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Summary 
According to the 6th chapter, section 2(a) in the Children and Parents Code, 

the best interest of the child shall constitute the primary consideration in the 

determination of all questions concerning custody, residence, and contact. 

The concept of the best interest of the child has a long tradition in Swedish 

law, and has varied over time and space. Hence the importance to keep the 

concept up to date. This is of particular interest in the current essay as the 

concept is open for interpretation with the purpose of an individualized 

assessment. The principal purpose of this essay is to discuss the concept of 

the best interest of the child as it is conceptualized within the Code. Two 

investigation approaches will be employed; firstly by an examination of the 

legal regulation of the concept, and secondly by an examination of the 

concept through social constructionism.  

 

Sweden ratified The United Nations Convention on the Rights of the Child 

(CPC) in 1990. Since then both the provisions of the convention and its 

views of children have influenced the Swedish legal regulations. The 

assessment of what is the best interest of the child must be based on 

knowledge and proven experience combined with the wishes of the child. 

Account must be taken to all matters related to the child’s physical and 

mental well-being. Some assessment guidance is given in the Code on 

which circumstances that may be of interest; emphasis shall be given to the 

risks of a child being abused, meeting the child’s need for a good and close 

contact with both parents as well as the wishes of the child. The application 

of the concept by the courts has previously been criticized. The critique 

concerns how the circumstances listed in the provision are being used as 

general presumptions rather than being combined with an individualized 

assessment.  

 

The social constructionism theory considers knowledge to be socially 

constructed, depended on human interaction and a product of a certain time 

and culture. In this essay it is argued that according to a social 
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constructionist view of the concept of the child’s best interest, certain 

conceptions associated with the concept need to be treated more 

comprehensively, contextualised and nuanced; and that this is essential in 

order to meet the requirements of an individualized assessment. 
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Sammanfattning 
I alla mål om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara 

avgörande. Det stadgas i 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Begreppet barnets 

bästa är en princip med lång tradition i svensk rätt och dess innehåll har 

varierat över tid och rum. Det är vidare ett öppet begrepp i syfte att i varje 

enskilt fall kunna göra en individualiserad bedömning. Det är således av vikt 

att alltid hålla begreppet à jour. Denna uppsats syftar till att diskutera 

begreppet barnets bästa i 6 kap. 2 a § FB dels genom att studera dagens 

rättsliga reglering, dels med hjälp av den socialkonstruktivistiska teorin.  

 

Reglering av begreppet har sedan ratificeringen av FN:s barnkonvention 

influerats både av konventionens materiella bestämmelser och av dess 

barnsyn. Barnets bästa är i enlighet med 6 kap. 2 a § FB en rättslig 

målsättning vars syfte är att sätta det enskilda barnets intressen i centrum. 

Bedömningen ska ske genom en helhetsbedömning av alla i målet aktuella 

omständigheter och med stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet samt 

med hänsyn till barnets egen vilja. I bestämmelsens andra och tredje stycke 

ges viss vägledning för omständigheter som kan ha betydelse för 

bedömningen. Hänsyn ska tas till risken för att barnet far illa, barnets behov 

av en nära och god kontakt med båda föräldrar samt barnets vilja. I doktrin 

har kritik framförts mot begreppets tillämpning i domstol. Kritikerna anser 

att omständigheterna som är uppräknade i lagen i allt för stor omfattning 

tillämpas som generella presumtioner och att en individualiserad bedömning 

därmed inte görs.  

