om hans vilja inte
kunde tillmätas helt avgörande betydelse var den dock av vikt vid den
helhetsbedömning som hovrätten gjorde. Hovrätten fann vid en
sammantagen bedömning av samtliga omständigheter att det var bäst för
pojken att vårdnaden anförtroddes fadern. Hovrätten ändrade därför
tingsrättens dom och överflyttade vårdnaden från modern till fadern.
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6 Direktiv 2002:89
För att utvärdera hur de reformer som genomfördes 1996 och framförallt
1998 har fallit ut, har regeringen genom Direktiv 2002:89 om vårdnad,
boende och umgänge, gett i uppdrag åt en parlamentarisk kommitté att
utvärdera 1996 års reform om barns rätt att komma till tals, samt att
utvärdera 1998 års reform om vårdnad, boende och umgänge. Kommittén
ska därutöver göra en översyn av reglerna om verkställighet i 21 kapitlet i
föräldrabalken.

6.1 Barnets rätt att komma till tals

Kommittén ska granska hur domstolar och socialnämnder tillämpar
bestämmelserna om barns rätt att komma till tals som infördes 1996, med de
ändringar som gjordes 1998. Regleringens syfte är att garantera att barn får
komma till tals och att barnets vilja blir beaktad i tillbörlig utsträckning.
Kommittén ska överväga om reglerna bör ändras för att dess syfte ska
uppnås. Det ska också övervägas om det finns anledning att ytterligare
stärka barnets rätt att komma till tals.

Att komma till tals är en rättighet för barnet, inte någon skyldighet. Reglerna
får inte innebära att barn utsätts för påverkan eller pressas att ta ställning.
Kommittén ska därför särskilt analysera vilka konsekvenser reformen fått
med tanke på barnets bästa.149

6.2 Vårdnad, boende och umgänge

Kommitténs huvuduppgift är att undersöka hur de nya reglerna om vårdnad,
boende och umgänge tillämpas av domstolar och socialnämnder. Reformens
grundläggande syfte är att underlätta för föräldrarna att i så stor utsträckning
som möjligt komma överens, samt att bereda vägen för en ökad tillämpning
av gemensam vårdnad. Kommittén har att ta ställning till om reglerna bör
ändras i något avseende för att dessa syften ska uppnås.

Kommittén ska granska hur socialnämnderna klarat av att i ökad
utsträckning föra bort vårdnadsfrågorna från domstolarna. Frågan om
huruvida de nya reglerna blivit det instrument för att nå
samförståndslösningar som de varit avsedda att bli ska utredas.

Kommittén ska också granska vilka följder reglerna om gemensam vårdnad
och boende fått. Särskilt ska det utredas hur reglerna tillämpas då övergrepp
eller misstanke om övergrepp förekommit.

                                                
149 Dir. 2002:89, Vårdnad, boende, umgänge. s. 4f.
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Det ska också utredas huruvida reglerna om domstols möjlighet att mot en
förälders vilja besluta om växelvis boende har fått några negativa effekter.150

6.3 Verkställighetsreglerna

En allmän översyn av verkställighetsreglerna i 21 kapitlet föräldrabalken ska
göras av kommittén, för att undersöka hur reglerna tillämpas och huruvida
några regler bör ändras.

En aktuell fråga är vilket organ som ska pröva verkställighet av avgöranden
om vårdnad, boende och umgänge. I SOU 1991:106 Domstolarna inför
2000-talet, har domstolsverket i sitt betänkande föreslagit att
verkställigheten ska handläggas av tingsrätterna istället för som i dag av
länsrätterna. Fördelar och nackdelar med en sådan övergång ska lyftas fram.

Vidare ska det utredas vilka alternativa tvångsmedel som kan vara lämpliga
att använda sig av förutom vite och polishämtning för att få den som har
hand om barnet att fullgöra sina skyldigheter och bättre tillgodose barnets
bästa.

