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Summary 
According to Swedish family law, the right for siblings to each other is not a 
stated rule, nor well developed in preliminary works or doctrine. However, 
there is a higher level of protection of siblings according to case law, which 
is anchored in the concept of continuity. The concept of continuity is mainly 
a result from case law, but has its ground in preliminary work. It aims to 
maintain all current continuity for the child that may arise in family 
disputes. The concept of continuity consists of two principles; firstly the 
principle of continuity which relates to environment and parents, and 
secondly the principle of continuity between siblings, which solely relates to 
the continuity of the sibling relationship. The last addressed principle can 
also be named as “the reluctance to separate siblings”. These two principles 
can only be applied when there is an ongoing continuity in the sibling 
relationship, which means that the siblings must have been resided or had 
continuous access to each other. The starting point is that children have a 
strong need of continuity, stability and security, which the principles 
protect. However, the case study shows that case law is extending the best 
interest of the child-principle by referring to “the desire to unite siblings”. It 
applies when siblings have not been resided nor had extensive access to 
each other, in order to achieve a joint accommodation. (See appendix A). 
Therefore, this thesis addresses the concept of continuity in regards of 
siblings in custody and residency disputes, and to the generally set 
conditions in the best interest of the child-principle, according to the 
Swedish parental code 6 chapter 2a §. 
 
The principle of continuity implies that a child’s familiar environment and 
functioning arrangements shall not be abruptly discontinued without severe 
reasons. Such severe reasons may be that the child is liable to suffer as 
living with one of the parents, or if the child has reached such a mature age 
that the view and wishes must be taken into account. The child may have a 
certain desire regarding the living, housing, school, friends, recreational 
activities, keeping contact with other relatives etc. Basically it often results 
that the child remains with the already residing parent.   
 
The principle of continuity between siblings, also referred to as “the 
reluctance to separate siblings”, implies that a separation of residing siblings 
should be avoided. In addition to the need of a good and close relation with 
both parents and environment, a child has a need to keep the relationship 
with the siblings. Nonetheless, this principle is a result of mere case law, 
and is therefore well anchored in practice. “The desire to unite siblings” 
resembles with “the reluctance to separate siblings” as they share the same 
values, and pursuing the same objectives; a good and close relation between 
siblings. “The desire to unite siblings” is primarily based on the need for 
siblings to grow up together, and that siblings shall always be a significant 
circumstance that must be considered by the court when assessing the best 
interest of the child.  
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According to the case study, a joint living in regards of the siblings is 
granted in eight out of ten cases, both by keeping the siblings together and 
by uniting them. According to the recited interviews with judges in the 
Court of Appeals, three out of four judges consider that siblings shall stay 
together, which they mean children are entitled to. In the four cases where 
the Court of Appeals granted on a joint living, the judgment was amended in 
every case. Therefore, it may be noted that there is a strong urge to protect 
the cohesion of siblings in courts. However, in doctrine “the reluctance to 
separate siblings” is a less developed principle, and “the desire to unite 
siblings” in not even mentioned. Thereby, these two principles have a 
weakened effectiveness in theory.  
 
The case study is also showing in two of ten cases the Court of Appeal 
amends the district court’s judgment, and decides on a separate living. It is 
justified by especially severe circumstances, such as one of the parents is in 
a better capacity of upbringing the child, or if the child has a certain wish or 
view in regards of the living. According to the recited interviews, one of 
four judges does not consider a sibling relationship noteworthy. Rather, 
there are a variety of other circumstances that may be of primary 
importance, for example the view and wish of the child itself.  
 
Furthermore, the case study indicates that all types of siblings shall be 
recognized as siblings, regardless if the siblings are biological, half or step 
siblings. The quality of the sibling relationship must be taken into account in 
the specific case, and determine the subject matter. It is also apparent that 
unborn siblings shall be considered and carries significant importance in 
regards of custody and residency disputes. However, in doctrine half and 
step siblings have a considerably weaker protection, in contrast to case law. 
According to the preliminary works, a child is only entitled to have contact 
with the half sibling. A joint living is not possible as half siblings are 
considered as belonging to the provisions of contact only. Step siblings do 
not carry any protection according to doctrine. On the other hand, biological 
siblings are not mentioned in the preliminary works or in doctrine. 
However, it can be deduced from the case study and from the interviews that 
biological siblings are implicitly included in the child’s entitlement to 
contact with both parents. This implies a regulation in the entitlement of 
custody and residency. Hence, the court can decide on a joint living for 
biological siblings. This means that siblings do have different protection in 
theory in comparison to practice.  
 
From a historical perspective, the judicial development has been toward 
greater protection for children in family law disputes. Children’s need of 
safety is of a primary matter, mainly based on acknowledged child 
psychology. There have also been significant changes during recent decades 
in regards of the constellation of families. The circumstance that a family 
may consist of both biological, half and step children is more often a fact 
nowadays. Consequently, courts must respond and relate to these situations, 
which the case study indicates.  
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In conclusion, the principle of continuity and the principle of continuity 
between siblings are tied together in the concept of continuity. However, the 
two of them sets protection due to different interests. “The desire to unite 
siblings” is very similar to “the reluctance to separate siblings”, but yet it is 
a term in its own within the framework of the best interest of the child-
principle. In case law siblings have a stronger protection and the continuity 
between siblings may wholly or partly determine the subject matter. In those 
cases sibling continuity exist, it often accounts for a high position in the 
ranking of the set criteria’s in the best interest of the child-principle.  
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Sammanfattning 
Enligt svensk familjerätt är syskons rätt till varandra varken en fastslagen 
lag eller utvecklad i förarbeten och doktrin. Trots detta föreligger det ett 
starkt skydd av syskon enligt praxis, vilken har sin grund i begreppet 
kontinuitet.  Begreppet kontinuitet är ett resultat av främst praxis, men har 
sin grund i förarbeten. Denna har till syfte att behålla all slags pågående 
kontinuitet för barnet som kan uppkomma i familjemål. Till begreppet hör 
två principer; kontinuitetsprincipen som rör kontinuitet till miljö och 
föräldrar, samt principen om kontinuitet mellan syskon, som endast rör 
kontinuitet mellan syskon. Sistnämnda kan även benämnas som ”oviljan att 
dela på syskon”. Dessa principer kan endast tillämpas när en kontinuitet 
föreligger, det vill säga när syskonen bor tillsammans eller har ett 
kontinuerligt umgänge. Min rättsfallsstudie visar dock att praxis utvidgar 
bestämmelserna om barnets bästa till att även omfatta en ”vilja att förena 
syskon”. Denna tillämpas i de fall syskon inte bott eller umgåtts 
tillsammans. (Se bilaga A). Detta examensarbete behandlar främst 
kontinuiteten mellan syskon i vårdnads- och boendeprövningar, och hur 
dessa förhåller sig till begreppet kontinuitet, och till de andra generellt 
ställda kraven i barnets bästa i 6 kap 2a § FB.  
 
Kontinuitetsprincipen innebär att ett barns invanda miljö och fungerande 
ordning inte abrupt ska avbrytas utan svåra skäl. Sådana skäl kan vara om 
barnet löper risk att fara illa hos en av föräldrarna, eller om barnet har 
uppnått en sådan betydande ålder att dess vilja kan beaktas. Omständigheter 
som ska beaktas är barnets förhållande till miljö och hem, såsom skola, 
kamrater, fritidsaktiviteter, kontakt med övrig släkt och så vidare. Rent 
konkret innebär detta i många fall att barnet ska bo kvar hos den förälder 
barnet är bosatt hos.  
 
Principen om kontinuitet mellan syskon, även benämnd som ”oviljan att 
dela på syskon”, innebär att en delning av syskon som bor tillsammans bör 
undvikas. Utöver behovet av kontakt med föräldrar och miljön, har ett barn 
ett behov av att upprätthålla en god relation till syskonen. Denna princip är 
likaså ett resultat av främst praxis, och har där ett särskilt starkt fäste. 
”Viljan att förena syskon” påminner till stor del om ”oviljan att dela på 
syskon”, då de delar flera värderingar och strävar efter samma mål; att 
syskon ska ha en god och nära kontakt. ”Viljan att förena syskon” grundas 
främst i att syskon har ett behov av att växa upp tillsammans, och att syskon 
alltid ska vara en betydelsefull omständighet som domstolen ska beakta i 
barnets bästa.  
 
Enligt framställd rättsfallsstudie beslutas i åtta av tio fall att syskonen ska bo  
tillsammans, både genom att hålla ihop och förena dem. Enligt de 
redogjorda intervjuerna anser tre av fyra domare att syskon ska hållas ihop, 
och att det närmast är en rättighet för barn att syskon hålls ihop. I de fyra 
fallen hovrätten beslutar att syskonen ska hållas ihop, har hovrätten i 
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samtliga fall fastställt tingsrättens dom. I de fyra rättsfallen hovrätten 
beslutar om en förening av syskon, har hovrätten i samtliga fall ändrat 
tingsrättens dom. Således kan konstateras att det föreligger ett starkt intresse 
i domstolarna att skydda och ta till vara på syskons relationer. I däremot 
doktrin är ”oviljan att dela på syskon” en mindre utvecklad princip, medan 
”viljan att förena syskon” inte är en påtalad princip. Således får dessa två 
viljor en svagare genomslagskraft i teorin. 
 
Av rättsfallsstudien framgår det att i två av tio fall ändras syskonens boende 
så att boendet delas. Detta motiveras av särskilt svåra omständigheter, om 
den ena föräldern är något mer lämplig eller om barnet har en sådan stark 
vilja att den ska beaktas. Enligt intervjuförfarandet ansåg en av domarna att 
det inte är en särskilt beaktansvärd omständighet att det föreligger en 
syskonrelation. Istället finns det flera andra omständigheter som domstoler 
ger överordnad betydelse, till exempel barnets vilja.  
 
Rättsfallsstudien visar även att alla typer av syskon, oavsett om det är hel-, 
halv- eller styvsyskon, är lika viktiga för barn. Således ska alla 
syskonrelationer utredas i förhållande till varje individuellt fall och 
kvaliteten i relationen ska avgöra. Det framgår även att ofödda syskon ska 
beaktas och kan väga tungt i domen för vårdnad och boende. Till skillnad 
från praxis, har dock halv- och styvsyskon en mycket svagare skydd i 
doktrin. Enligt förarbetena ingår halvsyskon i ett barns rätt till kontakt med 
andra närstående, vilket innebär att endast umgänge kan regleras. 
Styvsyskon har inte ett uttalat skydd i doktrin. Helsyskon däremot nämns 
inte i förarbeten eller doktrin, men det kan enligt rättsfallsstudien och 
intervjuförfarandet konstateras att helsyskon underförstått kan inräknas till 
kontakten med båda föräldrarna. Detta innebär att ett gemensamt boende 
kan regleras för helsyskon. Således har inte alla syskon ett jämnlikt skydd i 
teori och praktik, och enligt lag är syskonskyddet helt frånvarande.  
 
Ur ett historiskt perspektiv har rättsutvecklingen gått mot ett starkare skydd 
för barn i familjemål. Barns behov och säkerhet är grunden, baserat på till 
stor del erkänd barnpsykologi. Rättsläget är även något annorlunda idag än 
för ett par decennier tillbaka. Familjekonstellationer ser annorlunda ut, 
vilket gör det vanligare att barn har halv- och styvsyskon. Detta leder till att 
domstolarna måste förhålla sig till verklig fakta, vilket praxis visar.  
 
Sammantaget kan sägas att kontinuitetsprincipen och principen om 
kontinuitet mellan syskon står gemensamt under begreppet kontinuitet, men 
de fastställer skydd för olika intressen. ”Viljan att förena syskon” är ett 
självständigt begrepp inom barnets bästa, som påminner mycket om ”oviljan 
att dela på syskon”. I praxis har syskon ett starkare skydd, och det 
förekommer att syskonkontinuiteten avgör helt eller delvis sakfrågan. För de 
fall en sådan kontinuitet föreligger, står den ofta högt placerad i en 
hierarkisk rangordning i förhållande till de övriga ställda kraven i barnets 
bästa.   
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Förord 
Syskonskaror i svensk rätt har mer av en dold och förtäckt skepnad, än en 
uttalad och tydlig position Att hålla ihop syskon är inte en lagstadgad 
rättighet, men i praxis finns ett desto starkare skydd. Att domstol har en 
befogenhet att hålla ihop och splittra syskon, oavsett syskons innebörd, är 
något som behöver kartläggas. I och med att det idag är vanligt 
förekommande med olika familjekonstellationer, har barn mer ofta fler 
syskon, och syskon i olika grenar inom familjen. Detta gör rättsområdet 
högst aktuellt, och oavsett om syskonförhållanden värderas eller inte, är 
detta ämne högst värdefullt att belysa med tanke på den familjerättsliga 
utvecklingen.  
 
Majoriteten av Sveriges befolkning skaffar barn, och en stor andel skaffar 
flera barn. Sannolikheten att dessa hamnar i vårdnads- och boendetvister är 
betydande. Trots att en separation och skilsmässa innebär att kontinuiteten 
inom familjen avbryts, behöver inte kontinuiteten mellan syskon avbrytas.  
 
Min studietid börjar lida mot sitt slut. Efter nio tuffa, men mycket lärorika 
terminer vid juridiska fakulteten i Lund, känner jag mig nu förväntansfull 
inför att möta familjerätten i verkligheten. Jag vill ge ett tack till min 
handledare professor Eva Ryrstedt, för inspirerande och vägledande 
engagemang under uppsatsens process. Jag vill även tacka de 
hovrättsdomare som tagit sig tid att stå ut med mina intervjuer, er hjälp har 
varit ett mycket viktigt kugghjul i detta bygge. Slutligen vill jag ge ett stort 
tack till min pojkvän, familj och vänner som gett stöd och kärlek under hela 
min studietid.  
 
Andréa Eriksson 
Brevik 2012-05-22 
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Förkortningar 
Barnkonventionen Konventionen om barnets rättigheter 
FB  Föräldrabalken SFS 1949:381 
JT  Juridisk Tidskrift 
NE  National Encyklopedin 
NJA  Nytt juridiskt arkiv 
Prop.  Regeringes proposition 
SCB  Statistiska Centralbyrån  
SFS  Svensk Författningssamling 
SOU   Statens offentliga utredningar 
SvJT  Svensk Juristtidning 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 
Att ha syskon är mer vanligt än ovanligt idag. Statistik visar att år 2010 hade 
cirka hälften av alla barn under 18 år ett syskon som de bodde tillsammans 
med. Cirka en femtedel hade två syskon de bodde med, och 9 % hade tre 
sammanboende syskon. Vart femte barn hade inga syskon. Statistik visar 
även att barn som bor med båda sina föräldrar har fler syskon än barn som 
lever med ensamstående förälder. I begreppet syskon inräknas både hel- och 
halvsyskon.1   
 
Syskon är en del av livet, och de påverkar och betyder mycket för den egna 
utvecklingen, både på ett individuellt och på ett socialt plan. Samhället 
accepterar idag olika familjekonstellationer, vilket bidrar till att barn 
vanligen både har hel-, halv- och styvsyskon. För många barn kan ett halv- 
eller styvsyskon betyda lika mycket som ett biologiskt syskon. Detta har 
skapat många tankar kring hur syskon behandlas i domstol, och om det finns 
ett skydd eller bestämmelse för att syskon ska hållas ihop i familjetvister. 
Utgångspunkten i denna uppsats är att studera syskons betydelse i vårdnads- 
och boendetvister. Detta har lett in mig på flera olika spår inom barnets 
bästa. Bedömningen av syskon har dock sin rot i begreppet kontinuitet, som 
vanligen kopplas samman med kontinuitetsprincipen. Jag har således på ett 
djupare plan studerat syskons rätt till varandra, med grund i begreppet 
kontinuitet.  
 
Det problematiska med ämnet är att det varken finns en uttrycklig 
bestämmelse i skriven lag eller vägledande doktrin, innebärande att syskon 
har en rätt att hållas ihop i vårdnads- och boendeprövningar. FN:s 
konvention om barnets rättigheter och svensk lag reglerar inte detta 
förhållande. Likaså är doktrin i ämnet mycket kortfattad, och det framgår 
endast vagt att en syskonrelation bör beaktas. Endast i en källa kan det 
härledas att syskon bör hållas ihop.2 Således är praxis mycket betydelsefull 
och vägledande, vilken etablerar ”oviljan att dela på syskon”. Denna kan 
antingen placeras som ett självständigt krav i barnets bästa, Föräldrabalken 
SFS 1949:381, eller som en princip i begreppet kontinuitet. (Se bilaga A). 
Begreppet kontinuitet i sin tur är ett av kraven inom barnets bästa.  
 
Flera centrala följdfrågor har aktualiserats under arbetets gång. Framförallt 
har barnets bästa ställts i relation till ”oviljan att dela på syskon”, samt 
svårigheterna för en domstol att värdera olika syskonförhållanden.  
 

                                                 
1 www.scb.se/Pages/TableAndChart___255868.aspx, (hämtat 12-03-09).  
2 Ewerlöf, Sverne, Singer s.79.  

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart___255868.aspx
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Mitt övergripande syfte med denna uppsats är att beskriva och undersöka 
begreppet kontinuitet i förhållande till syskon, vad gäller vårdnads- och 
boendeprövningar i teori och praktik. Inom begreppet kontinuitet finns två 
principer som jag har studerat. Dels kontinuitetsprincipen, vilken berör 
kontinuitet till miljö och föräldrar, och dels principen om kontinuitet mellan 
syskon, vilken endast berör kontinuitet mellan syskon. Jag har studerat hur 
begreppet kontinuitet förhåller sig till bestämmelserna i barnets bästa, och 
om det går att rangordna dem. Detta kan påvisa hur starkt begreppet 
kontinuitet väger , och hur de samspelar och kolliderar med barnets bästa. 
Jag har även studerat hur olika typer av syskon bedöms i domstol, och om 
det föreligger en skillnad mellan  hel-,  halv- och styvsyskon, samt ofödda 
syskon i doktrin och praxis.  
 
I strävan att uppnå mina syften har jag valt att studera följande 
frågeställningar; 
 

1. Vad innebär begreppet kontinuitet idag?  
2. Hur placeras begreppet kontinuitet och ”oviljan att dela på syskon” 

hierarkiskt i relation till barnets bästa?  
3. Föreligger det en skillnad i bedömningen vad avser olika typer av 

syskon i teori och praktik? 

1.3 Avgränsning och disposition 
För att uppnå syftet och mina frågeställningar har jag delat upp 
avhandlingen i fyra primära delar. Varje del riktar in sig på olika perspektiv, 
och frågeställningarna behandlas löpande i alla delar.  
 
I den första delen har jag studerat lag, förarbeten och doktrin för att främst 
söka svar på min första frågeställning. Denna frågeställning kräver ett noga 
utrett svar utifrån skrivna rättskällor, och har därmed lämpat sig väl med 
metoden. Det var även av vikt att gå igenom ovan nämnda rättskällor för att 
kunna använda och jämföra framtaget material med de två andra 
frågeställningarna. I den första delen redogör jag således för vad begreppet 
kontinuitet betyder, vad ”oviljan att dela på syskon” innebär, och hur dessa 
förhåller sig till varandra. Jag beskriver även hur syskon generellt bedöms 
enligt lag, förarbeten och doktrin. Jag beskriver tvärvetenskapliga 
psykologiska studier vad avser syskons betydelse för varandra. Jag avslutar 
avsnittet med en sammanfattning.  
 
I den andra delen har jag genomfört en rättsfallsstudie med tio utvalda 
rättsfall. Studien löper över tre avsnitt i uppsatsen. Jag har valt att avgränsa 
rättsfallen baserat på följande kriterier. Jag har endast behandlat rättsfall där 
dels någon typ av syskonrelation föreligger, och dels där domstolen har 
beaktat begreppet kontinuitet. Jag har således valt bort rättsfall där en 
syskonrelation har förelegat, men där själva syskonrelationen inte har 
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beaktats av domstolen. Jag har valt att avgränsa mig till endast vårdnads- 
och boendeprövningar, och således har jag uteslutit umgängesprövningar. 
Dock har jag kommenterat frågan om umgänge vid flera tillfällen med tanke 
på umgängets betydelse.  
 
Jag har valt att begränsa mig till hovrättsfall med tillhörande tingsrätts dom. 
Således har jag först studerat hovrättens dom, och sedan gått vidare till 
tillhörande underinstans dom i tingsrätten. Därmed har samtliga 
tingsrättsdomar fått prövningstillstånd och prövats i hovrätt, och 
tingsrättsdomarna är inte självständiga fall. Jag har valt att studera 
hovrättsfall under perioden 2007-2011 med tanke på att, dels begränsa 
rättsfallen till ett lämpligt omfång, och dels för att studera samtida rättsfall 
enligt mitt syfte att beskriva och undersöka gällande praxis. Jag har inte 
studerat något rättsfall från Högsta domstolen, eftersom det inte  under den 
valda perioden finns något sådant meddelat.  
 
Rättsfallen i studien har behandlat olika slags syskonförhållanden, 
helsyskon, halvsyskon, styvsyskon, samt ofödda syskon. Således har jag 
främst diskuterat min andra och tredje frågeställning i detta avsnitt. Jag har 
studerat hur begreppet kontinuitet och ”oviljan att dela på syskon” tillämpas 
i praktiken. Jag har studerat hur domstolarna resonerar, och hur de värderar 
syskonförhållanden, och om det föreligger en skillnad i bedömningen 
beroende på syskontyp. Efter varje rättsfall har jag gjort en kort kommentar, 
som sedan har sammanställts i en sammanfattning i slutet av det tredje 
avsnittet.  
 
I min tredje del redogör jag för genomförda intervjuer med fyra 
hovrättsdomare. Alla domare har återgetts anonymt. Jag har avgränsat 
materialet genom att ha förutbestämda frågor och rättsfall. Intervjuerna 
bestod av tio frågor samt ett fiktivt fall (Bilaga B och C). Genom detta har 
jag själv kunnat begränsa intervjuernas omfång, och på så vis har jag kunnat 
återge det material som jag har ansett vara lämpligt och relevant. Alla 
domare har även genom detta fått möjlighet att svara på samma frågor.   
 
I den fjärde delen diskuterar jag och analyserar det framtagna materialet. Jag 
diskuterar främst förhållandet mellan teori och praktik, och vad 
konsekvenserna av skillnaderna leder till. Jag diskuterar även vad tydligare 
riktlinjer vad avser syskon kan leda till, och vad en starkare reglering i lag 
kan betyda.  
 