 

Socialkonstruktivismens inställning är att kunskap om verkligheten är 

socialt konstruerad, beroende av mänskliga interaktioner i en viss tid och i 

en viss kontext. I uppsatsen drivs tesen att ett anläggande av 

socialkonstruktivistisk teori på begreppet barnets bästa tydliggör att vissa 

föreställningar förknippade med begreppet har ett behov av att nyanseras 

och kontextualiseras. Detta för att uppnå begreppets syfte; en 

individualiserad bedömning av det enskilda barnets situation. 
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Förkortningar 
Barnkonventionen FN:s konvention om barnets rättigheter 

EKMR  Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 

FB  Föräldrabalken (1949:381) 

FN  Förenta nationerna 

HD  Högsta domstolen  

LVU  Lag (1990:52) om särskilda bestämmelser om 

vård av unga 

NJA  Nytt Juridiskt Arkiv 

Prop.  Proposition 

SCB  Statistiska centralbyrån 

SoL  Socialtjänstlag (2001:453) 

SOU  Statens offentliga utredningar 

SÖ  Sveriges internationella överenskommelser 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 
I alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara 

avgörande, det stadgas i 6 kap. 2 a § föräldrabalken (1949:381), FB. 

Principen om barnets bästa har funnits lagreglerad i Sverige i snart hundra 

år. Under den perioden har begreppet fyllts med diametralt olika innehåll. 

Ett talande exempel är att barnets bästa har motiverat både tillåtandet och 

avskaffandet av aga.1 Samhällets syn på barnet har varierat över tid, vilket i 

sin tur har påverkat begreppets rättsliga innehåll. Begreppet är således av 

tydlig dynamisk karaktär. Det finns dessutom en ovilja hos lagstiftaren att 

reglera begreppet allt för ingående, då det skulle tappa nödvändig flexibilitet 

i enskilda fall.2 Det går alltså inte att slutligt reglera innehållet i begreppet 

barnets bästa, det måste definieras vid varje tid och vid varje tillfälle.  

 

Under början av 2000-talet separerade varje år mellan 40 000 och 50 000 

barns föräldrar.3 Under 2012 anhängiggjordes drygt 5000 vårdnadsmål i 

domstol.4 Varje år påverkas alltså livet för ett stort antal barn av de 

domstolsbeslut som tas i vårdnadstvister. Begreppets öppenhet och 

föränderlighet tillsammans med det stora antalet barn om berörs årligen 

innebär ett behov av ständig granskning av begreppet. 

1.2 Uppsatsens övergripande syfte och 
frågeställningar 

Utifrån den bakgrund som presenterats ovan är uppsatsens övergripande 

syfte att diskutera begreppet barnets bästa i 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Min 

frågeställning kan delas upp i två delar. Den ena delen är tätt förknippad 

med juridik och det rättsliga, den andra står mer frikopplad. Den första 

delen behandlar frågan: hur ser den rättsliga regleringen ut av rekvisitet 
                                                
1 Singer 2012, s. 20. 
2 Prop. 2005/06:99 s. 40; Prop. 1997/98:7 s. 47. 
3 Barn föräldrar och separationer, utvecklingen under 2000-talet, 2013, s. 11. 
4 Domstolsverkets statistik, 2012, s. 14. 
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barnets bästa i mål om vårdnad, boende och umgänge? Den andra delen 

utgår från en tillämpning av socialkonstruktivistisk teori i syfte att belysa 

frågan: kan tillämpningen av en socialkonstruktivistisk teori leda till en mer 

nyanserad tolkning av begreppet barnets bästa? 

1.3 Avgränsningar 
Begreppet barnets bästa är aktuellt i flera bestämmelser som rör barn. Att 

denna uppsats endast fokuserar på begreppet i relation till frågor om 

vårdnad, boende och umgänge, innebär alltså att många rättsområden där 

begreppet också återfinns, till exempel SoL och LVU, lämnas helt utanför 

uppsatsen. Att begreppet står i centrum för uppsatsen innebär vidare att de 

övriga bestämmelserna om vårdnad, boende och umgänge endast berörs i 

den omfattning de är relevanta för att förstå begreppet barnets bästa. En viss 

förförståelse för vårdnadsregleringen i stort förutsätts således. 

Barnkonventionen berörs endast i syfte att få fördjupad kunskap om den 

svenska lagstiftningen, då konventionen i stor utsträckning har verkat 

normerande för den. Många frågor, som till exempel barnkonventionens 

ställning i svensk rätt och dess fullständiga innehåll kommer alltså inte 

behandlas. Andra rättighetsfördrag som till exempel EKMR vars rättigheter 

självklart även omfattar barn, lämnas också helt utanför detta arbete. Om 

utrymmet hade varit större och tiden längre hade en diskursanalytisk metod 

varit att föredra för att få en mer fullödig bild av de diskurser vari begreppet 

barnets bästa konstrueras. 