Kommittén ska också överväga om det behövs lagändringar för att
tillförsäkra barnet rätten att komma till tals vid beslut om verkställighet.
Barnet kan ha fått komma till tals vid processen vid allmän domstol och då
torde det som regel saknas anledning att undersöka barnets vilja också vid
verkställigheten. Dock kan lång tid ha förflutit och barnets inställning kan ha
ändrats.151

Resultaten av kommitténs överväganden och ställningstaganden ska
redovisas senast den 1 november 2004.

                                                
150 Dir. 2002:89, s. 3f.
151 Dir. 2002:89, s. 5ff.
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7 Slutsatser

7.1 Vårdnad, boende och umgänge

7.1.1 Vårdnad

I detta sammanhang tycker jag det finns anledning att fundera över huruvida
denna strävan efter gemensam vårdnad som ytterligare markerades genom
vårdnadsreformen 1998 alltid är till gagn för barnet? Gemensam vårdnad är
numera normen, och ensam vårdnad ett alternativ som aktualiseras i
undantagsfall.

Göran Ewerlöf är skeptisk till att döma till gemensam vårdnad mot en
förälders vilja. Grundförutsättningen för gemensam vårdnad är ju att
föräldrarna ska kunna lösa problem i samförstånd. Kan de inte det, finns det
inte förutsättningar för att ha gemensam vårdnad.152

Eva Ryrstedt menar att gemensam vårdnad inte i sig har något egenvärde,
utan den får sitt värde i hur den utövas.153 En nära och god kontakt mellan
barnet och båda föräldrarna är kanske snarare ett resultat av föräldrarnas
samarbetsvilja och förmåga till samförståndslösningar, än ett resultat av den
gemensamma vårdnaden i sig. Man kan inte dra slutsatsen att en god
samarbetsförmåga med nära och god kontakt automatiskt uppkommer
genom att föräldrarna tillerkänns gemensam vårdnad.154

Syftet bakom bestämmelsen om gemensam vårdnad är som tidigare nämnts
framför allt att främja goda förhållanden mellan barnet och båda föräldrarna.
Ett gemensamt rättsligt ansvar kan enligt förarbetena många gånger bidra till
detta.155 Min slutsats är att det krävs vissa grundförutsättningar hos
föräldrarna för att dessa goda förhållanden ska uppstå. Det krävs att
föräldrarna sätter barnets intressen framför sina egna, att de kan samarbeta
och söker samförståndslösningar.

Att domstolarna idag har möjlighet att vägra upplösa en gemensam vårdnad,
eller besluta om gemensam vårdnad även om en förälder motsätter sig en
sådan ordning tror jag kan få oönskade konsekvenser.

Bor barnet hos en av föräldrarna har denna den dagliga omsorgen om barnet.
Har föräldrarna gemensam vårdnad kan denna vårdnadsform ge den andre
föräldern makt, rättigheter och möjligheter, utan att ålägga denne förälder ett

                                                
152 Rädda Barnen, Barnets rätt till båda föräldrarna, s. 30.
153 Ryrstedt, E, a.a. s. 76.
154 Ryrstedt, E, a.a. s. 73.
155 Prop. 1997/98:7 s. 49.
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ansvar för den dagliga omsorgen om barnet.156

I de fall då övergrepp skett från en förälders sida torde det enligt min
uppfattning vara angeläget att tillerkänna den andra föräldern ensam vårdnad
om barnet, såvida inte särskilda skäl talar däremot. Då en förälder lever i ett
tillstånd av oro eller skräck för den andre föräldern, kan detta innebära att
den föräldern är dåligt rustad att tillgodose sitt barns behov av trygghet och
omsorg.157

Dessvärre krävs ofta i underinstanserna en brottsmålsdom för att uppgifter
om våld ska leda till ensam vårdnad, när den förälder som uppges ha
misshandlat den andra vill att den gemensamma vårdnaden ska fortsätta.158

Även HD uttalade i NJA 2000 s. 345 att misshandel som fadern dömts för
inte i sig gjorde honom till en olämplig vårdnadshavare. Misshandeln ansågs
snarare vara ett exempel på föräldrarnas samarbetssvårigheter.159 Ensam
vårdnad tillerkändes modern, då det ansågs att föräldrarna hade en så svår
konflikt att den skulle innebära fortsatta samarbetssvårigheter.