1.3.1 Syftningsfrågor 
Jag använder mig av begreppet kontinuitet enligt dess grammatiska 
innebörd.3 Begreppet kontinuitet kan används som ett samlingsbegrepp för 
alla principer omfattandes pågående kontinuitet. Jag har studerat 
kontinuitetsprincipen och principen om kontinuitet mellan syskon. 

                                                 
3www.ne.se (hämtat 18 april 2012); kontinuitet: obrutet sammanhang i tiden eller rummet.   
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Kontinuitetsprincipen innebär kontinuitet kopplad till miljö och föräldrar. 
Kontinuitet mellan syskon, kan även benämnas som ”oviljan att dela på 
syskon”, vilken enbart är kopplad till syskon. I praxis kan även ett nytt krav 
inom barnets bästa uppställas, ”viljan att förena syskon” vid de situationer 
en pågående kontinuitet inte föreligger, men det finns ett intresse att förena 
syskon. (Se bilaga A).  
 

1.4 Metod och material 
Jag har valt att använda mig av en kombination av den traditionella 
rättsdogmatiska metoden och en kvalitativ intervjuteknik. 
  
I den rättsdogmatiska metoden har jag studerat rättskällor i dignitetsordning, 
det vill säga lagtext, förarbeten, praxis samt doktrin.4 Jag har studerat 
relevanta rättskällor, och således har jag gjort en avgränsning till dem som 
jag har ansett vara mest lämpliga och användbara. Dock bör det nämnas att 
urvalet av källor i förarbeten och doktrin är mycket begränsade, vilket har 
lett till en något kortfattad genomgång för dessa. I denna del har jag även 
gjort en tvärvetenskaplig psykologisk beskrivning vad avser syskon- 
relationer, vilket innebär att jag har studerat flera olika psykologiska teorier 
och studier på området. Detta för att beskriva hur syskon kan påverkas både 
positivt och negativt av varandra. Detta kan med fördel öka förståelsen för 
hur syskon fungerar, och det ger ett bättre sammanhang för de juridiska 
resonemangen.  
 
I rättsfallsstudien har jag sökt hovrättsfallen i juridiska databaser bland alla 
hovrätter i landet, utan hänsyn till att de är publicerade eller inte. Således 
kan dessa endast ses som exempel, och inte som vägledande fall. Den 
avslutande sammanställningen bör därmed ses som ett exempel utifrån de 
valda rättsfallen, och inte som definitiva tendenser eller slutsatser eftersom 
en kartläggning av samtliga fall på området inte har företagits.   
 
I den kvalitativa intervjumetoden5 har jag intervjuat fyra domare från fyra 
olika hovrätter i Sverige. Med tanke på att mina frågeställningar är relativt 
obehandlade i skrivna rättskällor, har denna informationssökning framförallt 
lett till ett mer omfattande material. Det har även bidragit till en mer samtida 
och praktisk förståelse. 
 
Jag har valt domare från fyra olika hovrätter som representativ grupp, då jag 
främst har behandlat hovrättsfall. Jag har beaktat att hovrättsfall får allt mer 
prejudicerande verkan i och med det införda prövningstillståndet, och att 
hovrätten således blir mer av sista instans i frågor om vårdnad och boende. 
Inget av mina studerade rättsfall har fått prövningstillstånd i HD, och jag 
anser således att de utgör en kvalifikativ målgrupp. Varje domare har svarat 
på tio förutbestämda frågor. (Se bilaga B), och de har resonerat kring och 

                                                 
4 Bernitz et al. s.246f.  
5 Lantz s.53.  
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bedömt ett fiktivt fall. (Se bilaga C). Syftet med det fiktiva fallet var att 
genom ett gemensamt presenterat fall skapa lika förutsättningar för alla 
intervjuade domare att bedöma det. Således har jag fått svar på hur 
domstolar resonerar kring begreppet kontinuitet och ”oviljan att dela på 
syskon”.  
 
Intervjuerna har genomförts muntligen eller skriftligen vid ett förutbestämt 
möte. Alla domare har fått möjlighet att i förtid studera frågorna och det 
fiktiva fallet. Även om samma, i förväg bestämda frågor, har ställts till alla 
intervjuade domare, har intervjun även kunnat ta andra riktningar. Således 
har jag inte haft några förutbestämda svarsalternativ. Detta innebär att jag 
har använt mig av kvalitativ semistrukturerad intervjuteknik.6  
 
Urvalet av domare är slumpvis valda. Jag har kontaktat sex domare, som jag 
på förhand har vetat dömer i vårdnads- och boendetvister. Fyra av dem har 
ansett sig vara väl insatta i familjerätt och således har de tackat ja. Bortfallet 
på två av domarna berodde på att de av konfidentiella skäl inte kunde ställa 
upp och på grund av tidsbrist. De fyra domare som ingår i studien anser jag 
vara en väl representativ grupp för domarkåren i hovrätterna.  
 

                                                 
6 Lantz s.53 och 62.  
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2 Begreppet kontinuitet i 
doktrin 

2.1 Begreppet kontinuitet genom historien 
Fram till 1950 åtskiljdes inom- och utomäktenskapliga barn, vilket 
påverkade barnets rätt till kontakt med båda föräldrarna och syskon. 1950 
års lagändring blev starskottet för ett främjande av sammanhållning inom 
familjen och barns rätt till stabilitet, och de tidigare separerade lagarna 
sammanfördes i en lag. Kort därefter skedde en lagrevidering igen, där båda 
föräldrarna fick möjlighet till gemensam vårdnad trots att parterna inte var 
gifta. Detta kan ses som en början på intresset att tillgodose en kontakt med 
båda föräldrarna. Dock var det genom 1991 års ändring av FB som 
principen om kontinuitet preciserades, och en ”ovilja att dela på syskon” 
trädde fram.7  
 
Efter 1991 års lagändring har syskonens ställning kontinuerligt stärkts, 
framför allt efter 2006 års ändring och införandet av det förstärkta 
barnperspektivet. Trots detta råder det fortfarande en problematik kring 
barnets bästa då själva begreppet är lagstadgat i FB 6 kap 2a §, men inte 
dess definition.8 FN:s barnkonvention reglerar även barnets bästa, artikel 3, 
men inte heller där kan vi finna en definition. Detta innebär att 
tillämpningen skapar en innebörd i varje enskilt fall. Begreppet kontinuitet 
och ”oviljan att dela på syskon” har således främst blivit ett resultat av 
praxis, och utgör en del av bedömningen av barnets bästa. Barnets rätt till 
båda föräldrarna och barnets vilja, är exempel på två av de generellt ställda 
kraven i bedömningen av barnets bästa. Dock saknas det en fast riktning om 
vad barnets bästa innebär utöver praxis och normer inom barnrätt och 
barnpsykologi.9  
 

2.2 Barnets bästa  
Begreppet kontinuitet utgör en del av barnets bästa, och ska således ingå 
som ett av de generellt ställda kraven i helhetsbedömningen av barnets 
bästa. Begreppet har således ett nära förhållande till barnets bästa, som är 
det vägledande och överordnade begreppet i 6 kap 2a § FB. Denna 
fastställer att barnets bästa alltid ska vara avgörande i alla frågor som rör 
barn. Denna grundsyn är fastställd i FN:s barnkonvention, artikel 3.10 
 

                                                 
7 Sjösten 2010, s.29-33. 
8 Prop. 2005/06:99.  
9 Ewerlöf, Sverne, Singer, s. 76 och Prop. 2005/06:99 s.56f .  
10 Saldeen s.142.  
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Barnets bästa är en allmän och övergripande princip. Dess definition 
fastställs till stor del av de beslutande aktörerna i varje konkret fall, inom 
ramarna för FB.11 I bedömningen av barnets bästa finns flera generella krav 
som uppställs i både förarbetena och praxis. Det finns dock ingen uttömande 
lista av ställda krav, utan en samlad helhetsbedömning ska göras i varje 
enskilt fall.12 Således kan FB:s definition anses vara vag och otydlig, vilket 
skapar utrymme för domstolar och andra beslutsfattare att fastställa vad som 
är bäst för barnet baserat på egna kunskaper och erfarenheter. Barnets bästa 
blir således ett konstruerat begrepp som bygger på beslutsfattarens egna 
referenser, varvid barnet som en unik individ med eget behov inte 
betraktas.13 Oavsett tillvägagångsätt, är syftet att göra en framtidsprognos, 
för att finna en långsiktig helhetslösning för det enskilda barnet.14  
 
Det är fastställt i lag att alla beslut ska tas utifrån ett barnperspektiv, det vill 
säga att respekten för barnets fulla människovärde och integritet ska 
beaktas. I största möjliga mån ska även barnets egen inställning utredas, och 
hur barnet uppfattar sin egen situation, och vilka konsekvenser olika beslut 
ger barnet. Barnets egen inställning kan dock inte efterföljas till fullo, utan 
en avvägning ska göras i varje enskilt fall.15  
 
Detta skapar i sig en interaktion mellan barnets bästa och barnets vilja. 
Begreppet barnets bästa är ett svårbestämt begrepp, och det framstår ibland 
som att domstolar saknar en tydlig vägledning, med tanke på de vaga 
definitioner barnets bästa uppställer. Detta ger upphov till en vilsenhet i 
besluten då domstolar saknar konkreta utgångspunkter i lagtext. Istället för 
en individuell prövning, bedömer domstolarna barnets bästa utifrån en 
generell bedömning. Således förlorar begreppet sin betydelse då fasta ramar 
för innebörden saknas, och domstolar synes istället utgå från de få generella 
krav som finns. Enligt professor Ryrstedt skapas då en övertolkning av 
barnets bästa, ”…/genom att i dem lägga en individuell betydelse”.16 
Tydligare riktlinjer för vad de generella riktlinjerna ska vara, och vilka 
omständigheter som ska ingå i den individuella bedömningen, torde således 
vara i förenlighet med barnets bästa. Frågan är dock om problematiken kring 
det svårbestämda begreppet hade avhjälpts med en tydligare definition?17  
 

2.3 Begreppets innebörd 
Begreppet kontinuitet är inte ett lagstadgat begrepp, utan det har sin grund i 
förarbeten och har vuxit fram genom praxis.18 Till begreppet kontinuitet är 
två principer kopplade; kontinuitetsprincipen som omfattar kontinuiteten till 

                                                 
11 Rejmer s.124.  
12 Ewerlöf, Sverne, Singer s.79.  
13 Rejmer s.124.  
14 Ewerlöf, Sverne, Singer s.76.  
15 Prop. 2005/06:99 s.39.  
16 Ryrstedt i SvJT 2009, s.1035f.  
17 Ryrstedt i SvjT 2009,  s.1036.  
18 Ewerlöf, Sverne, Singer s.77 och s.79. 
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barnets miljö och föräldrar, och principen om kontinuitet mellan syskon, 
som även kan benämnas som ”oviljan att dela på syskon”. Denna princip rör 
endast kontinuiteten mellan syskon. Den gemensamma förutsättningen för 
båda principerna är således att kontinuiteten måste föreligga i pågående 
form. Rent konkret innebär en pågående kontinuitet att syskonen bor 
stadigvarande eller växelvis tillsammans, varvid en kontinuitet i deras 
relation föreligger. 
 

2.4 Kontinuitetsprincipen  
Till begreppet kontinuitet hör främst kontinuitetsprincipen, vilken innebär 
att barnets behov av kontinuitet, trygghet och stabilitet till miljön ska 
skyddas. En fungerande ordning i barnets tillvaro ska inte abrupt avbrytas 
eller försvåras utan särskilt svåra skäl. En förflyttning till en ny och 
främmande miljö kan därför anses vara skadligt för barnets utveckling.19 
Till barnets miljö anses det mesta tillhöra som rör barnets tillvaro, såsom 
hem, föräldrar, skola, fritidsaktiviteter, kamrater och så vidare. Ett barn har 
ett behov av kontinuitet och förutsägbarhet, vilket är föräldrarnas ansvar att 
erbjuda. Ett barn behöver omvårdnad och skydd, och ett varaktigt och stabilt 
förhållande i hemmet. Kontinuiteten mellan barn och föräldrar, och 
kontinuiteten till miljön är således två av de mest grundläggande behoven 
för ett barn. Kontinuitet och förutsägbarhet i ett barns liv ökar barnets 
kunskaper till samspel med andra människor, liksom lyhördhet.20  
 
Ett barn behöver inte bara en kontinuitet till föräldrarna, utan även till andra 
barn och vuxna för att lära sig det sociala samspelet inom ramen för ett 
socialt fungerande nätverk.21 Kontinuitetsprincipen ligger således till grund 
för att ett barn ska stanna i en fungerande ordning, där barnet har etablerat 
en invand hemmiljö, trygghet och stabilitet. En flytt till en ny och 
främmande miljö kan vara till skada för barnets hälsa och utveckling. I 
vårdnads- och boendefrågor kan detta innebära att barnet ska bo kvar hos 
den föräldern där kontinuitet föreligger.22  
 
Vid en bedömning av kontinuitetsprincipen kan dess innebörd bero på flera 
olika faktorer. Barn är inte statiska, utan förändras med åldern. Således görs 
skillnader mellan äldre och yngre barn i relation till barnets bästa i ändrade 
förhållanden av vårdnad, boende och umgänge. Kontinuitetsprincipen får en 
speciellt stor betydelse för yngre barn, då det är viktigare för dem att 
upprätthålla stabilitet och trygghet i tillvaron, med tanke på dess fysiska 
oförmåga att sköta sig själva. Speciellt barn under tre år har inte utvecklat en 
förståelse för innebörden och betydelsen av kontinuitet och varaktighet, och 
är därmed beroende av en konstans i tillvaron. För äldre barn som går i 
förskola och lågstadiet är hemmiljön och föräldrakontakten mycket viktig. 

                                                 
19 Ewerlöf, Sverne, Singer, s.79 och Sjösten 2010, s.59.  
20 Sjösten i SvJT 1999, s.339 och SOU 2005:43 s.103.  
21 SOU 2005:43 s.103.  
22 Sjösten i SvJT 1999, s.339.  
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För tonåringar utvecklas denna kontinuitet till att främst knytas till 
fritidsaktiviteter och kamrater.23 Dock har alla barn, oavsett ålder, ett 
grundläggande fysiskt och psykiskt behov av omvårdnad, kärlek och värme. 
Inget barn klarar sig utan en vuxen.24   
 
Omständigheten att föräldrarna bor nära varandra kan vara till stor fördel för 
barns kontinuitet, då barnet har möjlighet att vara kvar i den invanda miljön. 
Barnet kan gå kvar i skolan, behålla kamrater och fritidsaktiviteter, vilket 
speciellt är viktigt för äldre barn.25 Kanske kan barnet bo växelvis, vilket 
förutsätter att föräldrarna bor så nära varandra att kontinuiteten behålls. 
Fördelarna med ett växelvis boende är att barns kontinuitet i vardagslivet 
upprätthålls, under förutsättning att barnet är av sådan ålder att växelvis 
boende är lämpligt. Föräldrabalken bygger på att barn har ett behov av att 
träffa båda föräldrarna, även om föräldrarna bor isär.26 Nackdelarna med 
växelvis boende i förhållande till kontinuitet är att barn, speciellt yngre, kan 
förlora sin fasta punkt i tillvaron genom ständiga byten i boendet. På så sätt 
kan kontinuiteten leda till en känsla av förvirring för barn.27  
 
Flertalet omständigheter kan dock väga tyngre än kontinuiteten i barnets 
tillvaro. Framförallt ska kontinuiteten vägas mot barnets behov av kontakt 
med båda föräldrarna. En flytt kan i vissa situationer ge mer fördelar för 
relationen mellan barnet och båda föräldrarna, än om barnet bor kvar.28  
 
En helhetsbedömning ska alltid göras, med hänsyn till barnets övriga 
individuella förhållanden. Bedömningen ska bygga på beprövad erfarenhet 
och kunskap i kombination med barnets egen inställning.29 Sammantaget 
kan det ske en samverkan eller en kollidering mellan principerna i barnets 
bästa. Vilken princip som väger tyngst beror på omständigheterna i det 
enskilda fallet.   
 

2.5 ”Oviljan att dela på syskon”  
Till begreppet kontinuitet tillhör även principen om kontinuitet mellan 
syskon, som kan benämnas som ”oviljan att dela på syskon”. Sammantaget 
kan konstateras att framställningen i doktrin är något tunn och outvecklad, 
och därmed kan principen snarare ses som ett resultat av praxis. (Se avsnitt 
3 och vidare).  
 
”Oviljan att dela på syskon” innebär att en delning av syskon vid ett beslut 
om ändrade förhållanden i vårdnads-, boende-, samt umgängesfrågor bör 
undvikas. Doktrin placerar ”oviljan att dela på syskon” som ett enskilt krav i 
                                                 
23 SOU 2005:43 s.508f. 
24 Parke, Gauvain, s.392.  
25 Sjösten i SvJT 1999, s.339. 
26 Prop. 2005/06:99 s.50.  
27 SOU 2005:43 s.507f.  
28 Sjösten i SvJT 1999, s.339.  
29 Prop. 2005/06:99 s.40.  
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bedömningen av barnets bästa.30 Likt kontinuitetsprincipen, måste en 
pågående kontinuitet föreligga för att denna princip ska kunna tillämpas. 
Således kan denna endast åberopas då syskonen redan bor tillsammans, och 
inte vid en önskan att förena dem. Med anledning av detta torde det anses 
naturligt att ”oviljan att dela på syskon” även ingår som en del i begreppet 
kontinuitet. Således går ”oviljan att dela på syskon” att placera på två olika 
sätt, men de har ändå samma innebörd. (Se bilaga A).  
 
Enligt utvecklingspsykologi har syskon en betydelsefull inverkan på 
varandra, och även på familjen som helhet. Syskonens ålder, födelseordning 
och kön är framförallt de faktorer som påverkar syskonens egenskaper och 
familjen som en sammansatt enhet. Syskon spenderar mycket tid med 
varandra, oftast mer tid än med föräldrarna. Syskonen har en speciell 
relation, och de kan tala och förstå varandra på sitt egna sätt. Interaktioner 
mellan syskon ökar även förståelsen av negativt och positivt beteende.31  
 
Psykologiska studier visar dock att syskonrelationer kan störas av en 
familjeseparation. Mer stöd mellan syskonen finns i hem där föräldrarna 
lever tillsammans, än där barnen får uppleva både skilsmässa och omgifte. 
Således kan syskonens inverkan på varandra minska, och i en del fall vara 
negativ för barnen och leda till att barnen far illa av varandra. Dock ska 
nämnas att det även finns syskon som klarar av separationer väl, och att de 
inte får negativ inverkan på varandra.32 Det viktiga att anmärka är att 
separationer utgör en krissituation och trauma för många barn, vilket kan 
påverka kontinuiteten mellan syskonen både positivt och negativt. Dock är 
varje situation unik, och varje enskilt barn reagerar olika på 
krissituationer.33  
 
Barnets ålder spelar till viss del roll för hur barnet hanterar relationer, sorg 
och saknad. Det är konstaterat att endast ett par månader gammalt barn kan 
bygga upp en relation till de andra syskonen. Syskonen kan bilda en grupp 
som står enad mot vuxna, och när de blir äldre har syskonen gemensamma 
åsikter och synpunkter som bör tas i beaktande av vuxna, till exempel i en 
situation när föräldrarna separerar. Barnen kan på så sätt samarbeta med 
varandra, och en delning av syskon behöver inte ske. Syskon kan även ha 
perioder då de inte vill leka eller umgås, men oftast finner de tillbaka till 
varandra med tanke på de starka banden dem emellan.34 Syskonrelationens 
styrka och inverkan återspeglas i vilken period varje syskon är i.35 
 

                                                 
30 Ewerlöf, Sverne, Singer s.79 och Sjösten 2010, s.62.  
31 Parke, Gauvain s.404.  
32 Parke, Gauvain s.418ff.  
33 Ljungström s.78.  
34 Ljungström s.78ff.  
35 Parke, Gauvain s.392.  
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2.5.1 Begreppet kontinuitet i relation till 
bedömningen av barnets bästa i FB  
Vid beslut om vårdnad och boende ska domstol utreda barnets bästa. 
Således ska begreppet kontinuitet och ”oviljan att dela på syskon” ingå i 
helhetsbedömningen, och därmed beaktas i förhållande till andra krav i 
barnets bästa. Allt som kan vara av betydelse för barnet ska beaktas, både 
kortsiktigt och långsiktigt. Barnets välbefinnande och utveckling ska vara 
vägledande.36 Nedan följer en uppräkning av krav och principer domstolen 
ska beakta i förhållande till begreppet kontinuitet och ”oviljan att dela på 
syskon”.  
 
Först och främst ska barnets fysiska och psykiska välbefinnande och 
utveckling alltid genomsyra hela bedömningen. Risken för att barnet far illa 
eller utsätts för övergrepp, både fysiskt och psykiskt, ska utredas. Ett barn 
har alltid en absolut rättighet att inte själv bli utsatt för våld, övergrepp eller 
annan kränkande behandling. Inte heller ska barnet tvingas se eller höra våld 
i hemmet. Ett barn som bevittnar våld anses lika kränkande för barnet som 
om barnet själv blivit utsatt för våld. Även barnets risk att olovligen föras ut 
ur landet ska beaktas. Domstolen måste således göra en riskbedömning, och 
om det föreligger en risk för att barnet far illa ska den omständigheten väga 
tungt i helhetsbedömningen. Samma riskbedömning ska göras för alla 
syskon.37  
 
Dock kan en riskbedömning visa att alla syskonen inte löper risk att fara 
illa. Detta kan till exempel vara situationer där syskonskaran som helhet inte 
bevittnar eller blir utsatta för våld eller annan kränkande handling, eller där 
syskonen inte påverkas av ena förälderns negativa beteende. En delning av 
syskonen kan således anses vara lämpligt om barnen mår bra hos olika 
föräldrar. Därmed innebär det inte att en syskonskara per automatik följer ett 
barns ändrade beslut om boende, såvida den rådande miljön för den övriga 
syskonskaran anses lämplig.38 (Se vidare avsnitt 6).  
 