1.4 Perspektiv, metod och teori 
På begreppet barnets bästa anläggs i uppsatsens bakgrundskapitel ett 

rättsutvecklingsperspektiv, detta i syfte att se dagens reglering som en del av 

ett större sammanhang. Att begreppet är dynamiskt framgår med tydlighet 

genom en redogörelse av hur det definierats vid olika tidpunkter. Det i sin 

tur tydliggör behovet av ett kritiskt förhållningssätt till dagens reglering. 

Rättsutvecklingsperspektivet återfinns främst i kapitel två. 
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De flesta rättsvetenskapliga uppsatser tillämpar den rättsdogmatiska 

metoden. Begreppet rättsdogmatik har kritiserats av Claes Sandgren. Han 

anser dels att metoden inte är att beskriva som dogmatisk, dels att begreppet 

används i flera betydelser och att det har lett till en begreppsförvirring.5 

Metoden är inte att beskriva som dogmatisk då det inte är fråga om att finna 

rätt svar inom ett avgränsat system med ett givet innehåll.6 Jag ansluter mig 

till Sandgrens inställning och kommer därför inte använda begreppet 

rättsdogmatik i uppsatsen. I uppsatsen kommer en rättsvetenskaplig metod 

att användas. Det innebär att rekvisitet barnets bästa i föräldrabalkens 6 kap. 

2 a § systematiseras och analyseras med hjälp av förarbeten, praxis och 

doktrin, alltså utifrån den så kallade rättskälleläran. Med rättskälleläran 

avses även rättskälleprinciper, principer för lagtolkning och 

rättsfallstolkning samt principer för rättskällornas inbördes relation.  

 

Uppsatsens frågeställning besvaras dessutom i ljuset av en 

socialkonstruktivistisk teori. Socialkonstruktivism förknippas ofta med den 

diskursanalytiska metoden, som alltså inte tillämpas i uppsatsen. Vivien 

Burr poängterar dock att socialkonstruktivism som ett teoretiskt perspektiv 

inte nödvändigtvis kräver en diskursanalytisk metod, utan kan appliceras vid 

användandet av andra metoder.7 Teorin användas här som ett redskap för att 

granska och nyansera nuvarande bestämmelse av begreppet barnets bästa i 

vårdnadstvister, samt föreställningar förknippade med dessa bestämmelser. 

Socialkonstruktivismen är ett relativt spretigt fält, det bör därför påpekas att 

det främst är Vivien Burrs definition av socialkonstruktivism som ligger till 

grund för uppsatsen.  

                                                
5 Sandgren 2007, s. 53. 
6 Dogmatiskt arbete innebär att studiet sker inom en bestämd ram, i syfte att inom denna 
ram blottlägga en bestämd sanning. Den rättsdogmatiska metodens ram brukar beskrivas 
som rättskällorna och dess syfte att fastställa gällande rätt. Sandgren menar att 
rättskälleläran inte utgör en bestämd ram och pekar bland annat på att det finns åtminstone 
fyra förhärskande rättskälleuppfattningar. Han anser dessutom att få delar föreställningen 
att det finns ett rätt svar på rättsvetenskapliga frågor, utan att rättskälleläran snarare syftar 
till att säkerställa en juridisk godtagbar argumentation. Alltså, metoden är i liten 
utsträckning dogmatisk, då det inte är fråga om att finna rätt svar inom ett avgränsat system 
med ett givet innehåll. För en utförlig redogörelse av Sandgrens kritik se ”Är 
rättsdogmatiken dogmatisk?” I Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2005. 
7 Burr 2003, s. 149f. 
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1.5 Forskningsläge 
Bestämmelserna om vårdnad, boende och umgänge i familjerätten är relativt 