Jag förespråkar inte att domstolar slentrianmässigt ska tillerkänna den ene
föräldern ensam vårdnad enbart genom att denne anklagar den andra
föräldern för övergrepp. En sådan utveckling skulle kunna leda till att
föräldrar som ett led i sin konflikt anklagar varandra för övergrepp i syfte att
tillskansa sig ensam vårdnad. En utveckling åt detta håll skulle ytterst
missgynna barnen. Däremot måste noggranna utredningar ske i de fall då
indikationer på övergrepp av något slag framkommer i ett mål.  Domstolen
måste noga överväga möjligheterna att förordna om ensam vårdnad i sådana
fall. Möjligheten till att utdöma ensam vårdnad måste tas i anspråk i de fall
då det är till barnets bästa, vilket jag anser att det alltid är då ensidigt våld
och övergrepp förekommit inom familjen.

7.1.2 Boende

En domstol kan mot en förälders vilja besluta att ett barn ska bo växelvis
hos föräldrarna. Detta är också en boendeform som ökar. Växelvis boende
får aldrig användas för att uppnå rättvisa mellan föräldrarna, utan ett
växelvis boende ska användas då denna boendeform är bäst för barnet.

Magnus Kihlbom som är barnpsykiater har erfarenheten att det i många
sammanhang handlar om de vuxnas behov och rättigheter. Kihlbom betonar
att det i vårdnadsfrågor inte är angeläget med matematisk rättvisa i fråga om
hur mycket föräldrarna ska ha hand om barnet. Barnet riskerar att hamna i en
skuldproblematik där det ständigt försöker hjälpa föräldrarna att skapa
rättvisa. För att undvika detta, säger Kihlbom, bör föräldrarna i första hand

                                                
156 Prop. 1997/98:7 s. 49.
157 Ryrstedt, E, Gemensam vårdnad inte alltid det bästa för barn, JT 2000-01, s. 424. 
158 Schiratzki, J, a.a. s. 109.
159 Wickström, A, Nyare rättspraxis om vårdnad om barn, SvJT 2001:2, s. 672.
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se till barnets behov av en stabil och konfliktfri hemmiljö, snarare än till
sina egna önskningar. Det är föräldrarna som ska utarbeta en fungerande
överenskommelse om fördelningen av tiden med barnet. Utgångspunkten
måste alltid vara att det är de vuxna, inte barnet som har ansvaret.160

Ett litet barn har generellt sett sämre förutsättningar än ett större barn att må
bra av ett växelvis boende.161 Även andra individuella aspekter kan påverka
förutsättningarna för om ett växelvis boende är det bästa för ett barn. Varje
barns boendeform måste därför bedömas individuellt.

7.1.3 Umgänge

Genom reformen 1998 betonades ytterligare barnets rätt till umgänge med
en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgängets huvudsakliga
syfte är att barnet ska få en nära och god relation till båda sina föräldrar.

Umgänget är i första hand till för barnet, varför det främst är barnets
intressen och behov av umgänge som ska tillgodoses.162  Föräldrarna har ett
gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses, oavsett om
föräldrarna har gemensam vårdnad eller inte.163 Det understryks i
förarbetena att den förälder som barnet inte bor tillsammans med har en
skyldighet att umgås med barnet.164 En umgängesvägran från förälderns sida
är dock inte sanktionerad, med motiveringen att ett framtvingat umgänge
riskerar att leda till bristfälliga relationer, vilket sällan är till gagn för
barnet.165

Föräldern har däremot inte någon absolut rätt till umgänge med sitt barn.166

Däremot krävs det av rättspraxis att döma mycket särskilda skäl för att ett
barn ska slippa umgås med en förälder som barnet inte vill träffa. Ett barn
över 12 år torde däremot inte kunna tvingas till umgänge.167 I realiteten
torde detta innebära att många, främst mindre barn mot sin vilja regelbundet
har ett umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med.