Hänsyn ska även tas till barnets egen inställning i förhållande till ålder och 
mognad. Barnet har en rätt att själv bilda en åsikt och förmedla denna, enligt 
barnkonventionen artikel 12.39 Barnets vilja ska klarläggas i en vårdnads-, 
boende- och umgängesutredning om det är lämpligt, men kan även göras i 
en snabbupplysning. Ett barn kan uttrycka en bestämd inställning angående 
till exempel vilken skola barnet vill gå i, utan att direkt ta ställning vad avser 
själva boendet. På så sätt kan barnets vilja indirekt ge uttryck hos vilken av 
föräldrarna barnet vill bo hos. Dock kan inte alltid barnets egen inställning 
vara avgörande, utan barnets bästa fastställs i en helhetsbedömning. Barnet 
har även en rätt att bli informerad om sådant som angår och som antas vara 
av betydelse för honom eller henne.40  
                                                 
36 Ewerlöf, Sverne, Singer s.79.  
37 Prop. 2005/06:99 s.42.  
38 T 3161-11 s.5 och  Prop. 2005/06:99 s.42 
39 Prop. 2005/06:99 s.39.  
40 Prop. 2005/06:99 s.45-48.  
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I förhållande till kontinuitet ska hänsyn tas till barnets behov av en nära och 
god kontakt till båda föräldrarna. Det är konstaterat att båda föräldrarna har 
betydelse för barnets välbefinnande, och därmed ska inte barnets behov av 
båda föräldrarna ifrågasättas, såvida det inte föreligger försvårande 
omständigheter såsom övergrepp och våld.41 Barnkonventionen erkänner att 
det är båda föräldrarna som ska tillförsäkra barnet en god utveckling och 
uppfostran, enligt artikel 5 och 18. I bedömningen av barnets behov av 
kontakt med båda föräldrarna ska en bedömning grundas på vem av 
föräldrarna som bäst kan tillgodose en sådan kontakt. Detta kommer till 
uttryck i 6 kap 2a § FB.42 
 
I förhållande till barnets rätt till båda föräldrarna, ska barnets individuella 
förhållanden beaktas.43 Frågan är om denna punkt kan inbegripa att en god 
och nära relation till det andra syskonet ska vidmakthållas? Detta har ett 
samband med umgängesrätten och barnets behov av att ha kontakt med 
andra närstående, vilken inkluderar halvsyskon, mor- och farföräldrar samt 
barn som växer upp i samkönad familjebildning. Ett barn ska inte behöva 
förlora kontakt med betydande närstående i ändrade förhållanden om 
vårdnad, boende och umgänge. Föräldrarna har en skyldighet att verka för 
umgänge enligt 6 kap 15 § FB, men även socialnämnden åligger ett ansvar 
att uppmärksamma de situationer där umgänge är nödvändigt.44 Av detta 
kan frågan således ställas om helsyskon ska inbegripas i barnets rätt till båda 
föräldrarna, och om halvsyskon endast ska anses inbegripas i 
umgängesrätten? En tendens i denna riktning torde kunna urskiljas, vilket 
innebär en skillnad i regleringen beroende på typen av syskon.  
 

2.5.2 När kontinuitet inte ska upprätthållas 
Det framställs tämligen vagt i förarbetena när syskonförhållanden ska 
uppbära ett skyddsvärde att syskonskaror ska hållas ihop. Dock framställs 
det i förarbetet förhållanden när barnet, eller syskonen, inte ska upprätthålla 
en kontinuitet i familjeförhållandet. Framförallt är detta när risk för att 
barnet far illa, utsätts för övergrepp eller olovligen förs bort.45 Dessa 
omständigheter utgör således sådana svåra skäl att kontinuitetsprincipen kan 
avbrytas. Det utgör även skäl för att syskonkontinuiteten kan avbrytas, om 
en riskbedömning visar att syskonen mår bäst av att bo hos olika föräldrar.46 
Dock torde det vara vanligare att syskonen hålls ihop när endast ett av 
syskonen löper risk att fara illa. Om det är fallet, behöver inte kontinuiteten 
mellan syskonen avbrytas, utan endast kontinuitetsprincipen.  
 

                                                 
41 Prop. 2005/06:99 s.40.  
42 Prop. 2005/06:99 s.40 och s.50.  
43 Prop. 2005/06:99 s.40.  
44 Prop. 2005/06:99 s.56f.  
45 Prop. 2005/06:99 s.86 och s.117. 
46 Prop. 2005/06:99 s.42.  
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I barnets bästa ska även barnets ålder och mognad bedömas. Detta är en 
särskild betydelsefull omständighet, speciellt om barnet har en mycket 
bestämd åsikt och om barnet nått en sådan mognad och ålder att denna bör 
respekteras.47 Barnet kan ha en stark vilja att inte behålla kontakt med 
syskon, eller att syskonens boende ska vara delat. Barnens vilja ska i 
förhållande till barnens stigande ålder efterföljas. Dock ska barnen hållas 
utanför föräldrarnas konflikt, och inte färgas av deras viljor.48 
 
Vad gäller umgängesrätten kan den avbrytas om det anses att barnet inte 
mår bra av ett umgänge.49 Således kan det anses olämpligt att halvsyskon 
har en relation, liksom som med andra syskon.  
 

2.6 Sammanfattning 
I bedömningen av barnets bästa ska flera omständigheter beaktas och 
utredas. En av dessa är begreppet kontinuitet, vilken erfordrar att kontinuitet 
ska föreligga i pågående form, antingen till miljön eller till syskonen. 
Kontinuitetsprincipen innebär att barnets behov av kontinuitet, trygghet och 
stabilitet till miljön ska skyddas. En fungerande ordning i barnets tillvaro 
ska inte abrupt avbrytas eller försvåras utan särskilt svåra skäl. Sådana skäl 
kan vara att barnet löper risk att fara illa, eller att barnet har en bestämd 
inställning som bör eftersträvas.50 Viljan får en överordnad betydelse i 
förhållande till barnets stigande ålder. En tillämpning av kontinuitets- 
principen leder i många fall till att barnet ska bo kvar hos samma förälder. 
Dock kan denna presumtion brytas då kontinuitetsprincipen i vissa fall kan 
få en underordnad betydelse gentemot intresset av att behålla kontakten med 
båda föräldrarna. Ett ändrat boende kan innebära att kontakten till båda 
föräldrarna förbättras.51  
 
”Oviljan att dela på syskon”, tar fasta på kontinuiteten mellan syskon. Den 
innebär att en delning av syskon bör undvikas.52 Det föreligger två olika 
synsätt vad avser syskonskarors inverkan på varandra. Antingen anses 
syskon vara till fördel och stöd för varandra, trots att en separation utgör en 
krissituation. Syskon kan även anses vara utan betydelse eller negativa för 
varandra i den meningen att de inte har en värdefull relation, eller att de 
skadar varandra.53 
 
Vad avser barns behov av kontinuitet och förutsägbarhet kan följande 
generellt antas. Barn är inte statiska, utan alla barn har olika behov i 
förhållande till ålder och individuella omständigheter. Generellt har yngre 

                                                 
47 Prop. 2005/06:99 s.45.  
48 Rejmer s.125.  
49 Prop. 2005/06:99 s.56.  
50 Ewerlöf, Sverne, Singer s.79 och Saldeen s.180 och s.183. 
51 Sjösten 2010, s.45.  
52 Ewerlöf, Sverne, Singer s.79.  
53 Ljungström s.78 och Parke, Gauvain s.418ff.  
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barn ett större behov av kontinuitet till föräldrarna, och äldre barn har ett 
ökat behov av kontinuitet till kamrater och aktiviteter.54  
 
I doktrin har begreppet kontinuitet en relativt svag position, i förhållande till 
praxis vilket redovisas i nästa avsnitt. Det förekommer vaga definitioner och 
litet utrymme ges till syskon. Det som dock förekommer är en tydlig 
skillnad mellan hel- och halvsyskon. Helsyskon kan tolkas in i barnets rätt 
till kontakt med båda föräldrarna, och således är vi inne i vårdnads-, boende- 
och umgängesrätten.55 Halvsyskon inbegripes endast i barnets rätt till 
kontakt med andra närstående, och således finns det endast utrymme för 
halvsyskon i umgängesrätten.56 Övriga typer av syskon nämns inte i 
förarbetena.  
 
I förhållande till helhetsbedömningen i barnets bästa kan flera punkter 
samverka, men även kollidera. De punkter som framförallt kan samverka 
med begreppet kontinuitet är där barnet själv har en tydlig och bestämd åsikt 
om boende. Speciellt då barnet har uppnått en sådan ålder att inställningen 
kan eller ska beaktas. I de fallen en kontinuitet till miljön, och mellan 
syskonen föreligger, samverkar båda principerna inom begreppet 
kontinuitet. När en ordning istället ska avbrytas beror detta främst på att ett 
barn löper risk att fara illa, att ena föräldern är olämplig, och barnets vilja.57  
 
 

                                                 
54 SOU 2005:43 s.508f. 
55 Ewerlöf, Sverne, Singer s.79. 
56 Prop. 2005/06:99 s.57.  
57 Ewerlöf, Sverne, Singer s.77ff.  
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3 Rättsfallsstudie 

3.1 Enkätundersökning  
Av en enkätundersökning och dokumentanalys av vårdnadsmål från år 
1996/1997, framgår att professionella aktörer, såsom domare och 
socialsekreterare, anser att det primära i barnets bästa är att tillfredsställa 
barnets fysiska behov. I andra hand prioriteras barnets kontakt med båda 
föräldrarna och barnets eventuella syskon.58 Slutsatsen av detta är att syskon 
prioriteras högt av domstolarna, och att det troligen går att tolka in en 
syskonkontakt i principen om barnets kontakt med båda föräldrarna.  
 
Vidare framgår det av enkätundersökningen att kontinuitetsprincipen, 
omnämnd som status quo-principen, är den vanligast förekommande 
motiveringen av vårdnadsdomar i tingsrätter. 66%59 av de undersökta 
vårdnadsdomarna i enkätundersökningen motiveras av denna. I de fallen 
sammanfaller oftast ena förälderns lämplighet med beslutet att låta barnet bo 
kvar i den invanda miljön. Dokumentanalysen av enkätundersökningen visar 
även att tingsrätter inte tillämpar föräldrabalkens bestämmelser och praxis 
på ett konsekvent sätt. Vad avser syskonkonstellationer föreligger det en 
skillnad mellan tingsrätterna och deras bedömning. Det finns tingsrätter som 
vanligen väljer att hålla samman syskon, och det finns tingsrätter som mer 
tar för vana att dela på syskon.60 Detta påvisar dels svårigheterna med 
begreppet barnets bästa i förhållande till syskon, och dels hur syskonens 
beslut kan avgöras utifrån vilket domforum barnen tillhör.  
 

3.2 Allmänt om studien 
För att söka svar på hur begreppet kontinuitet tillämpas och avgränsas i 
praktiken har jag studerat ett urval av rättsfall från hovrätter, med 
tillhörande dom i tingsrätt, från år 2007 till 2011. Rättsfallen kan ses som 
exempel i situationer vad avser syskon där frågan om kontinuitet 
uppkommer.  Rättsfallstudien har indelats i tre avsnitt. I det första avsnittet 
behandlar jag rättsfall där en delning av syskon är olämpligt. I det andra 
avsnittet behandlar jag rättsfall där det föreligger en vilja att förena syskon. I 
det tredje avsnittet framställs rättsfall där en delning mellan syskon är 
lämpligt.   
 
Rättsfallen behandlar frågan om hur olika typer av syskon bedöms i 
domstol, både vad avser hel-, halv-, styvsyskon och ännu inte födda syskon. 
Frågan huruvida syskonskaror ska bedömas tillsammans i grupp, eller enligt 
varje enskilt barn aktualiseras även. I samtliga fall har frågan om umgänge 
                                                 
58 Rejmer s.63 och s.124.  
59 Rejmer s.124.  
60 Rejmer s.129.  
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valts bort, dock har denna kommenterats kort i några fall då denna har en 
viktig grund i vårdnads- och boendemål. I de flesta fallen där boendet har 
reglerats, har ett omfattande umgänge kunnat ske.   
 
Denna studie visar även att det inom barnets bästa, kan läggas till en princip 
som ska ingå i bedömningen av barnets bästa. Denna utvidgning benämns 
som ”viljan att förena syskon”, och förekommer således endast i de fall en 
syskonskara inte tidigare har bott tillsammans. (Se bilaga A).  
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4 ”Oviljan att dela på syskon” 

4.1 Inledning  
I följande rättsfall har domstolen dömt att syskonskaran ska hållas ihop, i 
enlighet med barnets, och barnens bästa. Kontinuiteten mellan syskonen 
ansågs vara av stor vikt, och det förelåg inte skäl för att avbryta en 
fungerande ordning. Resonemanget att barn har ett behov av kontakt med 
det andra syskonet har varit avgörande i fallen, dock ser bedömningarna 
olika ut.  
 

4.2 Kontinuitet är båda barnens bästa 
I detta rättsfall beslutade hovrätten att fastställa tingsrättens dom, och att 
föräldrarnas tre gemensamma barn skulle stadigvarande bo hos fadern. Vid 
tidpunkten för hovrättens beslut var barnen 16, 14 och 10 år gamla. Fadern 
var bosatt i parternas tidigare gemensamma bostad, och modern hade flyttat 
till en annan del av landet. Barnen hade sedan separationen bott hos 
fadern.61  
 
I domskälen anförde hovrätten att båda föräldrarna i och för sig var 
lämpliga, men att det av den kompletterande utredningen framgått att de två 
yngre barnen önskade bo kvar hos fadern. Det var där de hade det bra och de 
ville inte byta skola. Vad gällde den äldsta sonens boende hade föräldrarna i 
tingsrätten nått en överenskommelse att sonen skulle bo hos fadern enligt 
pojkens egen vilja. Således prövades inte den äldsta sonens boende i 
hovrätten.62  
 
Modern ansåg att de två yngsta barnen skulle bo hos henne, trots att den 
äldre sonen bodde hos fadern. Fadern ansåg att alla syskonen skulle bo 
tillsammans hos honom. Tingsrätten bedömde att trots mellanbarnet under 
boendeutredningen hade ändrat inställning flertalet gånger om var hon ville 
bo, hade hon gjort det klart att hon inte ville att syskonen skulle separeras. 
Den yngsta sonen var av sådan ålder att hans inställning inte kunde läggas 
till grund för ett beslut.63  
 
Liksom hovrätten bedömde tingsrätten att de två yngsta barnen skulle bo 
kvar hos fadern, då skälen att bo kvar hos fadern övervägde skälen att bo 
hos modern. Båda föräldrarna var i sig lämpliga, men barnen hade sin 
invanda miljö hos fadern. Det var där det gamla boendet, skolan, kamrater 
och fritidsaktiviteter fanns. Det var även hos fadern syskonen kunde bo 

                                                 
61 Tingsrätten s.3 i hovrättsfallet T 7738-10.  
62 T 7738-10 s.2.  
63 Tingsrätten s.8 i hovrättsfallet T 7738-10.  
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tillsammans. En flytt hade inneburit helt nya förhållanden för barnen, och 
syskonskaran hade splittras.64  
 

4.2.1 Kommentar 
I detta rättsfall tillämpades begreppet kontinuitet i sin helhet. Både 
kontinuitetsprincipen och principen om kontinuitet mellan syskonen fick 
avgörande roll, vilket båda instanserna var eniga om. En flytt hade enbart 
lett till att barnen hade tvingats anpassa sig till en ny miljö, och 
syskonskaran hade splittrats.  
 
Även barnens inställning pekade mot samma riktning. Mellanbarnet uttalade 
sig om att hon ville att syskonen skulle bo ihop. Frågan är då om 
mellanbarnet hade haft samma inställning om den äldsta brodern istället 
önskat bo hos modern? Oavsett svar kan det i sådant fall anses att de yngre 
syskonens vilja kan bero på det äldre barnets inställning, och det äldre 
barnets vilja blir delvis en konsekvens för de yngre barnens boende.  
 

4.3 Föräldrar och syskon utgör en 
fungerande ordning 
I detta fall fastställde hovrätten tingsrättens dom att den gemensamma 
vårdnaden om parternas gemensamma son skulle bestå, samt att sonens 
stadigvarande boende skulle tillerkännas modern.65 Hovrätten ansåg att det 
inte hade uppkommit några nya omständigheter som påvisade att det var 
oförenligt med sonens bästa att han bodde kvar hos modern.66 Således är det 
av betydelse att studera tingsrättens bedömning. 
 
Vid tidpunkten för tingsrättens prövning var sonen knappt ett år, född 2008, 
och han hade i princip hela sitt liv bott hos modern och dennes två äldre 
barn. Halvsyskonen bodde stadigvarande hos modern, och pojken stod 
halvsyskonen mycket nära. Modern påtalade att syskonen var viktiga för 
pojken, och att kontinuiteten i pojkens liv inte abrupt skulle avbrytas och 
slitas upp, utan att det var av stor vikt att upprätthålla pojkens stabilitet och 
trygghet i tillvaron.67 Till omständigheterna hörde att båda föräldrarna 
nyligen hade flyttat. Fadern hade flyttat till en ort längre bort, och modern 
hade nyligen flyttat tillbaka till faderns tidigare ort. Således var moderns 
nya val av bosättning en delvis bekant hemmiljö för pojken.68  
 
Till en början ansåg tingsrätten att båda föräldrarna var lämpliga, men på 
olika sätt. Modern bedömdes bättre kunna tillgodose trygghet och stabilitet 

                                                 
64 Tingsrätten s.8 i hovrättsfallet T 78-10.   
65 T 78-10 s.1f.  
66 T 78-10 s.1 och s.5.  
67 Tingsrätten s.2f i hovrättsfallet T 78-10.  
68 Tingsrätten s.3f i hovrättsfallet T 78-10.   
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vad gällde boendet, då pojken alltid bott hos henne. Därmed var 
kontinuitetsprincipen till fördel för modern.69 Dock ansågs fadern vara 
bättre på ett erbjuda stabilitet, då han hade ett stabilare arbete med 
arbetstider som han kunde anpassa efter sonens behov.70 I vårdnads- 
utredningen framställdes det att fadern var bäst lämpad att ge sonen en trygg 
och säker miljö, och att han var den som lättast kunde samarbeta kring 
sonen. Fadern beskrevs även som en lugn och omsorgsfull förälder som tog 
stort ansvar i sitt föräldraskap. Att fadern tidigare hade förgripit sig på 
moderns barn, skulle inte avgöra frågan ansåg utredarna. Fadern hade tagit 
ansvar för händelsen, och inte sedan dess visat våldsamt agerande.71  
 
Mot bakgrund av detta ställde sig utredarna tveksamma till gemensam 
vårdnad, då de ansåg att förutsättningarna för detta inte förelåg. Dock ansåg 
de att situationen på sikt kunde ändras. För det fall den gemensamma 
vårdnaden skulle bestå, ansåg utredarna att det stadigvarande boendet skulle 
vara hos fadern. Om ensam vårdnad blev aktuellt ansåg de att denna skulle 
tillerkännas fadern.72  
 
Övriga omständigheter som tingsrätten bedömde var pojkens möjlighet till 
kontakt med fadern. Tingsrätten fann att det låg i moderns genuina intresse 
att tillgodose en god och nära kontakt mellan far och son. Försvårande 
omständigheter, såsom att modern skulle vara psykiskt labil utreddes. 
Tingsrätten kom fram till att det inte förelåg en risk för sonen att fara illa 
hos modern.73 
 
Efter en helhetsbedömning ansåg tingsrätten följande. Faderns möjligheter 
till mer stabila förhållanden kunde inte motivera att sonens fungerande och 
bestående ordning hos modern skulle avbrytas, trots utredningens tydliga 
slutsats.74 Modern ansågs vara den som bäst kunde tillgodose sonens behov 
av kontinuitet, stabilitet, och trygghet, och pojken mådde bra hos modern.75 
Tingsrätten redogjorde tydligt för innebörden av kontinuitetsprincipen, 
vilken starkt talade för att pojken skulle fortsätta bo hos modern.76 Trots att 
båda föräldrarna hade flyttat skulle inte en fungerande ordning utan starka 
skäl ändras. Tingsrätten påtalade att det var av stor vikt att pojken behöll 
kontakten med båda syskonen och modern. Pojken hade en trygg 
anknytning till moderns familj, och det var med dem han hade bott hela sitt 
liv. Att modern hade valt att flytta till en helt ny miljö, skulle inte tala emot 
modern som lämplig boendeförälder.77 
 
Tingsrätten påtalade dock att det hade förelegat en skillnad i bedömningen 
om pojken hade varit äldre, och således hunnit etablera en kontinuitet till 
                                                 
69 Tingsrätten s.22 och s.30 i hovrättsfallet T 78-10.   
70 Tingsrätten s.29 i hovrättsfallet T 78-10.   
71 Tingsrätten s.16 i hovrättsfallet T 78-10.  
72 Tingsrätten s.16f i hovrättsfallet T 78-10.  
73 Tingsrätten s.25 i hovrättsfallet T 78-10.  
74 Tingsrätten s.27 och s.29 i hovrättsfallet T 78-10.    
75 Tingsrätten s.30 i hovrättsfallet T 78-10.   
76 Tingsrätten s.23 i hovrättsfallet T 78-10.  
77 Tingsrätten s.22 och s.30 i hovrättsfallet T 78-10.   
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skola, kamrater och miljö. Med hänsyn till pojkens då låga ålder, spelade 
inte kamrater på dagis och boendemiljön en betydelsefull roll. Att fadern 
flyttade till en helt ny miljö hade därmed varit till moderns fördel om pojken 
varit äldre.78  
 

4.3.1 Kommentar 
Tingsrätten motiverade uttryckligen att kontinuitetsprincipen vägde tyngst i 
detta fall då pojken har bott hos modern hela sitt liv. Tingsrätten uttalade sig 
även om moderns lämplighet, och att denne var en god moder för alla tre 
barnen. Att vårdnadsutredningen bedömde att boendet skulle vara hos 
fadern ansåg varken tingsrätten eller hovrätten utgöra tillräckliga skäl för att 
ändra boendet eller besluta om ensam vårdnad. Därmed fanns det inte 
tillräckligt starka skäl att avbryta en fungerande ordning. 
 