väl dokumenterade. Begreppet barnets bästa behandlas alltid, om än i olika 

stor omfattning, i forskning som rör familjerättens område. Monografin 

Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle (2012) där 

Anna Singer behandlar familjerätten ur ett barnperspektiv är en av de 

senaste på området. I två sammankopplade artiklar Barnets bästa och vilja i 

domstol och Samarbetssamtal - leder de till en "sann" överenskommelse för 

barnets bästa, eller bara en förhandlingslösning? (Svensk Juristtidning 

2009) undersöker Eva Ryrstedt barnets möjlighet att komma till tals i 

vårdnadstvister. Såvitt jag vet har begreppet barnets bästa inte belysts med 

hjälp av en socialkonstruktivistisk teori. 

1.6 Material 
Uppsatsens rättsliga frågeställning har till stor del besvarats med hjälp av 

lagtext, förarbeten, praxis och doktrin, där propositionen till den senaste 

reformen av 6 kap. 2 a § FB, Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, har 

varit central. Den litteratur som uppsatsens socialkonstruktivistiska del i stor 

utsträckning bygger på är Vivien Burrs två böcker An introduction to social 

constructionism (1995) och Social constructionism (2003).  

1.7 Uppsatsens disposition 
I uppsatsens bakgrundskapitel (kapitel 2) ges en historisk tillbakablick, med 

fokus på utvecklingen efter år 1970, av begreppet barnets bästa. Därefter 

behandlas socialkonstruktivistisk teori (kapitel 3). Syftet med kapitlet är att 

sätta in läsaren i teorins grundläggande idéer. En mycket kort redogörelse 

för vårdnadsregleringen ges därpå (kapitel 4). Begreppet barnets bästa 

behandlas därefter, först dess betydelse enligt barnkonventionen (kapitel 5) 

och sedan i föräldrabalken (kapitel 6). Slutligen diskuteras hur den rättsliga 

regleringen av begreppet barnets bästa ser ut samt hur den kan nyanseras 

med hjälp av den socialkonstruktivistiska teorin (kapitel 7). 
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2 Barnets bästa – en historisk 
tillbakablick  

Begreppet barnets bästa har funnits lagreglerad i Sverige ända sedan början 

av 1900-talet. Begreppet kan därför ge sken av att vara en given princip med 

ett tydligt innehåll. Den föreställningen är som redan framgått felaktig. 

Samhällets syn på barnet har varierat över tid, vilket i sin tur har påverkat 

begreppets rättsliga innehåll. Att innebörden av begreppet barnets bästa har 

varierat över tid blir tydligt redan vid en kortare tillbakablick av dess 

historia. En förståelse för begreppets dynamiska karaktär är en förutsättning 

för ett kritiskt förhållningssätt till vad som annars kan framstå som givna 

och tidlösa tolkningar. 

2.1 Grunden för den moderna barnrätten 
Under början av 1900-talet skedde viktiga förändringar av familjerätten och 

synen på barn. Grunden för många av de nu gällande bestämmelserna kan 

hänföras till denna tid. Relationen mellan föräldrar och barn var innan dess 

reglerad i liten utsträckning.8 Mellan åren 1917-1920 infördes den första 

egentliga barnlagstiftningen i Sverige.9 Vårdnad som begrepp tillkom i och 

med den nya regleringen, dessutom utformades lagarna så att barnets bästa 

skulle fungera som utgångspunkt för de beslut som togs.10 Syftet med de 

nya bestämmelserna var att betona barnets rätt till familj och förtydliga 

föräldrarnas skyldigheter gentemot barnen.11  

 