Gudrun Nordborg anser att umgänget kan bli en plikt för barnet.
Vitessanktioner för den förälder som sviker sitt barn genom att undandra sig
umgänge har som sagt tillbakavisats av regeringen. Regeringen menar att det
finns en risk för att umgänge som måste tvingas fram med sanktioner verkar
i fel riktning och leder till bristfälliga relationer. Nordborg instämmer, men
                                                
160 Rädda Barnen, Barnets rätt till båda föräldrarna, s. 16f.
161 Se vidare under rubrik 4.4.3.
162 6 kap. 15§ 2 stycket föräldrabalken.
163 Prop. 1997/98:7 s. 115.
164 Prop. 1997/98:7 s. 59.
165 Prop. 1997/98:7 s. 60.
166 Prop. 1997/98:7 s. 60. Se även NJA 1978 s. 181. 
167 Hobohm, S, Barnens rätt, s. 28.
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undrar varför inte denna risk beaktas när det är barnet som tvingas. Effekten
blir att umgänget är frivilligt för föräldern, men för barnet är det en plikt. 168

Min bedömning är att umgänget fortfarande i hög grad tillgodoser
föräldrarnas behov av umgänge med sitt barn. Otaliga är de föräldrar som
vittnar om att de mot barnets vilja upprätthåller ett umgänge mellan barnet
och den andra föräldern, många gånger för att inte anklagas för
umgängessabotage, vilket i sin förlängning kan innebära att vårdnaden
tillerkänns den andra föräldern ensam.  Det är därför intressant i
sammanhanget att fundera kring var gränsen för umgängessabotage går. Gör
en förälder som vägrar att överlämna sitt barn till den andre föräldern sig
skyldig till umgängessabotage, om barnet inte vill träffa den andra
föräldern? Hur stor vikt kan läggas vid ett litet barns vilja i ett sådant fall?
De riktigt små barnen kan inte ha någon uttalad vilja enligt förarbetena,
varför domstolen inte behöver ta någon hänsyn till barnets vilja i dessa
fall.169

Enligt 6 kap. 2b§ föräldrabalken ska  barnets vilja beaktas med hänsyn till
barnets ålder och mognad. Ett mindre barn som uttalar en ovilja att träffa
den andre föräldern torde enligt min bedömning slippa detta umgänge om
det efter en samlad bedömning är det beslut som är till barnets bästa enligt 6
kap. 2a§ föräldrabalken. Endast barnets uttalade ovilja i detta fall torde
därför inte vara tillräckligt för att barnets umgänge med den andra föräldern
ska upphöra. Det är därför inte orimligt att en förälder som underlåter att
överlämna barnet till den andra föräldern för umgänge enbart av den
anledningen att barnet inte vill träffa denna förälder, gör sig skyldig till
umgängessabotage.

7.1.4 Är domstol rätt forum att avgöra frågor om vårdnad,
boende och umgänge?

En mycket central fråga som jag genomgående under arbetets gång funderat
över är huruvida domstolar verkligen är rätt forum att avgöra mål om
vårdnad, boende och umgänge.

Denna fråga var också aktuell vid Allmänna Barnhusets konferens på temat
Barnet i familjerätten 2001. Konferensens deltagare var eniga om att
domstolar inte är rätt instans att avgöra frågor om vårdnad, boende och
umgänge. Samtidigt konstaterade deltagarna i konferensen att någon måste
besluta, och som regleringen ser ut i dag finns ingen annan än domstolen
som kan göra det.
 