Med anledning av att föräldrarna nyligen hade flyttat, utgjorde båda 
bostäderna i sig nya miljöer för pojken. Det torde inte vara möjligt att 
pojken var bekant med moderns nya bostadsort, som tidigare var faderns, 
med tanke på pojkens låga ålder. Således utgjorde troligen moderns bostad 
en ny miljö för sonen. Hovrätten menade att moderns nya hemort var invand 
då denna var samma som faderns tidigare, men främst för att pojken flyttade 
med den kända familjen. Således ansågs kontinuiteten till modern vara av 
avgörande vikt, vilket kan bekräfta att föräldrar anses ingå i barnets miljö. 
Således kan föräldrar ingå i kontinuitetsprincipen. Därmed fälldes 
avgörandet vid kontinuiteten till familjen på bekostnad av ett boende hos 
fadern.  
 
Sammantaget kan slutsatsen dras att som stöd för domstolens dom hade 
principen om kontinuitet mellan syskon kunnat tillämpas, eftersom en 
syskonrelation förelåg. Detta rättsfall stödjer även påståendet att till en 
fungerande ordning kan föräldrar och boendesammansättningen inräknas, 
och inte enbart den fysiska miljön.  
 

4.4 Halvsyskons avgörande betydelse  
I ett annat rättsfall från uppkom fråga om barns boende, och hur relationen 
till halvsyskon ska behandlas. Hovrätten fastställde tingsrättens dom, och 
förordnade att parternas gemensamma dotter, född 2001, skulle ha sitt 
stadigvarande boende hos modern. Sedan separationen hade flickan till en 
början haft sitt boende hos fadern, med ett omfattande umgänge med 
modern. Detta ändrades sedan till växelvis boende.79 Modern hade från ett 
tidigare förhållande ett äldre barn, som bodde hos henne.80 Hovrättens dom 
motiverades av att bristerna i samarbetet mellan parterna var av sådan 

                                                 
78 Tingsrätten s.22f i hovrättsfallet T 78-10.  
79 T 2200-08 s.1f.  
80 Tingsrätten s.3 i hovrättsfallet T 2411-07.  
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karaktär att ett växelvis boende inte kunde anses vara till fördel för dottern. 
Hovrätten beslutade att dottern stadigvarande skulle bo hos modern. 
Däremot motiverades ett umgänge med fadern av kontinuitet, då det var av 
vikt att umgänget inte stred mot flickans behov av kontinuitet och en fast 
punkt i tillvaron.81  
 
Tingsrätten motiverade något mer utförligt för domen. Tingsrätten ansåg att 
båda föräldrarna var lika lämpliga att ta hand om flickan, men att modern 
var något mer lämplig som boendeförälder. Fadern brast i förmågan att 
samarbeta och han projicerade sina egna åsikter på dottern.82 Tingsrätten 
beskrev vad ett miljöombyte hade inneburit rent generellt, och i det konkreta 
fallet. Tingsrätten kom fram till att det var modern ensam som upprätthöll 
kontinuiteten för dottern, då fadern hade flyttat till en helt ny stad långt från 
flickans hemmiljö.83 Vårdnadsutredarna framhävde detta i utredningen, och 
de lät trygghetsaspekten bli avgörande. Utredarna beslutade att flickan 
skulle bo kvar stadigvarande hos modern. I utredningen framgick det tydligt 
att flickan behövde förutsägbarhet och kontinuitet i sin tillvaro. Detta skulle 
tryggas genom att hon gick kvar i samma skola och fanns kvar i samma 
miljö. Dock diskuterade utredarna att dottern visserligen skulle kunna 
anpassa sig till den nya miljön, men att tryggheten hos modern och systern 
ändå vägde tyngre.84  
 
Tingsrätten utredde även flickans egen vilja och inställning, trots att hon vid 
tidpunkten för utredningen och beslutet endast var sju år gammal.  Hon 
menade själv bestämt att hon ville gå kvar i den gamla skolan, vilket således 
tolkades som att hon ville bo hos modern.85  
 
Efter en samlad bedömning ansåg tingsrätten att kontinuitetsprincipen med 
viss styrka talade för att flickan skulle bo hos modern, men det stod även 
klart att flickan skulle få det mycket bra hos fadern. Det som således var 
avgörande var flickans möjlighet att vidmakthålla en god kontakt med 
systern, genom ett boende hos modern. Detta skulle ge en trygghet då 
systern betydde mycket för flickan.86  
 

4.4.1 Kommentar 
Detta rättsfall behandlade situationen när föräldrarna har svåra samarbets- 
svårigheter och en gemensam vårdnad inte kan bestå. Modern ansågs vara 
något mer lämplig boendeförälder, vilket torde ha gett stor betydelse för 
prövningen då föräldrarnas lämplighet på ett tidigt plan utreddes av 
domstolen.  Moderns lämplighet, tillsammans med dottern inställning låg till 
grund för hovrättens beslut vad avsåg vårdnaden. Vad gällde 

                                                 
81 T 2200-08 s.5.  
82 Tingsrätten s.13 i hovrättsfallet T 2200-08.  
83 Tingsrätten s.14 i hovrättsfallet T 2200-08.   
84 Tingsrätten bilaga 1, s.11f  i hovrättsfallet T 2200-08.  
85 Tingsrätten s.12 i hovrättsfallet T 2200-08.  
86 Tingsrätten s.14 i hovrättsfallet T 2200-08.  



 29 

umgängesrätten fick istället kontinuiteten en avgörande roll, då modern 
ansågs bättre kunna upprätthålla en kontinuitet i kontakten mellan dottern 
och fadern. Dock hade även denna omständighet kunnat ligga till grund för 
moderns lämplighet.  
 
Tingsrätten beslutade i frågan på ett mer metodiskt vis. De gick igenom 
flera principer för att kunna fastställa barnets bästa, och de lät 
kontinuitetsprincipen få en viktig roll. Dock kan det inte sägas att 
kontinuitetsprincipen, rent formellt fick den avgörande rollen. Modern 
ansågs vara något mer lämplig som boendeförälder, vilket tillsammans med 
kontinuiteten till miljön och syskonet avgjorde vårdnadsfrågan.  
 
Detta rättsfall visar att det inte görs någon skillnad mellan hel- och 
halvsyskon, till skillnad från doktrin. Det förelåg en kontinuitet mellan 
syskonen, och det var den omständigheten som beaktades. I detta rättsfall 
fick således halvsyskonet ett starkt värde, jämfört med i doktrin som 
inbegriper halvsyskon i umgängesrätten såsom andra närstående. Därmed 
torde halvsyskon anses ingå i den primära boenderätten för barnet i praxis, 
till skillnad från doktrin.  
 

4.5 Föräldrars samarbetssvårigheter och 
begreppet kontinuitet 
I detta rättsfall togs frågan upp om vårdnad och umgänge. Sedan flera år 
hade modern haft ensam vårdnad om föräldrarnas gemensamma son, född 
1998.87 Hovrätten fastställde tingsrättens dom genom att tillerkänna modern 
fortsatt ensam vårdnad om sonen.88  
 
Hovrätten grundade denna dom på samma omständigheter som framfördes i 
tingsrätten. Tingsrätten avkunnade dom 2007, och framställde då att det 
förelåg sådana svåra och djupa samarbetssvårigheter att gemensam vårdnad 
inte låg för handen. Denna inställning fick stöd av vårdnads-, boende, och 
umgängesutredningen.89 Sonen bodde hos modern, vilken han hade gjort 
sedan föräldrarna separerade. Hos modern bodde hennes sambo, deras 
gemensamma barn, och sambons egna barn. Således bodde pojken med 
både halv- och styvsyskon. Umgänget med fadern hade endast fungerat 
sporadiskt sedan separationen. Fadern hade tidigare ansökt om 
verkställighet, vilket inte hade kunnat ske.90 Det framgick av utredningen att 
sonen trivdes bra hos modern, och modern anförde att pojken hade en bra 
relation till de andra barnen hemma. De betraktade varandra som syskon, 
och pojkens övriga tillvaro fungerade bra såsom med skola och kamrater.91  
 

                                                 
87 Tingsrätten s.4 i hovrättsfallet T 3980-07.  
88 T 3980-07 s.4.  
89 T 3980-07 s.4 och tingsrätten s.11.  
90 Tingsrätten s.4 och s.6 i hovrättsfallet T 3980-07.  
91 Tingsrätten s.8f i hovrättsfallet T 3980-07.   
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Tingsrätten bedömde att det hade förekommit avsevärt svåra och djupa 
konflikter mellan föräldrarna, både i samarbetet mellan dem och vad gällde 
sonen. Troligen skulle inte situationen heller avhjälpas. Utredarna bedömde 
inte att ett framtida samarbete skulle kunna ske. Därmed var gemensam 
vårdnad inte lämpligt.92 Vad avsåg syskonens betydelse för varandra 
motiverades inte detta mer utförligt.  
 

4.5.1 Kommentar 
Detta rättsfall behandlade frågan om vårdnad. Båda föräldrarna ansågs vara 
lika lämpliga, men på grund av parternas svåra konflikt kunde inte ett 
samarbete ske. Således behövde domstolen utreda vilken förälder som var 
bäst för pojken. Kontinuiteten utreddes, vilken av båda instanserna ansågs 
föreligga i relation till både miljön hos modern, och till halv- och 
styvsyskonen. Begreppet kontinuitet tillämpades således i sin helhet. 
Intressant hade varit om även fadern hade haft barn i sin familj, och om det 
därmed förelegat en situation med syskon hos både modern och fadern. I 
sådant fall hade begreppet kontinuitet ställts i förhållande till ”viljan att 
förena syskon”. Troligen hade skyddet i kontinuiteten vägt tyngre då sonen 
alltid bott hos modern och med syskonen.   
 
Instanserna gjorde ingen skillnad mellan de olika typerna av syskon och 
deras betydelse, utan kvaliteten i relationerna blev avgörande. Således kan 
slutsatsen än en gång dras att halvsyskon, likväl styvsyskon, kan anses vara 
av betydelse för ett barn. Oavsett typ av syskon kan alla således anses 
utgöra en fungerande ordning.  
 
 

                                                 
92 Tingsrätten s.11 i hovrättsfallet T 3980-07.  
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5 ”Viljan att förena syskon” 

5.1 Inledning 
I följande tre rättsfall behandlades frågan kring möjligheten att förena 
syskon i de fall syskon inte bor tillsammans. Således har hovrätten ändrat 
samtliga underinstansers domar. Som motivering anfördes främst att syskon 
har ett behov av att växa upp tillsammans, och att barn behöver kontinuitet 
och stabilitet. Två sistnämnda punkter utgör dock grunden till begreppet 
kontinuitet, och följaktligen kan det i vissa fall ses som att ”viljan att förena 
syskon” lånar delar av definitionen av begreppet kontinuitet. Detta för att 
uppnå en förening av syskon, trots att det inte föreligger en pågående 
kontinuitet.  
 

5.2 Syskons behov av att växa upp 
tillsammans är avgörande  
Hovrätten dömde i ett fall angående barns boende, där frågan om kontinuitet 
i förhållande till syskonrelationen fick avgörande roll. Föräldrarna hade två 
gemensamma barn, födda 2003 och 2006. Efter separationen bosatte sig 
modern i annat närliggande land med det yngre barnet, och fadern bodde 
kvar i föräldrarnas tidigare gemensamma bostad med det äldre barnet.93 
Parterna hade tidigare nått en överenskommelse vad gällde den yngre 
sonens boende, då han var av sådan ringa ålder att han av naturliga skäl 
behövde bo hos modern. Vad avsåg den äldre sonen hade ingen 
överenskommelse nåtts mellan föräldrarna.94 Således gällde prövningen i 
hovrätten den äldsta sonens boende. Pojken hade främst bott hos fadern 
fram till hovrättens dom, men även kortare perioder hos modern.95  
 
Hovrätten ansåg att ett växelvis boende var till nackdel för sonen, med tanke 
den långa resväg ett sådant boende hade inneburit.96 Hovrätten dömde 
därmed att pojken skulle stadigvarande bo hos modern, främst med 
anledning av att den yngre brodern var bosatt hos samma förälder.97 Som 
skäl för domen anförde hovrätten följande. Båda föräldrarna ansågs vara 
lika lämpliga, och de kunde båda lika gott tillgodose den äldre pojkens 
behov av kontakt med den andra föräldern. Hovrätten gick således vidare i 
bedömningen och utredde syskonens förhållande.98  
 

                                                 
93 T 5547-07 s.2.  
94 Tingsrätten s.25 i hovrättsfallet T 5547-07.  
95 T 5547-07 s.6 och tingsrätten s.12.   
96 Tingsrätten s.5 i hovrättsfallet T 5547-07.  
97 T 5547-07 s.1f.  
98 T 5547-07 s.6.  
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Hovrätten bedömde att det förelåg ett starkt intresse att syskonen fick en 
gemensam uppväxt. Dock hade den begränsats av ett boende hos fadern med 
tanke på den geografiska skillnaden i boendet, och faderns begränsade 
möjligheter att resa med pojken till modern. Sönerna var helsyskon, och det 
var endast tre år i åldersskillnad, vilket togs hänsyn till. Hovrätten utredde 
vad ett växelvis boende hade inneburit för båda pojkarna, och nådde 
slutsatsen att det inte heller var lämpligt. Detta med anledning av den 
oerhörda inskränkningen i möjligheten till umgänge mellan pojkarna. Den 
äldsta pojken gick i skolan, och snart skulle även den yngre pojken göra det. 
Således var umgänget begränsat till skollov och storhelger, vilket inte 
ansågs vara tillräckligt. Det framställdes även att ett boende i olika länder 
oundvikligen hade lett till kultur- och språkskillnaderna i pojkarnas uppväxt, 
som hade gett en betydande påverkan på deras förhållande.99 Sammantaget 
ansåg hovrätten att pojkarnas behov av att växa upp tillsammans skulle vara 
avgörande, och den äldsta pojkens stadigvarande boende skulle därför vara 
hos modern tillsammans med brodern.100  
 
En av nämndemännen var skiljaktig hovrättens dom. Nämndemannen ansåg 
att pojkens boende skulle vara hos fadern på grund av följande. Pojken hade 
sin invanda miljö hos fadern, och det var där han kunde fortsätta utvecklas. 
Fadern kunde även tillgodose sonens möjligheter att utvecklas i det 
utländska språket. Syskonrelationen bedömdes ändå ha goda förutsättningar 
då umgänget skulle utformas så att syskonen spenderade stora delar 
tillsammans i båda länderna. Hos modern hade pojken tvingats etablera en 
ny trygghet, och tvåspråkigheten skulle med stor sannolikhet gå förlorad. 
Umgänget med fadern skulle även troligen försämras.101  
 
Till skillnad från hovrätten dömde tingsrätten att den äldsta pojken skulle bo 
hos fadern, med hänvisning till kontinuitetsprincipen. Tingsrätten anförde 
att det var viktigt att behålla kontinuitet och stabilitet i boendet och miljön. 
Pojken hade bott hela sitt liv hos fadern, och det var där hans förskola och 
kamrater fanns. Således förelåg det inga särskilt svåra skäl för att abrupt 
avbryta barnets fungerande ordning och tillvaro. Tingsrätten ansåg att fadern 
även kunde tillgodose sonen ett gott umgänge med modern och hans yngre 
bror, och att fadern utgjorde en viktig roll i sonens könsidentitet.102 Dock 
anförde tingsrätten att ”…/det ofta sägs att syskonrelationer är den relation 
som man vidmakthåller längst i livet. Möjligheten för syskon att växa upp 
tillsammans är naturligtvis betydelsefull för syskon i sammanhanget”.103 
 
I ett vittnesförhör med vårdnadsutredaren i tingsrätten, kommenterades 
syskonrelationers generella betydelse. En syskonrelation ska alltid ses som 
mycket viktig, och syskon är speciellt nära när de får gå igenom föräldrarnas 
separation tillsammans. Äldre barn som har levt med båda sina föräldrar har 
även en närmare relation till sina syskon. I detta fall hade inte barnen levt 

                                                 
99 T 5547-07 s.6. 
100 T 5547-07 s.7.  
101 T 5547-07 s.9f.  
102 Tingsrätten s.24f i hovrättsfallet T 5547-07.   
103 Tingsrätten s.23 i hovrättsfallet T 5547-07.  
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tillsammans, men om föräldrarna medverkade till ett umgänge mellan 
pojkarna var chanserna goda att de skulle utveckla en nära relation. 
Vårdnadsutredaren påpekade även att det var ovanligt att det i utredningar 
gavs förslag om att syskon skulle separeras, och att det var utredarens första 
gång detta gjordes. Dock ansåg utredaren att pojken gick igenom en 
identitetsutvecklingsfas, och att det därför var viktigt för pojken att behålla 
kontinuiteten i hemmiljön. Det var även hos fadern som pojken fick bäst 
möjlighet till att behålla kontakten med båda kulturerna.104  
 
En av nämndemännen var skiljaktig tingsrättens dom, och framförde 
betydelsen av att vidmakthålla relationen mellan syskonen. Det anfördes att 
domstolens dom skulle ge konsekvenser för pojkens förutsättningar att 
behålla och utveckla relationen till brodern, och att det därför var i enlighet 
med pojkens bästa att stadigvarande bo hos modern.105  
 

5.2.1 Kommentar 
Detta rättsfall är intressant då de två instanserna skiljer sig avsevärt i 
bedömningen. Tingsrätten ansåg att kontinuitetsprincipen skulle väga 
tyngst, och att syskonrelation inte hade någon betydelse för kontinuiteten då 
det inte förelåg en pågående kontinuitet. De korta perioderna pojkarna 
bodde tillsammans torde inte kunna anses utgöra en kontinuitet. 
Tingsrättens dom kan därmed anses vara i enlighet med definitionen av 
begreppet enligt doktrin. Hovrätten gjorde dock en något annan bedömning. 
Först och främst ansåg hovrätten att syskonrelationer hade betydelse, 
oavsett om en kontinuitet förelåg eller inte. För det andra ansåg hovrätten att 
det fanns ett stort värde i att låta pojkarna få bo och växa upp tillsammans.  
 
Vad gäller tillvägagångssättet för respektive dom finns några likheter. Båda 
instanserna bedömde att föräldrarna var lika lämpliga som boendeföräldrar. 
Instanserna gick då vidare och bedömde begreppet kontinuitet, där det går 
att finna skillnader. Hovrätten tog sikte på kontakten mellan syskonen, och 
ansåg att fördelen att få växa upp tillsammans övervägde 
kontinuitetsprincipen. Den invanda miljön ansågs därmed vara mindre 
viktig i relation till behovet till det andra syskonet. Således visar detta 
rättsfall att det i praxis är möjligt att utvidga barnets bästa till att även 
omfatta ”en vilja att förena syskon”. Dock kan det konstateras att när väl 
bröderna har bott tillsammans en längre period kommer en kontinuitet ha 
bildats. Därmed kan ”viljan att förena syskon” på lång sikt leda till 
kontinuitet, och den gamla kontinuiteten får underordnad betydelse.  
 
Till skillnad från hovrätten, tog tingsrätten sikte på kontinuitetsprincipen, 
och därmed pojkens behov av trygghet och kontinuitet till miljön. Det kan 
inte sägas att ”oviljan att dela på syskon” blir aktuellt i detta fall då det inte 
föreligger en kontinuitet mellan bröderna. Det som däremot är intressant är 

                                                 
104 Tingsrätten s.18f i hovrättsfallet T 5547-07.  
105 Tingsrätten, minnesanteckningar bilaga 2, s.1 i hovrättsfallet T 5547-07.  
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att hovrätten fastställde att syskonens relation har ett starkt värde, och att 
syskonens relation utgör sådana starka skäl att ändra en fungerande ordning, 
till skillnad från tingsrätten. I omvänd ordning ansåg hovrätten att ett syskon 
utgör en fungerande ordning. Dock påpekade tingsrätten att kontinuitet är en 
viktig punkt i barns liv, vilken inte abrupt ska avbrytas. Tingsrätten ansåg 
att miljön är en fungerande ordning, till skillnad från hovrätten.  
 
Det bör även kommenteras att hovrättens dom gick emot boende- 
utredningen, vilket i praktiken är mycket ovanligt. Utredarna gjorde en 
helhetsbedömning utifrån alla omständigheter i målet, baserat på 
specialkompetens vad avser barn. Hovrättens dom torde således vara mer 
ovanligt än vanligt.  
 
Sammantaget är detta ett tydligt exempel på hur de generellt ställda kraven i 
barnets bästa kan ge olika utgång, och hur lätt det är för domarna att 
applicera egna erfarenheter, referenser och kunskaper. Detta rättsfall är även 
ett exempel på hur domstolen kan motivera ”en vilja att förena syskon” som 
en del av barnets bästa.  
 