Trots att 1917-1920 års lagreformer kan ses som startskottet för en växande 

samhällsdebatt kring barnuppfostran samt en förändrad syn på barnet som 

en egen individ med personliga behov, skedde få förändringar på 

lagstiftningsområdet.12 Den 1 januari 1950 trädde föräldrabalken i kraft, 

                                                
8 Singer 2012, s. 21. 
9 SOU 1979:63 s. 45. 
10 Sjösten 2009, s. 27f. 
11 Singer 2012, s. 21. 
12 Ibid. s. 25. 



 10 

balken innebar inte en nyreglering på området utan de gamla 

bestämmelserna fördes i stort sett oförändrade samman i en lag.13  

2.2 Barnets intressen sätts i centrum 
Många viktiga förändringar genomfördes på familjerättens område som 

berörde frågor om vårdnad, boende och umgänge på 1970-talet. En 

förändrad samhällssyn tillsammans med det faktum att få regleringar skett 

på området efter 1920-talet, innebar att det fanns ett uppdämt behov av 

reformer. Efter 1970-talet har bestämmelserna om boende, vårdnad och 

umgänge setts över och reformerats relativt kontinuerligt. Mycket av dagens 

reglering har dock fortfarande sin grund i det lagstiftningsarbete som 

började på 1970-talet.14 En genomgående målsättning med 

lagstiftningsarbetet efter 1970 har varit att underlätta kontakten mellan 

barnet och båda föräldrarna. Till en början var dessa förändringar inte 

motiverade ur ett barnperspektiv, utan ur en strävan efter större jämställdhet 

och rättvisa mellan föräldrarna. Föräldrabalken var inte uppbyggd efter 

tanken om att barnet hade rättigheter.15 

2.2.1 1970-talet 
En utredning tillsattes 1977 i syfte att undersöka hur barns behov bättre 

kunde tillgodoses i lagen. Utredningen gavs i uppgift att på ett allmänt plan 

se över lagstiftning som berörde barn, i syfte att stärka deras rättsliga 

ställning samt ge dem goda uppväxtförhållanden. Arbetet blev början på en 

förändrad lagstiftning och ett erkännande av barnets rättigheter. 

Bestämmelserna om vårdnad och umgänge pekades ut som särskilt viktiga 

att se över.16 Den utveckling som hade skett i samhället skulle också 

återspeglas i lagen.17 Utredningens arbete resulterade bland annat i två 

viktiga lagreformer. Det första delbetänkandet ledde till att ett förbud mot 

                                                
13 Sjösten 2009, s. 30; SOU 1979:63 s. 45. 
14 Singer 2012, s. 25f.; SOU 1979:63 s. 55. 
15 Holmberg och Håkansson 2000, s. 309. 
16 Dir 1977:25.  
17 SOU 1979:63, s. 13. 
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barnaga infördes 1979.18 Det andra delbetänkandet kom 1979, och genom 

det skedde en mer genomgripande förändring av bestämmelserna rörande 

vårdnad, boende och umgänge 1983.19 I syfte att anpassa de nya 

bestämmelserna till den förändrade synen på barns rättigheter i samhället, 

identifieras i delbetänkande två, några av vad som ansågs vara 

grundläggande behov vilka barn har rätt att få tillgodosedda.20 Att barn har 

rätt till omvårdnad och skydd och att de har ett behov av ett stabilt och 

varaktigt förhållande till sina föräldrar är några exempel på de rättigheter 

som listades.21 Listan över barns grundläggande behov fick stort genomslag 

och är fortfarande högst aktuell då barnets bästa ska definieras i rättsliga 

sammanhang. Genom att tillämpa beteendevetenskap för att utröna barnets 

behov fick begreppet barnets bästa för första gången en vetenskaplig 

karaktär. Detta ledde i sin tur till att begreppet kom att ses som 

kontextbundet och föränderligt och alltså beroende av i vilken tid och rum 

det tillämpas i.22  

2.2.2 1980-talet 
Den reform som genomfördes 1983 innebar ett viktigt ställningstagande i 