                                                
168 Nordborg, G, Gemensam vårdnad för vems skull?, Tema Juridik nr 2/98.
169 Prop. 1994/95:224 s. 53.
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Göran Ewerlöf har också deltagit i debatten. Ewerlöf anser att det är ett
problem att domare som prövar vårdnads- och umgängesrätt saknar
tillräcklig kunskap om barns behov. Ewerlöf anser att det behövs kurser där
exempelvis barnpsykologer lär domare mer om barn.170

Barnombudsmannen har lyft fram att det gäller att principen om barnets
bästa i första rummet verkligen genomsyrar tillämpningen och de
bedömningar som görs, framförallt av socialtjänst och domstolar. För att
detta ska ske behövs förbättrad kompetens och utbildning samt ett mer
utvecklat barnperspektiv så att de små barnens behov verkligen sätts i
främsta rummet.171

Frågan är ytterst aktuell och angelägen. Jag ser många brister som kan få
oönskade konsekvenser. Min åsikt är att domstolen inte är rätt forum att
avgöra hur mål om vårdnad, boende och umgänge ska avgöras. Med
nedanstående motivering anser jag att utredning och handläggning av
ärenden om vårdnad, boende och umgänge måste reformeras så att
handläggningstiderna markant kortas och att ett forum med goda kunskaper
om barns behov och utveckling inrättas för att fatta besluten i dessa ärenden.

En genomsnittlig vårdnadstvist tar 2 år att lösa.172 Det rör sig alltså om
oerhört långvariga processer. Handläggningstiderna är långa både i
familjerätten och i domstolen. Dessa handläggningstider står klart i strid
med principen om att barnets bästa ska komma i främsta rummet.

Ett föräldrapar som drivit en process till domstol har generellt sett stora
samarbetsproblem. Det som händer i domstolen kan snarare fördjupa än lösa
svårigheterna. Att det uppstår krigsföring där parterna med hjälp av
advokater försöker hitta svagheter för att dislegitimera den andre föräldern
för fortsatt föräldraskap är inte ovanligt. Det är uppenbart att detta gräver
djupa sår som försvårar vidare kontakt föräldrarna emellan, oavsett vilket
utfallet blir i domstolen. Vi måste ju komma ihåg att domstolen endast löser
tvisten, inte själva konflikten.

En annan omständighet som talar emot att domstolar ska avgöra dessa mål
är att domare är jurister, experter på juridik, men utan någon
beteendevetenskaplig utbildning. Jurister saknar generellt sett utbildning i
barns utveckling. Familjerättens utredning måste därför väga tungt. För
övrigt måste domarna utifrån sin egen uppfattning avgöra vad som är barnets
bästa. Detta leder absolut till en risk för godtycklighet.

Juristens avsaknad av beteendevetenskaplig utbildning och det faktum att en
långvarig domstolsprocess snarare fördjupar än löser föräldrarnas konflikter

                                                
170 Rädda Barnen, Barnets rätt till båda föräldrarna, s. 28ff.
171 Socialstyrelsen, Växelvis boende, s. 26.
172 Hindberg, B, a.a. s. 8.
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är tunga argument för att nya modeller för att lösa vårdnadstvister borde
övervägas.

Anna Singer som är jur.dr och lektor vid juridiska institutionen vid Uppsala
universitet har tillsammans med Annika Rejmer, fil.dr och familjeforskare
vid Lunds universitet, utformat en alternativ modell för konfliktlösning vid
separationer. De förespråkar att en ny myndighet ska inrättas, Byrån för
barnets bästa, som ska hjälpa föräldrar att nå samförståndslösningar.
Eftersom många föräldrar går vilse i vreden efter en skilsmässa behöver de
hjälp att bearbeta själva krisen. Därför får de varsin mentor som ska hjälpa
dem med detta. Föräldrarna ska kunna få psykologisk hjälp om så behövs för
att bearbeta krisen efter skilsmässan. Syftet är att urskilja vad konflikterna
egentligen handlar om. Genom att identifiera det egentliga problemet kan
man undvika att barnet används som vapen i konflikten. Föräldrarna skriver
sen avtal om vad som ska gälla. Detta avtal gäller i två år. Därefter
utvärderas beslutet. Beslutet kan också överklagas till allmän domstol om
någon part är missnöjd med det.173

Detta är ett exempel på en modell som kan ge föräldrar möjlighet till verklig
konfliktlösning, något som saknas i den ordning som råder idag.