5.3 Syskons behov av nära kontakt utgör 
sådana starka skäl att ändra boendet 
I ett nyligen avgjort rättsfall prövade hovrätten frågan om barns boende. 
Hovrätten ändrade tingsrättens dom, och förordnade att parternas 
gemensamma son, född 2003, skulle ha sitt stadigvarande boende hos 
modern. Hovrätten ansåg att modern bättre tillgodosåg pojkens behov av 
umgänge med fadern, men av övervägande styrka var pojkens behov till sina 
två helsyskon. De var födda 2005 och 2008, och var bosatta hos modern. 
Dessutom skulle pojken få ytterligare ett syskon i moderns familj, vilket 
ansågs få särskilt stor betydelse. Således anförde hovrätten att pojken hade 
ett behov av en nära och ömsesidig kontakt med syskonen och modern, 
vilket alltid måste beaktas i förhållande till barns behov av kontinuitet och 
stabilitet i tillvaron. Det framstod angeläget att pojken fick en bättre 
anknytning till modern, syskonen samt till det nya syskonet.106  
 
Som skäl för domen framställdes att föräldrarna hade sådana svåra och 
djupa konflikter som gick ut över pojkens rätt till en god kontakt med båda 
sina föräldrar. Detta påverkade i sin tur pojkens relation till syskonen. 
Pojken hade sedan flera år bott hos fadern och endast haft begränsad kontakt 
med modern och de två andra syskonen. Syskonen som bodde hos modern 
hade däremot alltid haft ett bättre umgänge med fadern, vilket påvisade 
moderns mer positiva inställning till umgänge. Hovrätten utredde vilka skäl 
ett miljöombyte skulle kräva. Att få till stånd en bättre kontakt med båda 
föräldrarna skulle utgöra sådana skäl att boendet kunde ändras. Således 
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ansåg hovrätten att pojken skulle få bättre möjligheter till ett fungerande 
umgänge med fadern och syskonen om han bodde hos modern.107  
 
Tingsrätten resonerade på annat sätt vad avsåg pojkens boende. Även alla 
tre syskonens boende prövades i tingsrätten. De två yngsta barnen bodde 
hos modern, och den äldsta sonen bodde hos fadern. Tingsrätten förordnade 
att den äldsta sonen skulle bo kvar hos fadern, och de två yngre syskonen 
skulle bo kvar hos modern. Tingsrätten anförde att detta var det bästa för de 
två yngre syskonen då de hade etablerat en trygghet och stabilitet där. 
Moderns hem var en väl invand miljö, och syskonen var viktiga för 
varandra. Modern verkade även för ett mer fungerande umgänge mellan 
dem och fadern. Således ansåg tingsrätten att det inte förelåg skäl att varken 
splittra eller ändra boendet för de två yngre syskonen.108  
 
Vad avsåg den äldsta sonen framförde tingsrätten att denne hade sin invanda 
miljö hos fadern, som bodde kvar i föräldrarnas tidigare område. Således 
kunde pojken gå kvar i samma skola och behålla kamrater och 
fritidsaktiviteter. Tingsrätten ansåg även att fadern hade gjort allt i sin makt 
för att kunna få till ett umgänge mellan den äldsta sonen och modern, och att 
det istället var sonen som vägrade. Tingsrätten anförde att ett ändrat boendet 
endast kunde övervägas om det förelåg mycket starka skäl. 109 Då det inte 
med tillräcklig styrka framkom andra övervägande skäl, skulle boendet inte 
ändras. Tingsrätten nämnde dock att det var viktigt för syskonrelationen att 
barnen fick mycket goda möjligheter till umgänge med den andra föräldern 
och syskonen de inte bodde med.110  
 
Tingsrättens ordförande var av skiljaktig mening vad avsåg den äldsta 
sonens boende. Ordföranden ifrågasatte inte att pojken hade sin fasta punkt i 
tillvaron hos fadern, men att pojken inte hade ett fungerande umgänge med 
modern och syskonen. Pojken hade inte haft ett sådant umgänge med 
modern att det kunde sägas att hans rätt till båda föräldrarna tillgodosågs, 
vilket kunde bero på faderns negativa inställning till umgänge. I och för sig 
hade pojken sin invanda miljö hos fadern, men en omställning i boendet 
ansågs lämpligt då detta skulle innebära stora fördelar för pojken. Det 
förelåg inte heller några försvårande omständigheter såsom risk för att 
pojken skulle fara illa hos modern.111  
 

5.3.1 Kommentar 
Återigen går det att urskilja en differens mellan instansernas bedömning. 
Det som dock förekom i detta fall var att tingsrätten menade att det inte 
förelåg tillräckligt starka skäl för att överväga en ändring i boendet för den 
äldsta pojken. Att pojkens helsyskon bodde hos modern, eller att ett nytt 

                                                 
107 T 369-11 s.4 och s.5.  
108 Tingsrätten s.15f i hovrättsfallet T 369-11.  
109 Tingsrätten s.16 i hovrättsfallet T 369-11.  
110 Ibid.  
111 Tingsrätten, bilaga till anteckningar s.3f  i hovrättsfallet T 369-11.  
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syskon var på väg, utgjorde således inte starka skäl för att sätta 
kontinuitetsprincipen ur spel. Därmed vägde pojkens kontinuitet till 
hemmet, miljön, skolan och fritidsaktiviteter tyngre än behovet av en god 
och nära relation till syskonen. Troligen hade ett sådant starkt skäl varit om 
det förelegat en risk för att pojken far illa hos modern.  
 
Slutsatsen kan dras att tingsrätten gjorde en tydlig skillnad i bedömningen 
vad avsåg syskonen. Alla barnen hade ett behov av kontinuitet, men de 
yngre syskonens boende motiverades av en kontinuitet till varandra och till 
modern. Den äldre sonens kontinuitet motiverades med hänsyn till miljön. 
Detta ger konsekvenser för frågan om boendet. Det framfördes att de två 
yngre syskonen hade ett behov av att bo tillsammans, och att en splittring 
därmed inte låg för handen. Däremot vad gällde den äldre sonen ansågs det 
inte föreligga något sådant behov. Detta resonemang kan ifrågasättas då det 
sett till ålderskillnaden mellan syskonen, inte kan anses vara av sådan 
skillnad att det inte förelåg ett ömsesidigt behov av kontakt mellan 
syskonen. Denna tolkning av begreppet kontinuitet kan även ses som en 
direkt tillämpning av de generella riktlinjerna i förarbetet, vilken framhävde 
att barn i olika åldrar har olika behov av kontinuitet.  
 
Hovrätten däremot ansåg att det var av särskilt stor betydelse för den äldsta 
pojken att ändra boendet. Hans syskon bodde där, och han behövde få en 
möjlighet att förenas med syskonen och modern. Således ansåg hovrätten att 
”viljan att förena syskon” utgjorde sådana starka skäl för att ändra boendet, 
vilket gav kontinuitetsprincipen underordnad betydelse. Pojkens inställning 
var inte klar med tanke på hans ålder, men hovrätten gjorde det ändå klart 
att det var i enlighet med pojkens bästa att ändra boendet. Hovrätten redde 
även ut varför pojken hade en bristfällig relation till modern, vilket berodde 
på faderns negativa inställning. Denna situation utredde inte tingsrätten 
närmare, utan det räckte att fadern påstod att han hade gjort allt i sin makt 
för att förmå pojken att träffa modern och syskonen.  
 
Intressant att diskutera är ordförandens skiljaktiga mening i tingsrätten. 
Ordföranden är den som är utbildad jurist, och nämndemännen är de som 
representerar folket. Frågan är då hur dessa åsikter kan skilja sig så mycket? 
Antagligen presenterade fadern en trovärdig bild över situationen, att han 
försökt få pojken att träffa syskonen och modern. Dock är frågan hur 
nämnden resonerade kring att en åttaårig pojke vägrar träffa sin familj till 
den grad att umgängesrätten går helt förlorad? Det är klarlagt att pojken inte 
har utsatts för skada eller våld hos modern, utan att det är pojkens 
inställning ensam som utgjorde skäl för umgängesvägran. Denna slutsats 
kan liksom många andra, visa hur barnets bästa ger utrymme för 
beslutsfattarnas egna referensramar och erfarenheter, och bekräftar 
svårigheterna med barnets bästa.   
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5.4 Nytt syskon ska beaktas  
I detta rättsfall hade föräldrarna en gemensam son född 2006, och fråga 
uppstod vad gällde vårdnad och boende. Båda parter yrkade ensam vårdnad 
och i andra hand stadigvarande boende hos respektive.112 Vid tidpunkten för 
tingsrättens dom var pojken knappt ett år gammal, och han hade bott hela 
sitt liv hos modern. Tingsrätten förordnade att den gemensamma vårdnaden 
skulle bestå, och att boendet skulle vara hos modern. Tingsrätten fann det 
inte nödvändigt att ändra pojkens förhållanden då han alltid hade bott hos 
modern.113  
 
När frågan togs upp i hovrätten ändrades omständigheterna något. Dels var 
pojken två år äldre, och dels hade han nyligen fått ett halvsyskon i faderns 
familj. Hovrätten utredde boendefrågan, och kom fram till att båda 
föräldrarna var lika lämpliga vad avsåg boendet. Dock angavs det starka 
skäl, i både vårdnads-, boende- och umgängesutredningen samt i 
psykologutlåtandena, att pojken borde ha sitt stadigvarande boende hos 
fadern. Sammantaget bedömdes fadern på ett bättre sätt kunna uppfylla 
pojkens behov av tillsyn och omvårdnad.114 
 
Hovrätten anförde även att hänsyn måste tas till att pojken har fått ett nytt 
syskon, och att det är av positiv betydelse att barn får bo tillsammans med 
sina syskon. I bedömningen motiverades tydligt att syskonrelationen ska 
vara en grundläggande utgångspunkt för domstolar. En flytt till fadern hade 
förvisso inneburit ändrade förhållanden i pojkens tillvaro, men hovrätten 
ansåg att pojkens fader skulle underlätta flytten för pojken genom att vara 
föräldraledig. Dessutom var faderns hemmiljö redan bekant för sonen.115 
Eftersom det var bäst för sonen att bo hos fadern, skulle fadern likaså 
anförtros vårdnaden ensam. Föräldrarnas samarbetsproblem var av sådan 
svår och allvarlig art att gemensam vårdnad inte låg för handen.116 
 

5.4.1 Kommentar 
Detta rättsfall påvisar svårigheterna med att bedöma vårdnadsfrågor. 
Hovrätten ändrade tingsrättens dom och förordnade om ensam vårdnad. 
Hovrätten ansåg att föräldrarnas samarbetsproblem var så djupa att en 
gemensam vårdnad inte var möjligt. Tingsrätten å andra sidan ansåg att 
föräldrarnas problem inte utgjorde hinder för gemensam vårdnad, utan båda 
föräldrarna var lika lämpliga.  
 
Detta rättsfall utgör även ett tydligt exempel på när ”viljan att förena 
syskon” fäller avgörandet på bekostnad av kontinuitetsprincipen. Pojkens 

                                                 
112 T 891-09 s.3.  
113 Tingsrätten s.9f i hovrättsfallet T 891-09.   
114 T 891-09 s.7f.  
115 T 891-09 s.8.  
116 T 891-09 s.9.  
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invanda tillvaro var hos modern, men det förelåg starkare skäl att ändra 
boendet. Hovrätten bedömde att fadern skulle anstränga sig för att stödja 
sonen i ett miljöombyte, och att det nya syskonet var av betydelse. 
Tingsrätten däremot ansåg ett nytt syskon inte utgjorde sådana starka skäl 
att boendet kunde ändras.  
 
Vad avser bedömningen av olika syskonförhållanden kan följande 
konstateras. Enligt hovrätten var det en självklarhet att syskonförhållanden 
ska värderas och försök alltid ska göras för att hålla ihop syskon. Hovrätten 
ansåg inte att halvsyskonet var utan betydelse för pojken på grund av att det 
var ett halvsyskon. Relationens värde beaktades, och samma värdering hade 
troligen förelegat oavsett typ av syskon. Tingsrätten däremot ansåg att en 
fungerande ordning inte ska avbrytas för den omständigheten att barnet har 
ett syskon i den andra familjen, som barnet dessutom inte bor med.  
 
Det är även av intresse att fråga sig om detta uttalande av hovrätten kommer 
att ställa till med problem för det fall modern får ett till barn. Då har pojken, 
enligt hovrättens resonemang, lika stort behov av att upprätthålla kontakt 
med det andra syskonet. Skulle en fungerande ordning en än gång avbrytas? 
I ett sådant fall har ”viljan att förena syskon” lett till att 
kontinuitetsprincipen och principen om kontinuitet mellan syskonen är till 
moderns fördel. I det bästa fallet har även parternas svåra samarbetsproblem 
minskat, och ett utvidgat umgänge skulle således kunna vara möjligt, eller 
till och med gemensam vårdnad.  
 

5.5 Förening av syskon på bekostnad av 
kontinuitetsprincipen 
Hovrätten ändrade tingsrättens dom om barns boende genom att tillerkänna 
fadern stadigvarande boende. Föräldrarna hade tillsammans en dotter, född 
2006. Dottern bodde hos modern, och till en början hade modern ensam 
vårdnad om dottern. Vid tidpunkten för tingsrättens prövning var vårdnaden 
gemensam.117 Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så sätt att dottern 
skulle bo stadigvarande hos fadern. Som skäl för domen anförde hovrätten 
att det var i enlighet med flickans bästa att ändra boendet främst med tanke 
på att fadern på längre sikt kunde tillgodose dotterns grundläggande behov. 
Modern hade blivit dömd för misshandel och bedrägeri riktat mot fadern, 
och modern var således i väntan på att avtjäna ett fängelsestraff. Både 
modern och fadern var omgifta och hade nya barn i respektive förhållande. 
Under tiden modern frihetsberövades skulle dottern tas hand om moderns 
nya man. Således skulle flickan bo i ett hem utan legal vårdnadshavare.118 
 
Hovrätten ansåg att båda föräldrarna var lämpliga i sig, men i beaktande av 
det kommande frihetsberövandet kunde inte moderns hemförhållanden 
anses vara stabila för ett barn. Detta främst med tanke på dotterns risk att 
                                                 
117 T 8909-11 s.1.  
118 Tingsrätten s.6 i hovrättsfallet T 8909-11.  
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fara illa av moderns negativa beteende då brotten inte ansågs vara helt 
obetydliga. Modern skulle även bli frånvarande i hemmet under en längre 
tid då hon blev frihetsberövad. Det som dock särskilt talade för ett boende 
hos modern var att dottern hade bott med denne hela sitt liv. Flickan hade en 
nära relation till både syskonet och moderns nya man. Vårdnadsutredningen 
beaktade moderns brottsliga förflutna, och bedömde att det förelåg en risk 
för återfall. Det fanns även en osäkerhet kring moderns omsorgsförmåga av 
dottern, både rent fysiskt, psykiskt och ekonomiskt.119 Det framgick även att 
två anmälningar hade gjorts till socialtjänsten, vad avsåg dotterns boende 
hos modern.120  
 
Vårdnadsutredningen i målet föreslog således att boendet skulle vara 
stadigvarande hos fadern. Utredarna gick in på vad en ändring i boendet 
skulle innebära för flickan. Flickan hade ett fungerande umgänge med 
fadern och dennes nya familj. Ett uppbrott med förskolan var förvisso 
olyckligt för henne, men generellt har barn en sådan god förmåga att 
anpassa sig till nya miljöer att ett byte endast skulle medföra svårigheter till 
en början.121 Sammantaget ansåg hovrätten att kontinuitetsprincipen inte 
övervägde faderns stabila hem. Ett boende hos fadern skulle vara lämpligt 
då flickan trivdes hos fadern under umgängena, och hon hade en god 
anpassningsförmåga.122 
 
Till skillnad från hovrätten ansåg tingsrätten att det var i enlighet med 
dotterns bästa att bo kvar hos modern, trots att denna snart skulle 
frihetsberövas. Flickan skulle skadas minst i den uppkomna situationen om 
förhållanden ändrades så lite som möjligt. Att modern skulle bli frånvarande 
som förälder och i hemmet skulle innebära en stor förändring för dottern. 
Att då göra ett miljöombyte kunde inte anses vara förenligt med hennes 
bästa. Moderns nya man ansågs vara lämplig att vårda flickan under tiden 
modern avtjänade sitt fängelsestraff, trots att han inte var legal 
vårdnadshavare. Flickan hade en nära relation till sina syskon hos modern, 
och det var hos modern flickan alltid bott hos.123  
 
Dock var inte tingsrättens dom enhälligt. Två nämndemän var skiljaktiga 
och anförde att fadern levde under mer ordnade förhållanden i hemmet, och 
hade en bättre ekonomisk situation. Särskilt på lång sikt kunde fadern 
erbjuda ett bättre hem för dottern. Konsekvenserna av ett miljöombyte 
ansågs inte utgöra sådana svårigheter att dottern inte kunde anpassa sig. 
Fadern var även den förälder som bäst kunde tillgodose en nära och god 
kontakt med båda föräldrarna och till syskonet hos modern.124  

                                                 
119 Tingsrätten s.2 i hovrättsfallet T 8909-11.  
120 Tingsrätten s.4 i hovrättsfallet T 8909-11. 
121 Tingsrätten s.2 i hovrättsfallet T 8909-11. 
122 T 8909-11 s.2. 
123 Tingsrätten s.7 i hovrättsfallet T 8909-11. 
124 Tingsrätten s.8 i hovrättsfallet T 8909-11. 
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5.5.1 Kommentar 
Detta rättsfall tydliggör situationen där kontinuitetsprincipen än en gång får 
underordnad betydelse i relation till föräldrarnas omsorgsförmåga. Det var 
ostridigt i båda instanserna att flickan hade sin invanda kontinuitet till 
miljön hos modern, och att det förelåg en kontinuitet mellan dottern och 
hennes halvsyskon. Dock ansåg hovrätten att kontinuitetsprincipen inte 
kunde få en sådan betydelse att boendet skulle vara kvar hos modern. Miljön 
hos modern ansågs inte vara lämplig. Det kan även tilläggas att hovrätten 
antagligen ansåg att kontinuitetsprincipen skulle vara till nackdel för dottern 
ur ett framtidsperspektiv. Om dottern stannade hos modern skulle hon 
förvisso behålla kontinuitet, men inte trygghet och stabilitet.  
 
Intressant är även att detta rättsfall aktualiserar situationen när ett barn har 
syskon hos både modern och fadern. I detta fall fick varken 
kontinuitetsprincipen eller principen om kontinuitet mellan syskon 
betydelse. Således kan det konstateras att i situationer som denna kan 
begreppet kontinuitet som helhet få underordnad betydelse till förmån för 
”viljan att förena syskon”. Att dottern skulle få ett nytt syskon, tillsammans 
med omständigheten att det förelåg försvårande omständigheter, såsom 
moderns kommande frihetsberövande och olämpliga boendemiljö, talade för 
ett boende hos fadern. Vad avser föräldrarnas lämplighet kan det konstateras 
att båda instanserna ansåg att föräldrarna i sig var lämpliga boendeföräldrar. 
Dock ansåg hovrätten att fadern bättre tillgodosåg flickans grundläggande 
behov. Tingsrätten ansåg däremot att flickan skulle stanna hos modern, trots 
moderns begångna brott och efterföljande konsekvenserna. Brotten ansågs 
inte ha en negativ påverkan på dottern, men konsekvenserna av dem innebar 
att flickan inte skulle ha en legal vårdnadshavare under en längre period. 
Varför tingsrätten ansåg att dessa omständigheter utgjorde en bättre 
boendemiljö än hos fadern, kan anses något förvirrande. Dessutom gick 
tingsrätten emot vårdnadsutredningen som klart och tydligt fastställde att 
dottern skulle bo hos fadern. I detta fall tillämpas kontinuitetsprincipen 
enligt dess yttersta gräns.  
 
I hovrättens dom kommenterades även barns förmåga till anpassning. Det 
tydliggjordes att barn kan anpassa sig, speciellt i situationer där 
tillvaratagandet av barnets grundläggande behov övertar kontinuitets- 
principen. Initialt kan det föreligga svårigheter för ett barn att anpassa sig, 
men med tanke för fördelarna för barnet i framtiden är en flytt förenlig med 
barnets bästa.  
 
Sammantaget kan sägas att det kan framställas argument för ett boende hos 
båda föräldrarna. Oavsett beslut kan dock inte dottern bo med båda 
syskonen i de olika familjerna. I detta fall dömer domstolen att kontakten 
med det nya syskonet delvis fäller avgörandet på bekostnad av kontakten 
med det andra syskonet.  
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6 Syskon som delas, i enlighet 
med barnets bästa 

6.1 Inledning 
I nedan redogjorda två rättsfall har ”oviljan att dela på syskon” underordnad 
betydelse till förmån för behovet av att dela syskons boende. Detta har 
motiverats av främst barnets egen inställning, men även av föräldrarnas 
lämplighet att tillgodose en trygghet för olika syskon. Båda rättsfallen har 
motiverats inom ramen för barnets bästa.  
 

6.2 Risken att fara illa och barnets vilja 
väger tyngre än kontinuitet mellan syskon 
I detta rättsfall förelåg fråga om vårdnad och barns boende. Hovrätten 
fastställde tingsrättens dom. Parterna hade tillsammans två barn, en dotter 
född 2005, och en son född 2004. I tingsrätten prövades vårdnaden och 
barnens boende. Tingsrätten fastställde att den gemensamma vårdnaden 
skulle bestå och att barnen skulle ha separerat boende. Sonen skulle 
stadigvarande bo hos fadern och dottern skulle stadigvarande bo hos 
modern. Frågan om enbart flickans boende omprövades i hovrätten, där 
tingsrättens dom fastställdes.125 Parterna hade tidigare nått flera 
överenskommelser vad avsåg vårdnad och boende. Barnen hade bott 
tillsammans under längre perioder hos både modern och fadern, och den 
gemensamma vårdnaden hade alltjämt bestått. Vid tidpunkten för 
tingsrättens bedömning bodde båda barnen hos fadern. Dock anförde 
modern att dottern till stora delar bodde hos flickans farmor i närheten av 
fadern, och inte hos fadern enligt överenskommelsen.126  
 
Tingsrätten beslutade att separera barnens boende med anledning av 
följande skäl. Tingsrätten anförde att båda föräldrarna var lika lämpliga som 
vårdnads- och boendeföräldrar. Båda barnen hade det bra hos modern, men 
dotter mådde inte bra av ett boende hos fadern, vilket framgick av 
vårdnadsutredningen. Det hade förekommit våld och konflikter i parternas 
relation vilket dottern for illa av. Enligt psykologutlåtandet i utredningen 
löpte dottern risk att utveckla psykisk ohälsa vid ett boende hos fadern. 
Således var frågan för tingsrätten om båda syskonen skulle bo tillsammans 
hos modern, eller om sonen skulle bo hos fadern och dottern hos modern. 
Modern yrkade att dottern skulle bo hos henne, då hon menade att syskonen 

                                                 
125 T 3161-11 s.1 och tingsrätten s.1. 
126 Tingsrätten s.3 och s.6 i hovrättsfallet T 3161-11.  
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kunde behålla en kontakt trots att de inte bodde tillsammans. Detta motsatte 
sig fadern, då han menade att det är otänkbart att barnen skulle delas.127   
 
Tingsrätten utredde risken för att barnen for illa i relation till barnens behov 
av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Tingsrätten fann att det 
förelåg en risk för dottern att fara illa genom ett boende hos fadern. Parterna 
hade djupa och svåra konflikter som gick ut över barnen, och som särskilt 
flickan led men av. Utredningen framställde att konflikter som varar under 
flera år är inte till gagn för barns bästa, och påverkar uppväxtvillkoren för 
barn. Dock förelåg det inte i detta fall någon beaktansvärd risk för att barnen 
for illa genom att bo hos skilda föräldrar. Det framgick vidare av 
psykologutlåtandet att barns kognitiva och känslomässiga utveckling 
påverkas mycket av uppslitande relationer. Därför är det av stor vikt för ett 
barn att lugn och ro etableras, vilket kan uppnås genom ett delat boende. 
Tingsrättens bedömning fick således stöd av vårdnadsutredningen, vilken 
föreslog att syskonens boende skulle separeras. Dock under förutsättning att 
båda föräldrarna kunde samarbeta kring barnen, för att behålla den viktiga 
syskonrelationen. En delning av barnen skulle leda till minskade konflikter, 
men även till ett undvikande av ständiga uppslitande separationer vid 
överlämningar.128 
 
Av vårdnadsutredningen framgick det även att syskonens relation var god, 
men att dotterns tydliga vilja var att bo hos modern. Trots att dottern endast 
var sex år gammal ansåg tingsrätten att hennes vilja skulle beaktas och väga 
tungt. Flickan skulle även vid tidpunkten snart börja skolan, vilket skulle 
vara en omställning i hennes liv.129   
 
I hovrättens domskäl bedömdes att det inte fanns stöd för att en stark 
syskonrelation skulle bestå i framtiden. Barnen får nya kontakter och vänner 
på var sitt håll, och behovet av det andra syskonet avtar. Således bedömde 
hovrätten att syskonrelationen inte var avgörande för var dottern skulle bo, 
utan av störst vikt var till vilken av föräldrarna flickan hade närmast 
anknytning. Hovrätten fann att det var modern som stod flickan närmast, 
och med anledning av detta skulle boendet vara stadigvarande hos denna.130 
Som stöd för hovrättens bedömning användes ett vittnesförhör med den 
psykolog som deltog i vårdnads- och boendeutredningen och som 
framställde psykologutlåtandet. Psykologen vidhöll att flickan skulle bo hos 
modern enligt båda barnens bästa, men främst för dotterns bästa då hon hade 
gett uttryck för rädsla inför fadern. Flickans psykiska hälsa påverkades 
negativt av ett boende hos fadern.131   
 
Vad gällde syskonförhållanden generellt uppgav psykologen följande. Det 
finns inte någon forskning som stödjer att syskon ska växa upp tillsammans, 
och det är vanligt att syskon inte växer upp tillsammans. I bedömningen om 

                                                 
127 Tingsrätten s.10 i hovrättsfallet T 3161-11.  
128 Tingsrätten s.9 och s.11 i hovrättsfallet 3161-11.  
129 Tingsrätten s.11 I hovrättsfallet 3161-11.  
130 T 3161-11 s.5.  
131 T 3161-11 s.4.  
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syskon ska delas bör särskilt beaktas barnets ålder, situation, traumatiska 
upplevelser som barnen varit utsatta för, och föräldrarnas förmåga att ta 
hand om barnen. I de fall krissituationer och trauman föreligger och 
föräldrarna brister i sin omsorgsförmåga, kan inte syskon ge varandra det 
stöd som barn erfordrar. När det uppstår en brist i föräldraomsorgen kan inte 
barn kompensera den bristen. Ju mer ett barn har blivit traumatiserat, desto 
mindre hjälp kan syskon ge varandra i form av stöd. Istället kan det uppstå 
rivalitet och konkurrens mellan syskonen, varvid en traumatiserande 
inverkan bildas.132  
 

6.2.1 Kommentar 
I detta rättsfall framställs det återigen av en instans att syskon inte har en 
betydande roll för varandra, utan barnets bästa beror på andra 
omständigheter. Syskon är endast viktiga i få fall, till exempel när båda 
föräldrarna bor ihop och det inte föreligger någon krissituation. Således är 
syskon inte bra för varandra i familjetvister, utan de kan snarare ha en 
traumatiserande inverkan på varandra.  
 
Slutsatsen i detta mål är att syskon kan delas då det föreligger en risk för att 
det ena barnet far illa, eller om syskonen har skilda viljor vad avser boendet. 
Hovrätten bedömde vad som var lämpligt för var barn för sig. Båda 
föräldrarna ansågs vara lika lämpliga vad gällde sonen, men boendet hos 
fadern var bättre då sonen uttryckt en stark vilja om att bo där. Vad avsåg 
dottern ansågs modern vara lämpligare. Dottern hade uttryckt en rädsla inför 
ett boende hos fadern, vilket skulle kunna beaktas som att dotter löper risk 
att fara illa. Det var även dotterns starka vilja att bo hos modern. Detta är 
således ett exempel på när ena barnet löper risk att fara illa, och det andra 
syskonet inte per automatik ska bedömas lika. Varje instans bedömde varje 
barn individuellt enligt deras bästa. Möjligen saknas en specifik bedömning 
av syskonrelationen i just detta fall, då syskonens relation endast 
diskuterades på ett generellt plan. Det framgick därmed inte vilken 
betydelse syskonen hade för varandra.  
 
Av vittnesförhören framgick det däremot flera olika åsikter vad avsåg 
syskonens betydelse för varandra. Båda instanserna bedömde dock att 
relationen inte var av sådan vikt att den bör vidmakthållas och fortgå 
kontinuerligt. Syskonen hade alltid bott tillsammans, även under det 
växelvisa boendet. Sonen ansågs må bra av att bo kvar hos fadern, och 
således kunde en tillämpning av kontinuitetsprincipen urskiljas vad gällde 
honom. Likaså kunde den anses vara uppfylld vad gällde dottern, då hon 
under längre perioder bott hos modern. Däremot kunde inte principen om 
kontinuitet mellan syskonen anses vara uppfylld då denna avbryts genom ett 
delat boende.  
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Frågan är varför inte ”oviljan att dela på syskon” fick ett större genomslag i 
detta fall? Barnen har alltid bott tillsammans och det ena barnet löper risk att 
fara illa. Således torde det inte finnas anledning att ifrågasätta det andra 
barnets välbefinnande. Dock ansågs inte detta alternativ vara nödvändigt. 
Istället tillämpades kontinuitetsprincipen för var barn för sig på bekostnad 
av principen om kontinuitet mellan syskonen.  
 
Intressant att kommentera är psykologens uttalanden vad gäller 
syskonrelationer. Att forskning visar att syskon inte ska växa upp 
tillsammans är ett ytterst generellt ställningstagande. Trots detta utredes det 
inte ens på ett genrellt plan vilken innebörd syskonen har för varandra. Båda 
instanserna går helt på psykologens linje om att syskonrelationer inte uppbär 
ett skyddsvärde, och att syskon inte har ett behov av varandra. Istället ses 
syskonrelationen som skadlig för barnen. Dock framkommer det inte sådana 
omständigheter i målet att syskonen är skadliga för varandra. Att dottern 
riskerar att fara illa hos fadern är inte detsamma som att dottern far illa av 
ett boende med brodern.  
 
Det komplexa i frågan är troligen att det finns flera studier och forskning 
inom barnpsykologi som visar olika resultat, och det kommer därmed i 
princip alltid råda stridiga intressen och viljor inom området. Så länge detta 
råder kommer domstolar döma olika enligt skiljande studier inom 
barnpsykologin, utifrån vad de anser vara i enlighet med barnets bästa. 
Återigen kan således en koppling göras till det svårdefinierade begreppet 
barnets bästa. Oavsett detta, leder domstolens bedömning till att syskonen 
splittras. Troligen får dock syskonen en ökad stabilitet och trygghet i sina 
egna liv, speciellt vad gäller dottern. Barnen får även ett sådant umgänge att 
de förhoppningsvis kommer att behålla en kontakt.   
 
Intressant att slutligen kommentera är föräldrarnas roll i detta rättsfall. Det 
finns alltid situationer där parter inte kan komma överens, och där konflikter 
inte kan lösas. I detta fall går detta ut över barnen på ett sådant sätt att de 
splittras. Dottern utsätts för risk att fara illa hos fadern, men sonen å andra 
sidan löper ingen risk att fara illa. Är en delning av syskonen ett resultat av 
ett förstärkt barnperspektiv, att båda barnen bedöms individuellt och att 
syskonrelationen får träda undan? Eller är en delning ett uttryck för en 
rättvisa mellan föräldrarna då de får ha ett barn var boende hos sig?  
 

6.3 Syskons vilja att dela boendet 
Enligt meddelad dom ändrade hovrätten tingsrättens dom vad avsåg 
vårdnad. Fadern tillerkändes ensam vårdnad om parternas gemensamma 
son, och modern tillerkändes ensam vårdnad om parternas gemensamma 
dotter.133  
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Sonen var född 1997 och dottern 1999. Genom dom i tingsrätten 2005 hade 
parterna gemensam vårdnad med stadigvarande boende hos modern. Dock 
kunde inte sonens boende verkställas då sonen enligt fadern motsatte sig 
detta. Enligt fadern vägrade sonen att flytta på grund av anklagelser mot 
modern, att denne misshandlat sonen vid ett tidigare tillfälle. Modern 
förnekade misshandel, och framförde att sonens vägran enbart var ett 
resultat av faderns negativa inverkan på sonen.134 
 
Tingsrätten tillerkände modern ensam vårdnad om båda barnen 2009, då 
hon ansågs vara en avsevärt lämpligare förälder. Det framgick dock av 
tingsrättens bedömning ”…/att båda barnen saknar mera frekvent kontakt 
och umgänge med varandra”, och att det därför var av stor vikt att bedöma 
vem av föräldrarna som bäst kunde tillvarata barnens behov av kontakt med 
varandra, samt kontakt med den andra föräldern.135  
 
Målet överklagades till hovrätten varvid domen ändrades. Först och främst 
ansåg hovrätten att båda parter var lämpliga, men att modern var den mest 
lämpliga föräldern. Hon var den som hade störst förmåga att samarbeta och 
sköta barnens omsorg, och den som bäst kunde tillgodose en god och nära 
relation till båda föräldrarna. Dock var det högst troligt att en frivillig 
verkställighet av sonens umgänge inte kunde ske. Sonen hade bott hos 
fadern sedan 2005, och hade haft en sparsam relation till modern. Hans vilja 
att bo hos fadern hade inte heller ändrats. Sonen hade även uppnått en sådan 
ålder att dennes vilja och inställning kunde avgöra. Hovrätten sammanvägde 
således sonens ålder, samt att han under lång tid bott hos fadern, vilket 
avgjorde frågan om sonen.136 
 
Vad avsåg dottern beaktades likaså hennes egen inställning att bo hos 
modern, varvid hon även ville ha ett umgänge med fadern och hennes bror. 
Dottern hade periodvis bott hos båda parterna, och vid tidpunkten för 
hovrättens dom bodde syskonen tillsammans hos fadern. Hovrätten ansåg att 
det var i enlighet med dotterns bästa att bo hos modern.137  
 

6.3.1 Kommentar 
Detta rättsfall är det andra i min studie som behandlar situationen när det är 
bäst för båda barnen att ha ett separerat boende hos var sin förälder. 
Hovrätten ändrade tingsrättens dom, från att syskonen skulle bo tillsammans 
till att bo hos var sin förälder. Hovrätten beaktade då kontinuitetsprincipen, 
och hur viktig den invanda miljön var för barnen. Dock bedömde inte 
domstolen omständigheten att det förelåg en pågående kontinuitet mellan 
syskonen, och vilken betydelse relationen hade för barnen. I en 
helhetsbedömning kom hovrätten fram till att barnens boende skulle 
separeras, främst baserat på barnens viljor. Beslutet berodde således inte på 
                                                 
134 T 692-10 s.7 och tingsrätten s.2f.   
135 Tingsrätten s.9 i hovrättsfallet T 692-10.    
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att syskonen var skadliga för varandra, utan att för att det var i enlighet med 
varje barns bästa att boendet separerades. Båda barnens individuella 
bedömning lades då ihop i en helhetsbedömning, utan att beakta vad en 
sammanslagning av båda barnets bästa skulle innebära. Detta kan ses som 
ett resultat av en stark tillämpning av barnperspektivet, på bekostnad av 
syskonrelationen. Antagligen hade dock inte syskonen en sådan relation 
som ansågs viktig att hållas ihop.  
 
Tingsrätten tillämpade en något annan metod i bedömningen av barnets 
bästa. Syskonrelationen vägde tyngre och fick större betydelse för beslutet 
Tingsrätten ansåg att det ena barnets bästa kunde påverka det andra barnets 
bästa genom att slå ihop dem i en bedömning. Således fick det yngre barnets 
bästa avgöra beslutet om det äldre barnets bästa. Detta innebär att det 
enskilda barnets intresse får träda undan till förmån för ”oviljan att dela på 
syskon”. Tingsrätten lät även moderns lämplighet avgöra, till skillnad från 
hovrätten. 
 
En intressant fråga i detta fall är hur lång tid syskon måste bo tillsammans 
för att det ska anses föreligga en kontinuitet mellan dem. Det har i ett 
tidigare fall kunnat konstateras att syskon som hälsar på varandra 
sporadiskt, inte upprätthåller en kontinuitet i syskonförhållandet. Där har ett 
gemensamt boende istället motiverats av ”viljan att förena syskon”.138 I 
detta fall har syskonen mestadels bott tillsammans. Sonen har alltid bott hos 
fadern, men dottern har även velat bo hos modern periodvis. Därmed är det 
hur dotterns boende har ändrats som avgör frågan. Dotterns boende har inte 
ändrats enligt bestämda perioder, utan snarare efter hennes vilja. Perioderna 
har varit relativ långa, med byte efter flera månader. Föräldrarna separerade 
när den äldsta sonen var sex år, och sedan har sonen mestadels bott hos 
fadern. Därmed har syskonen under de första åren i sina liv bott 
tillsammans, och de har till största del hållits ihop genom åren. Mot 
bakgrund av ovanstående torde en kontinuitet i boendet kunna påstås 
föreligga mellan syskonen.  
 
Dotterns vilja väger tungt i detta fall, och för att problematisera situationen 
ytterligare kan frågan ställas; hade det varit skillnad i bedömningen om 
flickan inte hade haft en sådan mogen ålder att denna skulle beaktas? Hade 
hovrätten då beslutat att låta sonens vilja avgöra båda barnens boende? Då 
sonen starkt utger att han vill bo hos fadern, hade ett alternativ varit att flytta 
dotterns boende till fadern och brodern, och på så sätt skapa en framtida 
stabilitet och trygghet mellan syskonen.  
 
Sammantaget kan det konstateras att detta rättsfall motiverar en situation då 
syskonrelationer inte ska väga tungt, och när barns viljor underminerar 
principen om kontinuitet mellan syskon. Ur vårdnadssynpunkt skulle även 
detta fall kunna ge upphov till ett alternativ för en ny vårdnadsform då 
parterna inte kan samarbeta, och att vårdnaden då kan följa vart syskon för 
sig, trots att detta inte yrkats.  
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6.4 Sammanställning och slutsats  
Denna rättsfallsstudie inebgriper tio utvalda rättsfall inom det relevanta 
området. Således bör det än en gång kommenteras att denna studie endast är 
ett exempel på bedömningar, och inte som vägledande slutsatser. 
Rättsfallsstudien visar att skyddet för syskon är mycket starkt i praxis. Det 
framgår i åtta av tio fall att det föreligger en vilja att både hålla ihop syskon 
och förena dem.139 ”Oviljan att dela på syskon” finns utvecklad i doktrin, till 
skillnad från ”viljan att förena syskon”. Sistnämnda är enbart ett resultat av 
praxis, och den tillämpas som ett krav inom bedömningen av barnets bästa. 
Således kan ”viljan att förena syskon” ses som en utvidgning och 
komplettering av barnets bästa i de fall en syskonrelation föreligger. I ett av 
de tio rättsfallen aktualiseras en delning till förmån för ”viljan att förena 
syskon”. Således har jag placerat detta rättsfall bland dem som förenar 
syskon. Dock skulle detta fall även kunna hänföras till gruppen av rättsfall 
som aktualiserar en delning, beroende på vilket synsätt som anläggs. Detta 
rättsfall betecknas inom parenteser nedan.140  
 
Vad avser själva tillämpningen av begreppet kontinuitet kan följande 
konstateras. Begreppet kontinuitet förekommer i praxis, vilket syftar till att 
bedöma barnets kontinuitet i förhållande till miljö och syskon. Dock visar 
rättsfallsstudien att benämningen kontinuitetsprincipen inte vanligen 
tillämpas. I endast ett fall tillämpas det som sådant i första instans. Däremot 
tyder detta på att själva föreställningen om kontinuitet är högst levande.141  
 
Ovanstående tio studerade hovrättsfall med tillhörande underinstans dom, 
visar något skilda bedömningar vad gäller syskon i vårdnads- och 
boendemål. Rent generellt kan sägas att det går att urskilja tre perspektiv 
vad avser syskonrelationer i domstolarnas bedömningar. Dock bör det 
nämnas att oavsett vilken ståndpunkt instanserna intar vad avser 
syskonförhållanden, utreder alla instanser olika förhållanden beroende på 
det individuella och unika fallet. Alla de berörda barnen bedöms utifrån 
deras specifika behov och situation.  
 
Det första perspektivet anser att syskon närmast har en rätt att hållas ihop, 
och det inte är till gagn att splittra syskon. Syskon har ett behov av varandra 
som är en livslång relation. Kontinuiteten mellan syskon ska således väga 
mycket tungt. Rättsfallsstudien visar att i fyra av tio fall hålls syskon 
ihop.142 Det andra perspektivet, ”viljan att förena syskon”, har flera likheter 
med det första. Detta skyddar syskonrelationer genom att förena dem. Det är 
viktigt för syskon att växa upp tillsammans och syskons behov av varandra 
ska tillgodoses. Rättsfallstudien visar att i fyra av tio fall ändras boendet så 
att syskonen får bo tillsammans.143 Det tredje perspektivet riktar in sig på att 
                                                 
139 T 369-11, T 8909-11, T 78-10, T 7738-10, T 891-09, T 2200-08, T 3980-07 och T 5547-
07.  
140 T 8909-11.  
141 Tingsrätten s.22 i hovrättsfallet T 78-10.   
142 T 78-10, T 7738-10, T 2200-08 och T 3980-07.   
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syskon inte har ett behov av varandra, utan kontinuitet till miljö, skola, 
fritidsaktiviteter och vänner, kan i de fallen väga tyngre än närheten till 
syskon. Ett delat boende motiveras i två (tre) fall av tio i studien. Dock 
uttalas det inte i något fall att två syskon är till skada för varandra, men 
däremot att behovet av syskon inte alltid är starkt, speciellt i traumatiska 
situationer.144  
 
Generellt kan sägas att i de fallen syskonen hålls ihop fastställer hovrätten 
tingsrättens dom. Således har första instans bedömt att syskon ska hållas 
ihop, vilket andra instans bifaller.145 I de fallen syskon förenas, ändrar 
hovrätten samtliga underinstansers domar. Som skäl för ändringen anges 
främst ett behov av att förbättra kontakten till det andra syskonet, att en god 
relation ska tillgodoses med det nya syskonet, att kontakten med den andra 
föräldern skulle förbättras, och att den ena föräldern var något lämpligare. 
Således ansåg tingsrätten att syskon som bor isär inte bör förenas, till 
skillnad från hovrätten.146 I de två rättsfallen en delning sker framställer 
vårdnadsutredningarna att det inte föreligger ett behov av att hålla ihop 
syskon. Detta resonerar instanserna olika om, men de bedömer ändå att en 
delning är lämpligt.147 
 
I bedömningen av barnets bästa utreds samtliga omständigheter i varje fall. I 
en hierarkisk ordning kan följande omständigeter anses gälla. I alla 
rättsfallen utreder instanserna först föräldrarnas lämplighet och barnets risk 
att fara illa. Barnen ska ha det lika bra hos båda föräldrarna, och föräldrarna 
ska uppvisa ett lika gott föräldraansvar och erbjuda lika god boendemiljö. 
Barnets fysiska och psykiska säkerhet ska inte heller sättas ur spel. I alla tio 
rättsfall är båda föräldrarna lika lämpliga vad avser förmågan att ta hand om 
barnen.148 Det påtalas i tre rättsfall att den ena föräldern är en något mer 
lämplig boendeförälder, men att den andra föräldern anses dock inte vara 
olämplig.149 I ett av dessa tre fall delas barnen då fadern anses något mindre 
lämplig för ett av barnet.150 Således medför inte detta att resterande barn i 
syskonskaran automatiskt följer bedömningen av det barn som löper risk att 
fara illa, utan alla barn bedöms individuellt enligt ett deras bästa. Att en 
förälder är något mer lämplig är inte ensam avgörande för beslutet, men det 
kan tillsammans med andra skäl som talar i samma riktning avgöra beslutet. 
I fallet där både en delning och förening sker, samverkar omständigheten att 
fadern är något mer lämplig och att syskonen har ett behov av varandra.151 
 
Om det är konstaterat att båda föräldrarna är lika lämpliga, går domstolen 
vidare i bedömningen och utreder barnets vilja. I de fallen en delning är 
aktuellt har barnets vilja haft stor påverkan på domen. Barnets vilja 
                                                 
144 T 3161-11, T 8909-11 och T 692-10.  
145 T 78-10, T 7738-10, T 2200-08, och T 3980-07.  
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samverkar då med andra omständigheter i de fallen barnet har uppnått en 
sådan mogen ålder att viljan kan beaktas.152 Andra omständigheter som 
sedan utreds är syskonrelationen. ”Oviljan att dela på syskon” är avgörande 
för domen i fyra av tio fall.153 ”Viljan att förena syskon” är centralt i fyra 
fall.154 När kontinuiteten mellan syskon eller barnens egen inställning 
beaktats, utreder sedan domstolarna föräldrarnas förmåga att tillgodogöra en 
god kontakt till båda föräldrarna, samt möjligheten att behålla kontinuiteten 
i miljön. Domstolarna utreder konsekvenserna för vad en längre flytt för 
barnets behov av kontinuitet, stabilitet och trygghet hade inneburit.155 
 
I ett par domar föreligger skiljaktiga meningar vad avser under- och 
överinstansen. I två av fallen som förenar syskon i hovrätten är en 
nämndeman i varje fall av skiljaktig mening, och anser att syskon inte ska 
förenas.156 Tingsrättens ledamöter är inte heller enhälliga i tre domar där 
tingsrätten dömer att syskonen inte ska bo tillsammans. Som skäl för den 
skiljaktiga meningen framförs att syskonen ska få en bättre kontakt, att 
kontakten till andra föräldern ska förbättras, och att den andra föräldern är 
något mer lämplig.157  
 
Vad gäller samtliga redovisade fall har en bedömning företagits för var barn 
för sig. Dock kan slutsatsen dras att i de två fallen där ett separerat boende 
dömts, görs en helhetsbedömning för varje barn för sig utan en 
sammanläggning av varje barns bästa i en helhetsbedömning. I de två fallen 
diskuteras i princip inte syskonens relation, dels på grund av att det 
föreligger försvårande omständigheter, och dels för att syskonrelationen inte 
är av sådan karaktär att syskonen har ett behov av varandra.158 Instanserna 
gör inte heller någon åtskillnad vad avser vilken typ av syskon barnen har. 
Hel-, halv- och styvsyskon går alla under klassificeringen som syskon. 
Däremot utreds förhållandena mellan syskonen, och beroende på kvaliteten i 
förhållandet har betydelsen av att hålla ihop eller dela på syskonen 
bedömts.159  
 
I studien har jag valt bort umgängesfrågorna, men det kan kort nämnas att 
en reglering av umgänget i många fall kan leda till ett försök att behålla 
kontinuitet mellan syskon i de fall boendet delas. Umgänget har reglerats så 
att syskonen får träffa varandra från var tredje till varannan helg. Umgänget 
har även motiverats av att närheten till båda föräldrar tillgodoses.160 Således 
är umgängesfrågorna mycket viktiga och centrala, och bör finnas i åtanke.  
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7 Intervjuförfarande – hovrätter 
om syskon i familjemål  

7.1 Allmänt  
I detta avsnitt redogör jag för mitt material som jag har samlat genom 
intervjuer. Jag har intervjuat fyra hovrättsråd vid fyra olika hovrätter. 
Samtliga domare är anonyma, och de redogörs i avsnittet som domare ett, 
domare två, tre och fyra. De ställda frågorna och det fiktiva fallet rör endast 
vårdnads- och boendemål, men umgängesfrågor har även kommenterats i en 
del av frågorna. Intervjufrågorna och det fiktiva fallen återges i bilaga B och 
C.  