7.2 Barnets rättigheter

7.2.1 Barnets bästa

Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla avgörande som rör
vårdnad, boende och umgänge enligt 6 kap. 2a§ föräldrabalken. Samma
princip stadgas i Barnkonventionens artikel 3.

Det kan dock diskuteras hur man ska definiera barnets bästa.
Familjerättsexperten John Eekelaar menar att det finns två sätt att ta reda på
vad som är barnets bästa. Det ena sättet är att beslutsfattare gör bedömningar
utifrån vetenskap och vedertagen erfarenhet av barn. Kunskap om barn är
alltså av yttersta vikt. Det andra sättet är att låta barnet komma till tals och
själv ge uttryck för vad det anser är dess bästa. Det bästa underlaget för att ta
reda på vad som är barnets bästa får vi om vi kombinerar dessa båda
tillvägagångssätt.174

Barnkommittén uttalar rekommendationer som helt överensstämmer med
Eekelaars ställningstagande. Enligt Barnkommittén är en önskvärd metod
för att ta reda på vad som är barnets bästa dels att man använder sig av
vedertagen kunskap om barn, och dels låter barn själva komma till tals.

                                                
173 Hindberg, B, a.a. s. 37f. Se även Dagens Nyheter den 4 december 2001. 
174 SOU 1997:116, s. 134.
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Det faktum att varje barn har olika situation och behov gör att bedömningen
måste ske lika noggrant i varje individuellt fall. Vad som är det bästa för ett
barn, behöver inte nödvändigtvis vara det bästa för ett annat barn. Det finns
alltså ingen möjlighet att utarbeta en fast mall som är applicerbar på
samtliga barn. Istället måste varje barns situation ses som unik.

För att kunna göra korrekta bedömningar av vad som i varje individuellt fall
är att anse som barnets bästa krävs det stor kompetens inom olika områden.
Ett nära samarbete mellan barn, föräldrar, jurister och psykologer är en
förutsättning enligt min uppfattning för att fatta ett riktigt beslut. En sådan
ordning innebär att det visas respekt för barnets situation.

7.2.2 Barnets rätt till båda sina föräldrar

Barnets rätt till båda sina föräldrar uttrycks såväl i Barnkonventionen som i
föräldrabalken. Den strävan efter gemensam vårdnad som tydligt markerats
genom reformen 1998 har också detta syfte. Strävan efter nära och goda
kontakter mellan barnet och båda föräldrarna är också central när det gäller
umgänges- och boendefrågor.

Det som är ytterst viktigt är att barnets rätt till båda sina föräldrar aldrig får
tolkas som båda föräldrarnas lika rätt till barnet. Barnet har en rätt till båda
sina föräldrar, men föräldrarna har inte någon sådan absolut rätt till sitt barn.

Jag anser att idealsituationen naturligtvis är att barnet kan ha en god och
nära relation till båda sina föräldrar. Om däremot umgänge med en förälder
inte är till barnets bästa måste barnet ha en rätt att slippa ha en kontakt med
den föräldern. Barnets bästa måste vara avgörande. Barn kan enligt min
mening inte ha skyldigheter i detta avseende, endast rättigheter.

7.2.3 Barnets rätt att komma till tals

Enligt 6 kap. 2b§ i föräldrabalken som trädde i kraft den 1 oktober 1998
skall vid avgöranden av frågor som rör vårdnad, boende och umgänge
hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.
Barnkonventionens artikel 12 ger också uttryck för samma princip.

Normalt ska det alltså fästas större vikt vid de äldre barnens vilja, än vid de
yngres. De riktigt små barnen kan inte ha någon uttalad vilja, varför
domstolen inte behöver ta någon hänsyn till barnets vilja i dessa fall.175

Större vikt läggs vid de äldre barnens uttalade vilja, vilket också bekräftas
av praxis.176

                                                
175 Prop. 1994/95:224 s. 53.
176 Se t.ex. NJA 1995s.398, och RH 1998:2.
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Det finns inte någon lagstadgad åldersgräns när barnets vilja bör tillmätas
avgörande betydelse. Har barnet fyllt 12 är, eller uppnått en mognad som en
12-årings, kan verkställighet inte ske mot barnets vilja.177 Det är därför
rimligt att anta att gränsen för när barnets vilja bör få avgörande betydelse
ligger vid 12 års ålder.