I detta avsnitt, liksom i de andra, går det att urskilja två övergripande 
ståndpunkter vad gäller syskonrelationer, ett där syskon anses ha ett högt 
värde, och ett där syskon är av mindre betydelse för prövningen i domstol. 
Således delar jag in intervjuerna i varje fråga enligt denna kategorisering.  
 

7.2 Betydelsen av att hålla ihop syskon  
Samtliga domare ansåg att det endast utifrån varje enskilt fall kan bedömas 
huruvida syskon ska hållas ihop eller inte. Beroende på vilka 
omständigheter som föreligger kan utgången av målet ta olika riktning. Det 
framhävs tydligt i samtliga intervjuer att det är av oerhört stor vikt att varje 
fall och varje barn får en individuell bedömning och att det således inte går 
att återge generella svar.161 Dock kan två ståndpunkter urskiljas vad gäller 
domarnas grundsyn om syskonrelationer.  
 
Den största andelen av domare, tre av fyra, ansåg att det är av vikt att 
syskon ska hållas ihop i familjemål, för det fall omständigheterna i just det 
fallet tillåter det. Detta motiveras genom att det föreligger ett stort värde i att 
behålla sådana relationer.162 En domare uttalade sig om att det är en primär 
strävan att hålla ihop syskon, åtminstone helsyskon.163 En annan domare 
ansåg att det ska vara en riktlinje för domstolen att hålla ihop syskon, då 
barn kan ha det tillräckligt svårt med en separation och tvist vad avser 
föräldrarna. Att i det läget även separera på syskonen synes inte vara 
lämpligt, utan det förstärker den redan svåra situationen för barnen.164 En 
annan domare menade att det är en högst naturlig situation att syskon hålls 
ihop, att syskon har särskilda band som ska tillvaratas. Barn har rätt till sina 
syskon, speciellt de som vuxit upp tillsammans. Vanliga syskonskaror med 
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ett par års mellanrum, utan anmärkningsvärda omständigheter, har ett stort 
värde att hållas ihop. Barn är även oskyldiga i tvisterna, och således bör det 
inte ens uppstå fråga om delning av syskonen. Det torde vara en självklarhet 
att syskon hålls ihop, och det torde även vara den allmängiltiga 
tankegången. Varje barn har rätt till en egen bedömning, men i många fall 
anser domstolen att det är bäst för alla barnen att vara tillsammans. Att 
separera på syskon är snarare ett undantag än huvudregel.165   
  
En av domarna redogjorde för en något annan syn vad avser betydelsen av 
att hålla ihop syskon. Det uttalades att syskon visst kan hållas ihop, men att 
det kan vara lika bra för barnen att inte bo tillsammans. Syskonskaran är 
inte den första omständigheten som domstolen utreder, och det finns flera 
andra omständigheter som väger tyngre. Det kan vara viktigare att barnen 
får en nära och god kontakt med båda föräldrarna, och att ett delat boende 
då passar bättre. Boendet kan sedan på sikt återgå gemensamt för syskonen. 
Om syskonskaran kan hållas ihop ska den det, men det är inget domstolen 
strikt strävar efter. Vad gäller yngre barn kan det finnas ett större intresse att 
hålla ihop syskon, men det är fortfarande individuella omständigheter som 
avgör. Det viktiga är dock att varje barn får en egen bedömning, och att 
varje barn får det som är bäst för just det barnet, istället för att syskonen 
hålls ihop.166   
 
En av domarna påtalade att den svåraste frågan vad gäller syskonfrågor i 
domstol, är de när en uppdelning av syskon kommer på tal utan att 
föräldrarna kan enas.167   
 

7.3 När syskon inte ska hållas ihop 
Samtliga domare var överens om att det finns flertalet situationer när det 
inte är förenligt med barnets bästa att sträva efter att hålla ihop syskonen. En 
helhetsbedömning ska alltid göras, och alla omständigheter ska beaktas.168 
 
För det fallet en av föräldrarna inte är lämplig att ha vårdnad eller boendet, 
bör inte något av syskonen bo hos den föräldern, och vårdnaden bör inte 
heller tilldelas den. Barnets fysiska och psykiska säkerhet är ytterst viktigt. 
Barn som far illa hos en förälder ska inte bo hos den personen, och om det 
gäller samtliga syskon ska inte någon av dem bo där.169 Således kan den 
omständigheten avgöra vårdnaden och boendet. Likaså är barnets trygghet 
av sådan grundläggande karaktär att det på ett tidigt plan måste utredas, och 
kan avgöra frågan.  Det avgörande kan då bli var barnet känner sig tryggt.170   
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För det fall båda föräldrarna är lämpliga, ska andra omständigheter avgöra. 
En domare uttalade sig om att det måste föreligga en mycket speciell 
anledning för att syskon ska delas, det är ett undantag att separera syskon. 
Ett äldre barn som till exempel är på väg att flytta från hushållet, kan vara en 
sådan anledning. I de fallen kan det vara svårt att hålla ihop syskonen.171  
Barnets egen vilja och inställning kan även vara ett sådant skäl som talar för 
ett separerat boende. Ett äldre barn med stark vilja om att bo på annan plats, 
eller hos annan förälder, kan vara så stark och tydlig att den måste beaktas. I 
de fallen överväger barnens vilja principen om att behålla kontinuiteten 
mellan syskonen.172  
 
I de situationer där det äldsta syskonets vilja är mycket stark, men det yngre 
syskonet inte uppnått en sådan ålder att viljan kan klarläggas, ska dock inte 
det yngre barnets boende automatiskt följa det äldre. Denna inställning var 
klar bland domarna, varje barn måste bedömas var för sig. Om det är bäst 
för båda barnen att ha gemensamt boende ska detta uppnås.173 En domare 
sade att; ”…/varje barn måste bedömas för sig, men med perspektivet att 
hålla samman syskonen som ett väsentligt inslag i bedömningen av vad som 
är bäst för varje barn”.174 Dock var en av domarna av den åsikten att det 
även kan finnas situationer då barnen bedöms tillsammans, till exempel i de 
fallen en helhetsbedömning är till gagn för alla barnen. Därmed ska två 
bedömningar göras, en för varje barn individuellt, och en helhetsbedömning 
för barnen gemensamt. Alla barnen måste vägas in som en helhet.175  
 
Ytterligare omständigheter som påtalades adekvata i bedömningen var 
barnets behov av kontinuitet i miljön, till familj och vänner. De tre domare 
som ansåg att det är en primär strävan att hålla ihop syskon, ansåg att 
syskonrelationer och syskons behov av varandra väger tungt.176 Domaren 
som ansåg att syskons kontinuitet är av mindre vikt, ansåg att andra 
omständigheter går före den sistnämnda.177 Samtliga domare var dock 
överens om att barnens kontinuitet till miljön är en viktig omständighet som 
ska beaktas.178  
 
En domare uttalade sig att i de fall som en delning av syskon förekommer i 
verkligheten, beror detta snarare på föräldrarnas bestämda vilja att flytta ett 
eller flera av barnen, utan att frågan tas upp i domstol. När sådana parter 
sedan vänder sig till domstol och en uppdelning kommer på tal, försätts 
domstolen i en av de svåraste situationerna. Att finna en vettig lösning vad 
avser syskonen är mycket svårt, och det blir domstolens uppgift att då finna 
den ”minst dåliga lösningen” för barnen.179 Två domare resonerade på lika 
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sätt, att domstolens arbete är att göra det ”minst dåliga” för barnet, det finns 
aldrig situationer där alla blir nöjda.180   
 
För de fall föräldrarna inte kan komma överens och separerat boende yrkas, 
har domstolen en skyldighet att utreda vad som är bäst för alla barnen i 
syskonskaran. Familjemål är en mänsklig verksamhet, och domstolen har 
ramar och mandat för hur de ska agera och döma. Utredningarna från 
socialnämnden bidrar med stor specialiserad kunskap i målen, men om 
föräldrarna är överens att dela upp barnen dem emellan, innebär det en 
svårighet för domstolen. Att en förälder medger att ett barn inte önskas är 
mycket olyckligt. En domare medgav att; ”…/då är det nästan bättre att 
båda föräldrarna vill ha båda barnen”.181   
  

7.4 Hierarkisk rangordning 
Alla domarna uttalade sig om att det är en svårighet att rangordna 
omständigheterna i vårdnads- och boendemål. Begreppet kontinuitet är ett 
av många krav inom barnets bästa som måste beaktas, dock föreligger det 
olika omständigheter i fallen som leder till olika bedömningar. Det är utifrån 
bedömningarna som det kan avgöras vad som är viktigt för varje enskilt 
barn.182 Två av domarna, den domaren som ansåg att syskon inte 
nödvändigtvis är en betydelsefull omständighet och den som ansåg 
motsatsen, menade att det är en omöjlighet att rangordna omständigheterna. 
Inget fall är sig likt det andra, och det går således inte att generalisera.183 
Den förstnämnda domaren menade att om domstolen låter ett barn bo kvar 
hos en förälder beror det inte alltid på kontinuitet.184 
 
De övriga två domarna ansåg att det likaså är en svårighet att rangordna, 
men att det finns vissa punkter domstolen först utreder. Som redan sagts är 
föräldrarnas lämplighet och barnets trygghet två sådana omständigheter. (Se 
avsnitt 7.2 och 7.3). Omständigheten att en syskonskara föreligger är dock 
en viktig punkt som domstolen ska beakta och värdera högt, om det är 
lämpligt.185  
 

7.5 Kategorisering av hel-, halv- och 
styvsyskon 
Begreppet syskon kan inbegripa flera olika typer, framförallt hel-, halv- och 
styvsyskon samt ofödda syskon. Det kan även finnas fall där barn uppfattar 
och behandlar varandra som syskon, men att de rent biologiskt inte är 
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syskon. Samtliga domare menade att det är en omöjlighet att uttala sig om 
syskon har olika värden i domstol, och om en domstol aktivt bedömer olika 
typer av syskon på olika sätt. Alla barn lever i olika situationer, och det 
måste domstolen alltid ta fasta på.186 En av domarna förtydligade detta 
genom att generellt säga att syskonrelationen blir olika viktig i domstol 
beroende på vilken typ av syskon det rör sig om. Barnen följer sina 
föräldrar, och i en vårdnads- och boendetvist blir således aldrig halv- eller 
styvsyskon föremål för prövning. Det är endast de biologiska barnen som 
ska ingå i prövningen, och således kan endast domen angå dem. Därmed har 
helsyskon en central betydelse i processen. Detta kan även medföra att det 
kan uppkomma en delning av syskon utan att det har prövats i domstol.187 
En annan domare menade att barnens miljö och förhållanden utreds i 
vårdnads- och boendeutredningen, vilket medför att andra syskon kan ingå i 
utredningen. Familjer ser olika ut idag jämfört med ett antal decennier 
tillbaka, och relationer kan således se väldigt olika ut. Dock är det mycket 
svårt att värdera hur syskonrelationers betydelse ska mätas.188   
 
En domare påpekade problematiken med att värdera relationer. Det är en 
omöjlighet för domstolen att bedöma olika syskons behov av kontakt med 
varandra. Omständigheten att barnet har hel- eller halvsyskon har därför 
ingen betydelse för domstolens prövning.189   
 
En annan domare menade att rent generellt är helsyskon mest viktiga och 
styvsyskon minst viktiga. Dock tydliggjordes återigen, att alla relationer ser 
olika ut. Relationer kan etableras och likna eller upplevas som en broderlig 
eller systerlig relation, trots att den saknar blodsband. Det angavs vara en 
del av realiteten, och det måste således domstolen förhålla sig till. Domaren 
sade att ”…/det är detta som gör dessa mål till de mest komplicerade”.190   
 
En annan domare ansåg att det visst spelar roll vilken typ av syskon det rör 
sig om. Helsyskon har generellt en starkare ställning i domstolen, och sedan 
minskar betydelsen. Dock beror det givetvis på omständigheterna i målet, 
vilken kan leda till att typen av syskon inte alls får betydelse. Det är 
kvaliteten i relationen som alltid ska utredas.191 
 

7.6 Definition av begreppet kontinuitet 
Begreppet kontinuitet är ett väl använt begrepp för domarna. Dock tillämpas 
inte själva benämningen av kontinuitetsprincipen eller ”oviljan att dela på 
syskon”. Istället används begreppet kontinuitet mer frekvent, och då som ett 
allmänt begrepp eller företeelse som tillämpas vad avser både miljö, familj, 
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syskon, skola och så vidare. Samtliga domare var överens om att kontinuitet 
är viktigt för barn, men att kontinuiteten kan se ut på olika sätt.192  
 
Definitionen av kontinuitetsprincipen överensstämde mellan samtliga 
domare.193 Det uttalades till exempel: ”För mig betyder det att barnet ska 
ha en kontinuitet i sin tillvaro. Det ska inte vara ryckigt, det ska vara 
förutsägbart, och en känsla av en fast punkt. Allt sådant som är 
allmänmänskligt, sådant som både stora och små behöver”.194 En annan 
domare påpekade att begreppet kontinuitet även ställer krav på att få flytta 
ett barn från en invand miljö, och speciellt vad gäller flera ändringar i 
flytten, med undantag från växelvis boende.195 Begreppet kontinuitet är 
alltid är en princip domstolen resonerar kring. Kontinuitet är mycket viktigt, 
speciellt då den visar hur barnen tidigare har haft det, om barnen mår bra i 
den invanda miljön. Om kontinuiteten däremot ändras, kan domstolen inte 
med säkerhet veta hur barnet kommer att få det. ”Det är alltid en risk att 
ändra i kontinuiteten för barnet”.196 
 
Det påtalades även att en ”tröghet” kan förekomma i samband med dom om 
ändrat boende. Den förälder som får med sig barnet vid en flytt direkt efter 
separationen har större chanser att få behålla barnet vid det slutliga 
avgörandet. I vissa fall kan det även vara så att den föräldern kan anse sig ha 
ett egenintresse i att förhala avgörandet, med anledning av att domstolen vid 
tidpunkten för avgörandet inte anser att det är i enlighet med barnets bästa 
att flytta tillbaka barnet.197 Denna problematik påtalades även av en annan 
domare, att en förälder olovligen kan bilda en kontinuitet, och att det då blir 
negativt för barnet att avbryta kontinuiteten då ett uppbryt inte ska ske i 
onödan.198   
 
Att avbryta en kontinuitet kan dock vara i enlighet med barnets bästa, men 
det beror på varje enskilt fall.199 Ett barn som har det bra, kan domstolen 
vilja låta stanna kvar hos den föräldern. Dock kan det vara bäst för barnet bo 
hos den andra föräldern med anledning av att förbättra den relationen. I 
sådana fall kan kontinuiteten vara nödvändig att avbryta.200  
 
Vad avser själva placeringen av kontinuitetsprincipen och ”oviljan att dela 
på syskon” framställdes något olika synpunkter. Alla fyra domare menade 
att de kan ses som principer inom bedömningen av barnets bästa.201 I vissa 
fall kan det vara barnets bästa att kontinuiteten behålls och syskonen hålls 
ihop, och då ingår viljan att hålla ihop syskon som ett krav i bedömningen 
av barnets bästa. Att växa upp tillsammans kan vara barnets bästa, och 
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barnets bästa kan vara likställt med ”oviljan att dela på syskon”. Barnets 
bästa är en helhetsbedömning, och i den kan läggas alla omständigheter som 
är aktuella för just det fallet.202   
 
En annan domare menade att till begreppet kontinuitet kan flera olika 
principer vad avser kontinuitet inbegripas, då det i verkligheten finns flera 
punkter inom begreppet som domstolen ska ta fasta på. ”Oviljan att dela på 
syskon” kan ingå i begreppet kontinuitet, men den kan även på ett teoretiskt 
plan ses som en självständig princip vid sidan om barnets bästa. I 
verkligheten sammanfaller de däremot ofta.203  
 
En domare ansåg att det inte på ett teoretiskt plan föreligger någon 
motsättning mellan begreppet kontinuitet och ”oviljan att dela på 
syskon”.204 En annan domare utvecklade detta genom att påtala att det i 
praktiken kan se olika ut. Till begreppet kontinuitet inbegripes alla de krav 
som har en slags kontinuitet, till exempel kontinuitetsprincipen och ”oviljan 
att dela på syskon”. Begreppet kontinuitet är väldigt öppet, och vanligtvis 
anses det att endast en pågående kontinuitet måste föreligga. Dock kan det i 
vissa fall anses att en nybildad syskonrelation, som blir resultatet av en 
förening av syskon, kan läggas in som ett moment i begreppet kontinuitet då 
det i framtiden skapas en ny kontinuitet. I vissa fall vill domstolen behålla 
en kontinuitet, och i andra fall vill domstolen förena syskon, som på lång 
sikt kan innebära en kontinuitet. Båda typerna av kontinuitet kan vara lika 
viktiga för barnet. Begreppet kontinuitet i sig är sedan en av de många 
principerna som ska beaktas i barnets bästa.205 
  

7.7 Frånvaro av syskonskydd i lag 
Sammantaget ansåg domarna att det inte finns ett behov av att lagstifta om 
syskons rätt att hållas ihop i framförallt vårdnads- och boendefrågor. En av 
domarna ansåg att syskonrelationer inte är så viktigt överhuvudtaget i 
bedömningen av barnets bästa, och att barnets bästa som begrepp i sig är 
svår att förhålla sig till. Det föreligger svårigheter att exakt delge generellt 
vad som är barnets bästa, och det beror således alltid på varje enskilt fall.206  
 
Två av domarna ansåg att frånvaron av en sådan lag möjligen kan bero på 
att lagstiftaren vill lämna det så öppet som möjligt för praxis.207  
Lagstiftningen som sådan är svår att tydliggöra eller begränsa på ett lämpligt 
sätt. Att göra den för snäv och precis är inte bra. Domare behöver utrymme 
att döma, vilket de genom sitt yrke har fått förtroende för. Det föreligger 
inget behov av att ändra eller lägga till något i lagen, och den känns väl 
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uppdaterad med samhället.208 Dock ansåg en av domarna att en strävan att 
hålla ihop syskon antagligen ingår i barnets bästa och i praxis. Att hålla ihop 
syskonskaror är av en självklarhet, och att det möjligen därför inte har 
upplevts vara nödvändigt att lagstifta om ett skydd för syskon.209 En annan 
domare menade att en frånvaro av lagstiftning kan bero på att begreppet 
barnets bästa delvist är så komplext vid en noga studie, och att lagstiftaren 
därför inte har haft avsikten att peka på specifika faktorer som ska ingå i 
begreppet. En ansats i den riktningen finns dock i 10 kap 6 § 2 st FB. Det 
framställs även i praxis att en delning av syskon kan vara negativt för 
barnen, beroende på de enskilda omständigheterna.210  
 

7.8 Det fiktiva fallet – boendeprövning 
De intervjuade domarna resonerade lika i stora drag, men de kom fram till 
något olika slutsatser i fallet. Kort sammanfattat är äldsta barnets vilja, 
tillsammans med kontinuitetsprincipen och principen om kontinuitet mellan 
syskonen av betydelse. Alla domare kommenterade även att det finns en god 
möjlighet till ett utvidgat umgänge, och på så vis kan en god kontakt med de 
barnen inte bor med upprätthållas. Fallet finns återgivet i bilaga C.   
 