Barnets vilja är en omständighet som ska beaktas vid bedömningen av vad
som är barnets bästa. Att låta barnet komma till tals är alltså ett led i att
kunna bedöma barnets bästa. Det markerades också tydligt att barnets vilja
inte enbart är en omständighet att beakta vid bedömningen av barnets bästa,
utan ibland bör beaktas fristående från den bedömningen.178

Det uppstår svårigheter att beakta barnets vilja då barnet uttalar olika
ståndpunkter i olika situationer. Samma svårighet uppstår då någon av
föräldrarna har inflytande på barnets ställningstagande, då barnets åsikt
egentligen är ett resultat av förälderns påverkan.179

Frågeställningen var aktuell i RH 1999:74. Den 10-åriga flickan bodde hos
modern och denna motarbetade umgänge med fadern. Enligt tingsrättens
bedömning hade dottern en djup känslomässig förankring hos modern,
medan hon uttryckte övervägande negativa känslor inför fadern. Tingsrätten
anförtrodde vårdnaden åt modern. Hovrätten gjorde bedömningen att dottern
i moderns närvaro gav uttryck för ovilja att träffa fadern, men att hon i andra
sammanhang t.ex. i skolan gett uttryck för motsatt uppfattning. Efter en
samlad bedömning tillerkändes fadern ensam vårdnad.

Rättsfallet visar på problematiken att avgöra vad som verkligen är barnets
egen vilja, respektive vad som är barnets uttalade vilja baserad på
boförälderns påverkan.

Det är viktigt att barnets rätt att komma till tals förblir en rättighet och ingen
skyldighet. Regleringen får inte innebära att barn pressas, kanske från olika
håll, att ta ställning.

 

                                                
177 21 kap. 5§ föräldrabalken.
178 Prop. 1997/98:7 s. 105.
179 Se RH 1999:74. 
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8 Slutord
Vi står inför det ofrånkomliga faktum att all lagstiftning som rör barn, som
tillämpas på barn och som styr barns liv, är lagstiftning som utarbetats och
beslutats av vuxna. Vilken vuxen kan sätta sig in i ett barns situation fullt
ut? Då vi som vuxna fattar ett beslut om vad som i ett individuellt fall är
barnets bästa gör vi en bedömning ur ett vuxenperspektiv. Vår bedömning
grundas på vad vi som vuxna anser är det bästa för barnet. Sett ur barnets
perspektiv hade kanske bedömningen blivit en annan.  Detta faktum innebär
att alla som fattar beslut i mål och ärenden rörande vårdnad, boende och
umgänge måste vara ytterst lyhörda för det individuella barnets situation och
behov.

Barn är på många sätt en oerhört sårbar grupp i samhället, helt beroende av
att vi vuxna tillvaratar deras rättigheter. Det vilar därför ett stort ansvar på
oss vuxna! 

8.1 Tack!

Jag vill tacka varje förälder som berättat sin historia för mig. Jag är tacksam
att jag haft förmånen att ta del av era erfarenheter av vårdnadstvister. Era
berättelser har gett mig en djup förståelse för vad en vårdnadstvist kan
innebära för föräldrar och barn. Detta är ovärderlig kunskap som jag alltid
kommer att bära med mig. Hjärtligt tack för det förtroende ni visat mig!

Tack kära vänner och familj för uppmuntran!

Jag vill tacka universitetslektor Eva Ryrstedt för inspirerande undervisning
under utbildningen. Jag tackar också för handledning i samband med
uppsatsskrivningen.

Lund den 21 april 2003

        Anita Ipsen  
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NJA 1992 s. 93

NJA 1988 s. 448

NJA 1978 s. 181

RH 1999:74

RH 1999:30

RH 1998:2

RH 1987:69
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