7.8.1 Äldsta barnets vilja och kontinuitet till 
syskon och miljön 
Tre av fyra domare bedömde att syskonen ska hållas ihop, och två av dem 
ansåg att boendet ska vara hos fadern. Dock skiljer sig bedömningarna 
något främst vad avser betydelsen av barnens viljor, och halvsyskonets samt 
det kommande syskonets betydelse.211  
 
En av domarna menade att det möjligen kan bli så att det äldsta barnets vilja 
är en av de avgörande faktorerna. De två yngre barnen är av sådan ålder att 
deras inställning inte kan ligga till grund för beslutet. Således måste 
domstolen titta på vad som är bäst för alla barnen, men speciellt för de två 
yngre barnen. Domaren menade även att halvsyskonet i denna situation 
troligen upplevs som ett helsyskon av barnen, och att det därmed är en 
viktig omständighet. Att barnen även ska få ett till syskon är av betydelse.212  
Vad avser barnens viljor kan inte alla få som de vill, vilket likaså gäller för 
föräldrarna. Detta mål är ett ”katastrofmål” då föräldrarna inte kan komma 
överens. Utgångspunkt är ändå att hålla ihop syskonen. En lösning är att 
titta på alla tre barnen tillsammans, och därefter finna en helhetslösning som 
är bäst för dem.213  
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Att barnen bor kvar i det gamla boendet är en viktig omständighet, och 
kontinuiteten i miljön väger således in i detta fall. Antagligen skulle boendet 
gå till fadern om fadern är lämplig, men rättsfallet uttalar sig inget om 
föräldrarnas lämplighet. Däremot talar detta fall för ett utvidgat umgänge, 
vilket kan lösa mycket. Barnens vilja är att fortsätta umgås med 
halvsyskonet och behålla en god kontakt till modern. Modern är inte heller 
bosatt så långt bort att ett utvidgat umgänge inte kan ske. Således avgör det 
äldsta barnets vilja tillsammans med kontinuiteten mellan syskonen och 
kontinuitetsprincipen.214  
 
Den andra domaren kom likaså fram till att alla barnen ska bo tillsammans 
hos fadern. Det äldsta barnets vilja ska beaktas, men inte de två yngre 
barnens. Kontinuitetsprincipen är av avgörande vikt, att barnen får stanna 
kvar i den invanda miljön. Strävan att hålla ihop syskonen talar även för att 
syskonen ska bo kvar hos fadern. Att modern har bosatt sig ett par mil bort 
ska dock i realiteten anses vara för långt för att ett utvidgat umgänge ska 
kunna ske. Den omständigheten att fadern har skapat sig en helt ny familj, 
med fru och barn, skulle kunna vara till fördel för fadern. Däremot ska 
omständigheten att modern flyttade utan barnen inte beaktas så strängt av 
domstolen, i vart fall inte utan att förstå de bakomliggande orsakerna. 
Domaren sade; ”…/men när man väl träffar föräldrarna i verkligheten och 
hör deras egna argument kan sådana här resonemang ställas helt på 
ända!”.215   
 
Den tredje domaren dömde inte i frågan om var barnen ska bo. Dock 
resonerade domaren något annorlunda vad avser barnens viljor och 
halvsyskonens betydelse, till skillnad från ovanstående två resonemang. 
Äldsta barnet har troligen nått en sådan mogen ålder att denna kan beaktas. 
Mellanbarnets vilja är att bo med alla syskonen, således kan denna vilja 
ligga till grund för att syskonen ska hållas ihop. Alla parters och barns viljor 
kan inte avgöra, men att hålla helsyskonen intakta är primärt. Således får 
”viljan att hålla ihop syskonen” en avgörande betydelse. Dock ska inte de 
två yngre syskonen per automatik följa äldsta sonens vilja, men utifrån en 
helhetsbedömning är det alla barnens bästa. Halvsyskonen som finns med i 
situationen kan inte beaktas på samma sätt, och de får således en mindre 
betydelse. Den minst dåliga lösningen är således att hålla ihop barnen, vilket 
innebär att syskonens kontinuitet behålls.216 
 

7.8.2 Kontinuitet till miljön 
Den fjärde domaren ansåg att det finns en stor möjlighet att boendet ska 
vara hos fadern för alla tre barnen. Kontinuitetsprincipen är av stor vikt då 
de kan bo kvar hos fadern och det tidigare gemensamma huset. Barnen får 
även gå kvar i skolan, och de får behålla kamrater och aktiviteter. Om 
                                                 
214 Ibid.  
215 Domare 3.  
216 Domare 4.  
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barnen har det bra där, finns det inga omständigheter som talar för att 
boendet ska ändras.217 Omständigheten att barnen har halv- och styvsyskon 
ska inte beaktas, och det kan således inte avgöra frågan. Generellt kan sägas 
att för det fall ett barn får ett nytt syskon, innebär inte det per automatik att 
det barnet ska vara mer hos den föräldern. Om båda föräldrarna är lämpliga 
och fungerande ska dock barnet ha en rättighet att träffa båda föräldrarna, 
och då blir det naturligt att relationen till de andra syskonen behålls. I detta 
fall är ett umgänge viktigt mellan barnen och modern för att en god kontakt 
ska behållas.218   
 
 

                                                 
217 Domare 1.  
218 Ibid.  
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8 Diskussion och analys 

8.1 Hierarkisk rangordning 
I en sammanställning av lag, förarbeten, praxis, doktrin och 
intervjuförfarandet kan följande rangordning göras. Det övergripande målet 
som ska uppnås i alla fall som rör barn är barnets bästa. Denna är den högsta 
strävan, och för att uppnå den kan olika vägar tas. Omständigheterna i varje 
fall styr vilka principer som ska tillämpas, som sedan sammanläggs i en 
helhetsbedömning. 
 
Barnets säkerhet och föräldrarnas lämplighet ska alltid utredas. Ett barn har 
en absolut rätt att inte behöva fara illa eller kränkas på annat sätt. En 
förälder har ett ansvar att tillgodose barnet en trygg och god utveckling. Vid 
de fall en förälder anses vara olämplig eller om det föreligger en risk för 
barnet att fara illa, är dessa omständigheter avgörande för domstolens 
bedömning. Rättsfallsstudien visar att det inte tillhör vanligheten att en 
förälder anses vara helt olämplig, dock förekommer det att en förälder kan 
anses vara något mindre lämplig vad avser boendet. En förutsättning för att 
föräldrarna ska kunna ha gemensam vårdnad eller ett utvidgat boende är att 
föräldrarna kan samarbeta. Således utreds även föräldrarnas 
samarbetsförmåga på ett tidigt plan.  
 
Sedan utreds barnets egen vilja, vilken i enlighet med barnets stigande ålder 
får en betydande roll. Förarbetena och praxis fastställer att ett barns vilja 
vad avser boendet kan tolkas av domstolen utifrån barnets synpunkter om 
den övriga miljön. Detta motiveras av att ett barn inte ska behöva ta 
ställning i sakfrågan och hamna i kläm mellan föräldrarna. Rättsfallsstudien 
visar även att äldre syskons vilja kan påverka domen för de yngre barnen. I 
de fall där föräldrarna anses vara lika lämpliga väger barnets vilja tungt i 
helhetsbedömningen. När dessa punkter är utredda går domstolen in på 
övriga omständigheter. Dessa kan vara att bedöma syskonrelationens 
kvalitet och betydelse, att barnet har en god kontakt med båda föräldrarna 
och betydelsen av att barnet stannar kvar i den invanda miljön.  
 
I en jämförelse mellan praxis och doktrin kan det konstateras att 
syskonkonstellationer får större betydelse i praxis. En syskonrelation är helt 
eller delvis avgörande i åtta av tio fall, både genom att hålla ihop och förena 
syskon.219 Enligt mitt intervjuförfarande ansåg tre av fyra hovrättsråd att 
syskon har en rätt till varandra och att det är av en primär strävan att syskon 
ska hållas ihop.220 Det påtalades även att det finns situationer där det 
föreligger ett starkt intresse att förena syskon.221 Således har kontinuiteten 

                                                 
219 T 369-11, T 8909-11, T 78-10, T 7738-10, T 891-09, T 2200-08, T 3980-07 och  
T 5547-07. 
220 Domare 2- 4.  
221 Domare 2. 
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mellan syskon ett speciellt starkt fäste i praxis, då både rättsfallsstudien och 
hovrättsråden påpekar detta.  
 

8.2 Nära förhållande mellan begreppet 
kontinuitet och ”viljan att förena syskon” 
Det kan enligt denna uppsats konstateras att begreppet kontinuitet inbegriper 
alla former av pågående kontinuitet. ”Oviljan att dela på syskon” kan både 
tolkas in i begreppet kontinuitet samt som ett eget självständigt krav inom 
barnets bästa. ”Viljan att förena syskon” är en utvidgning och komplettering 
av barnets bästa, och den påminner mycket om föregående princip. Båda 
principerna vilar på samma värdering om att syskon har ett behov av 
varandra. Dock kan inte en förening av syskon tolkas in i begreppet 
kontinuitet, då föreningen inte innehåller ett moment av pågående 
kontinuitet.  
 
I fall vad avser nybildade syskonrelationer förekommer det motiveringar 
som hänvisar till kontinuitetsprincipen. På så sätt lånas begreppets syfte för 
att uppnå kontinuitet som mål. Till exempel anförs det i ett rättsfall att i 
bedömningen av barnets bästa ska ett framtidsperspektiv ingå, beaktande i 
vilket förhållande barnet får mest kontinuitet och trygghet. Hovrätten ändrar 
då tingsrättens dom vad avser barnets boende, baserat på en motivering 
hänvisad till begreppet kontinuitet. Hovrätten anser att barnet kan anpassa 
sig, och att det är viktigare att syskonen får en god relation och kontinuitet, 
istället för att barnet ska bo kvar hos den andra föräldern. På så vis 
tillgodoses trygghet och kontinuitet, som i sig är rotade i begreppet 
kontinuitet.222  
 
Sammantaget drar jag slutsatsen att ”viljan att förena syskon” inte enbart 
utvidgar barnets bästa, utan även kompletterar begreppet kontinuitet. Detta 
leder till att ett barns rätt till det andra syskonet förstärks, genom att tillåta 
syskon att bo tillsammans även då en kontinuitet inte föreligger. 
 

8.3 Skillnad mellan olika typer av syskon 
Olika syskontyper har olika stark ställning i teori och praktik. I teorin saknas 
ett uttalat skydd för alla syskons värde, och att syskon som term omfattar 
alla typer av syskon. I doktrin och förarbeten kan helsyskon genom en 
utvidgad tolkning anses tillhöra ett barns rätt till båda föräldrarna, och det 
finns således möjlighet till ett gemensamt boende. Ett halvsyskon anses 
istället tillhöra ”andra närstående”, och således kan endast ett umgänge 
regleras, och inte ett boende som med helsyskon. I praxis däremot framställs 
ingen skillnad mellan typerna av syskon, utan snarare är kvaliteten i 
relationen av värde. Således har syskon ett starkare skydd i praktiken utifrån 
                                                 
222 T 891-09 s.2 och s.8.  
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alla syskontypers rätt. Vad avser ofödda syskon framställs det i ett av 
rättsfallen att ”.../ett nytt syskon ska vara en grundläggande utgångspunkt 
för domstolar vad gäller syskonrelationer”.223  
 
Dock kan tillämpningen av begreppet kontinuitet och ”viljan att förena 
syskon” problematiseras något då det finns flera omständigheter som 
försvårar den. Dessa kan vara situationer där syskon aldrig, eller på lång tid 
inte sammanbott, där syskon av egen vilja inte vill bo tillsammans eller inte 
vill bo hos samma förälder. Det kan även vara där syskons ålder skiljer sig 
avsevärt, där syskon har halvsyskon i den andra familjen, där föräldrarna är 
olämpliga eller där barnet löper risk att fara illa hos en av föräldrarna. 
Således föreligger det flera situationer där det inte är till fördel för syskon 
att bo tillsammans. Ett annat rättsfall motiverar att syskon inte utgör en 
anledning till att ”överväga” att ändra en fungerande ordning.224 Studier 
visar även att domstolar resonerar och dömer olika vad gäller betydelsen av 
att hålla ihop syskon.225  
 
Skillnaden mellan teori och praktik har visat sig i rättsfallsstudien. I de 
fallen hovrätten fastställer tingsrättens dom ligger kontinuiteten mellan 
syskon och kontinuitetsprincipen som grund, varvid begreppet kontinuitet 
tillämpas som helhet och kan på så sätt förstärka avgörandet. I de fallen 
hovrätten istället ändrar tingsrättens dom till att båda barnen ska bo 
tillsammans, kan omständigheten att barnet har syskon hos den andra 
föräldern i princip bli helt avgörande. Till exempel framförs det i ett fall att 
kontinuitetsprincipen inte kan sättas framför fördelen att två syskon får växa 
upp tillsammans. I den situationen fäller syskonens behov av varandra 
avgörandet på bekostnad av kontinuitetsprincipen.226 Som skäl kan även 
framföras att ena föräldern är något mer lämplig, eller att barnets kontakt till 
den andra föräldern förbättras.227 I de fallen domstolen anser att syskonen 
inte ska hållas ihop, beror detta på barnens starka viljor eller på grund av 
säkerhetskäl för det ena syskonet.228 
 

8.4 Ska en syskonreglering företagas? 
Sammantaget drar jag slutsatsen att det råder en skillnad mellan teori och 
praktik vad avser syskons rätt till varandra. Först och främst skapar praxis 
ett nytt krav inom barnets bästa vad avser behovet av att förena syskon som 
kompletterar begreppet kontinuitet. För det andra har syskon olika starkt 
skydd i doktrin och praxis, beroende på vilken typ av syskon det rör.  
 
Som argument för att det föreligger ett behov av en tydligare och starkare 
reglering eller riktlinjer kan jag ange följande. Syskons rätt till varandra är 
                                                 
223 T 891-09 s.7f.  
224 Tingsrätten s.16 i hovrättsfallet T 369-11.  
225 Rejmer s. 129.  
226 T 5547-07 s.7.  
227 Tingsrätten bilaga 1, s.11f  i hovrättsfallet T 2200-08.  
228 T 3161-11 s.11 och T 692-10 s.7f. 
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inte fastställt i lag. Det finns inga bestämmelser angivna i förarbetena som 
skyddar att syskon ska hållas ihop i familjemål, och det finns inget uttalat 
värde att syskon har ett behov av varandra. Det framgår dock av både 
rättsfallsstudien och intervjuerna att det i många fall kan vara en självklarhet 
att syskon ska hållas ihop och att syskon i många fall har en rätt att hållas 
ihop. Även nybildade relationer mellan syskon är positivt. 
 
Det är klart och tydligt reglerat i lag att barn har en rättighet att träffa båda 
föräldrarna, och att en nära och god kontakt med båda föräldrarna ska 
upprätthållas. Enligt intervjuförfarandet framgick det att syskons rätt till 
varandra kan vara en lika klar självklarhet som ett barns rätt till båda 
föräldrarna. Frågan är då varför inte närheten till ett syskon nämns på 
samma sätt som närheten till föräldrarna? I de fall ett barn blir föremål för 
prövning har inte barnet själv valt det. Familjetvister innebär en krissituation 
för många barn, och en delning mellan föräldrarna är ibland oundvikligt. Att 
bli ytterligare separerad från syskon i ett sådant fall kan inte anses vara till 
fördel för ett barn. Det torde således ligga i lagstiftarens intresse att göra 
situationen så lite smärtsam som möjligt för barnet, och att upprätthålla 
kontinuiteten så långt det är möjligt. 
 
En fråga som uppkommer vad avser en delning av syskon är vilken inverkan 
föräldrarna egentligen har på barnen. Föräldrarna kan uppnå rättvisa dem 
emellan vid ett delat boende, vilket i sig kan vara ett resultat av barnens 
vilja. Barnens vilja kan dock i sig vara färgad av föräldrarnas vilja. I de fall 
där syskon länge bott tillsammans och sen inte vill bo tillsammans borde 
särskilt noga utredas av domstolarna.   
 
En reglering eller riktlinje i gällande rätt skulle även vara till fördel för 
domstolars bedömningar och motiveringar. Det föreligger inte en 
konsekvent bedömning av syskon idag, vilket både stödjs av 
rättsfallsstudien, intervjuerna och av den tidigare redogjorda 
enkätundersökningen. Alla domar motiverar syskonförhållanden på olika 
vis. En starkare reglering skulle därmed leda till en mer konsekvent 
bedömning vad avser syskon, istället för att det i större grad skulle avgöras 
av beslutsfattaren. Praxis är ett slående resultat av samhällets förändring, där 
familjer idag har flera olika grenar av barn. Hel-, halv-, styvsyskon och 
kommande syskon tillhör snarare vanligheten än ovanligheten. Därmed kan 
jag tycka att det finns ett behov av att reglera dessa situationer. En reglering 
skulle även förstärka värdet av att hålla ihop syskon, så att barn i större 
utsträckning inte förlorar värdefulla relationer.  
 
Frågan är dock om en lagreglering anses rimma väl med konstruktionen av 
barnets bästa  i FB? En reglering ska givetvis inte inkräkta på varje barns 
rätt att få en individuell bedömning utifrån barnets bästa. Istället kan en 
lagreglering stärka skyddet i teorin, varvid skillnaden mellan doktrin och 
praxis skulle minska. Jag tror att tydligare motiveringar i domstol skulle bli 
ett resultat, och framförallt alla syskons rätt till varandra skulle stärkas. Rent 
praktiskt skulle det vara lämpligt om rätten utformas utifrån det enskilda 
barnets perspektiv med tanke på utformningen av barnets bästa. Till 
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exempel kan den utformas som barnets rätt till det andra syskonet eller 
syskonen, varvid en pågående eller framtida relation ska skyddas.  
 
Som motargument kan följande anföras. En syskonrelation kan upprätthållas 
utan en lag eller bestämmelse. Det ska inte behövas en reglering för hur 
syskonrelationers betydelse ska mätas eller bedömas. Inget fall är sig likt, 
och en för stram reglering kan istället leda till att barnets bästa förlorar sin 
dynamik och anpassningsförmåga till varje enskilt fall. Domsluten skulle bli 
för generella vilket inte gynnar barnets bästa.  
 
Alla krav som ingår i barnets bästa kan inte heller uppräknas, utan det är 
upp till beslutsfattaren att tolka samtliga omständigheter i en samlad 
helhetsbedömning. Om en lagreglering har till syfte att undanröja 
tolkningsutrymmet, kan inte en reglering anses uppfylla syftet. Det skulle 
fortfarande finnas utrymme för egna tolkningar och värderingar vad avser 
syskonrelationens betydelse och kvalitet, som i vissa fall skulle leda till 
över- och feltolkningar. Lagen är uppbyggd på sådant sätt att domaren ska 
lägga in egna erfarenheter och värderingar, med hjälp från 
socialförvaltningen. Detta gör familjemålen till ytterst komplicerade mål, 
men även dynamiska då omständigheterna alltid är olika och det inte finns 
en given bestämmelse för varje omständighet. Därmed går det inte att 
säkerställa att en exakt lika bedömning görs för alla syskon, eller att 
tolkningsutrymmet undanröjs.  
 

8.5 Avslutande reflektioner 
Avslutningsvis kan jag ställa mig frågan om det egentligen behövs en 
starkare reglering för syskon i lag, om praxis ändå är till fördel för syskon i 
många fall? Jag antar att varje individs åsikt beror på vilket förhållande man 
själv har till syskon, och hur man själv värderar dem. Dock finner jag en 
motsägelse i att det å ena sidan är en sådan självklarhet att syskon ska hållas 
ihop, och att syskon ska växa upp tillsammans, men att det å andra sidan 
föreligger en svårighet att fastställa detta i lag eller förarbete.   
 
Det kan möjligen nu framstå som att det inte föreligger ett behov av en 
reglering i lag. Med tanke på hur familjekonstellationer förändras, tror jag 
dock att det ur ett framtidsperspektiv kan skapas många olyckliga 
situationer för syskon utan tydliga riktlinjer.    
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Bilaga A 

Schema över begreppet kontinuitet i 
förhållande till barnets bästa  
 
 

. 
BARNETS VILJA 

 
BARNETS                                                                          BARNETS RISK  
RÄTT TILL BÅDA                                                            ATT FARA ILLA 
FÖRÄLDRARNA                                   
 
                                                    
 

STA       
 
 
 
”OVILJAN ATT DELA                                            ”VILJAN ATT  
PÅ SYSKON”229                                                      FÖRENA SYSKON”230 

Syskons behov av att växa 
upp tillsammans.    

 
 

BEGREPPET KONTINUITET 
Moment: pågående kontinuitet. 

 
 

Kontinuitetsprincipen                                               Principen om kontinuitet     
Kontinuitet till miljö och föräldrar.                           mellan syskon/                             
                                                                                  ”Oviljan att dela på 

                                                             syskon”231    
                                                                               Kontinuitet till syskon. 

                                                                                                             
  

  
                                                                                                                                       
 
 

                                                 
229 Denna princip kan ses som en självständig princip inom barnets bästa, eller som en del 
av begreppet kontinuitet.  
230 Denna princip förekommer endast i praxis, och kan ses som ett utvidgat krav i barnets 
bästa.  
231 Denna princip kan ses som en del inom begreppet kontinuitet, eller som en självständig 
princip inom barnets bästa.  

BARNETS BÄSTA 
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Bilaga B 

Intervjufrågor 
1. Hur viktigt anser Du att det är att hålla ihop syskon? 
2. I vilka fall anser Du att syskon inte ska hållas ihop? 
3. Anser Du att det föreligger en skillnad i bedömningen mellan hel-, 

halv- och styvsyskon i frågor om vårdnad och boende? 
4. Vad anser Du vara det svåraste i frågor gällande 

syskonförhållanden? 
5. Hur anser Du att det förstärkta barnperspektivet ska tillämpas i 

förhållande till syskon? Ska var barn bedömas för sig, eller ska 
syskonen som grupp bedömas gemensamt?  

6. Vad innebär kontinuitetsprincipen för Dig?  
7. Hur resonerar Du kring begreppet kontinuitet i relation till ”oviljan 

att dela” på syskon? Föreligger det krav på kontinuitet i båda 
principerna? 

8. Anser Du att ”oviljan att dela på syskon” utgör en egen princip i 
barnets bästa, eller ingår den i kontinuitetsprincipen? 

9. Hur skulle Du placera begreppet kontinuitet och ”oviljan att dela på 
syskon” i en hierarkisk ordning? 

10. Varför tror Du att syskonskaror inte har ett uttryckligen starkare 
skydd att hållas ihop enligt lag? 
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Fiktivt fall 
Hur skulle Du resonera och döma i följande fiktiva fall? 
 
Ett tidigare gift par har separerat och nu är det fråga om de gemensamma 
barnens boende. Parterna har tillsammans tre barn, 12 år, 8 år och 6 år 
gamla. Barnen har sedan separationen för 5 månader sedan bott tillsammans 
hos fadern i parternas tidigare gemensamma hus. Modern har flyttat till en 
lägenhet ett par mil från faderns bostad.  
 
Fadern har träffat en ny kvinna som nu är gravid. Modern har ett barn från 
ett tidigare förhållande, 13 år, som bor växelvis och har således bott 
varannan vecka hos modern med de övriga syskonen. Parterna är överens 
om att den gemensamma vårdnaden ska bestå gemensam, men att boendet 
måste regleras. Båda parter motsätter sig växelvis boende.  
 
I boendeutredningen har följande framgått: 
 

- Det äldsta barnet vill bo kvar hos fadern. 
- Mellanbarnet vill bo hos båda föräldrarna och tillsammans med båda 

helsyskonen samt med halvsyskonet på moderns sida. 
- Yngsta barnets inställning har inte klargjorts.  
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