synen på förhållandet mellan föräldrar och barn. Syftet med den nya 

regleringen var att förtydliga att god omvårdnad var en rättighet för barnet 

och därmed en förpliktelse för föräldrarna.23 Lagreformen innebar att 

uttryckliga bestämmelser om att barnets bästa skulle vara vägledande vid 

beslut om vårdnad, boende och umgänge infördes i lagtexten. Det 

underlättades för föräldrarna att i större utsträckning ha gemensam vårdnad 

om barnet. Utöver det stadgades att barn har rätt till omvårdnad, trygghet 

och en god fostran.24 Genom de nya bestämmelserna fick begreppet barnets 

bästa ett tydligt genomslag i svensk rätt och dessutom blev barns generella 

behov en viktig faktor för att avgöra vad som i ett enskilt fall utgör ett barns 

bästa. Singer beskriver detta förhållningssätt som behovsorienterat. Hon 
                                                
18 SOU 1978:10; Prop. 1978/79:67. 
19 SOU 1979:63; Prop. 1981/82:168. 
20 SOU 1979:63, s. 55. 
21 Ibid. s. 56f.  
22 Singer 2012, s. 28. 
23 Holmberg och Håkansson 2000, s. 309. 
24 Prop. 1981/82:168, s. 59, 63ff.  
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menar att barn genom detta förhållningssätt ses som individer med egna 

behov men att dessa behov kräver vuxnas hjälp för att tillvaratas. Barn har 

alltså vissa rättigheter som de själva inte har någon möjlighet att utkräva, 

barnet blir en passiv mottagare av vuxnas omsorger.25 

2.2.3 1990-talet 
En viktig händelse för utvecklingen av barnrätten under 1990-talet var 

Sveriges ratificering av FN:s konvention om barnets rättigheter26 

(barnkonventionen).27 Utveckling under 1990-talet kom fortsatt att präglas 

av målet att föräldrar i så stor utsträckning som möjligt bör komma överens 

i vårdnads- och umgängesfrågor.28 Att domstolen vid bedömningen av 

barnets bästa särskilt ska ta hänsyn till barnets behov av en nära och god 

kontakt med båda föräldrar infördes i och med 1991 års reform.29 

Bestämmelsen motiverades av påståendet att det rådde stor enighet inom 

beteendevetenskapen att barn hade detta behov, det gällde framförallt de lite 

äldre barnen som bodde hos föräldern av motsatt kön.30 Denna bestämmelse 

fick dock allt för långtgående konsekvenser vid tillämpningen i domstol, där 

det trots påståenden om våld och övergrepp kunde beslutas om umgänge 

med båda föräldrar. För att undanröja de missförstånd som uppstått i praxis 

infördes 1993 en bestämmelse om att domstolen ska beakta risken för att 

barnet far illa i samband med umgänget.31  

 

Barnkonventionens barnsyn och terminologi kom att få allt större inflytande 

på den svenska regleringen.32 Uttryckliga bestämmelser avseende barns rätt 

att komma till tals i mål om vårdnad och umgänge infördes 1996.33 Den 

övergripande bestämmelse om att barnets bästa ska vara avgörande i frågor 

om vårdnad, boende och umgänge som idag återfinns i 6 kap. 2 a § FB har 

                                                
25 Singer 2012, s. 28f. 
26 New York den 20 november 1989, SÖ 1990:20. 
27 Prop. 1989/90:107, s. 3, 27. 
28 Sjösten 2009 s. 31. 
29 Prop. 1990/91:8, s. 60.  
30 Ibid. s. 37. 
31 Prop. 1992/93:139. 
32 Holmberg och Håkansson 2000, s. 309.  
33 Prop. 1994/95:224. 
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sitt ursprung i reformen av 6 kap. FB 1998. Både dessa reformer hade till 

stor del barnkonventionen som förebild. Ytterligare vikt lades vid 

föräldrarnas förmåga att komma överens vid föräldrabalkens senaste 

reformering 2006. Lagstiftaren ålade domstolen en skyldighet att aktivt 

verka för en samförståndslösning mellan föräldrarna. Samtidigt gavs en 

möjlighet för domstolen att uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna 

att komma överens. Reformens huvudsakliga syfte var dock att förstärka 

barnperspektivet.34 

                                                
34 Prop. 2005/06:99; Sjösten 2009, s. 31f.  
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3 Socialkonstruktivism 
Utgångspunkten för den socialkonstruktivistiska teorin är ett ifrågasättande 

av sådant som ses som givna, orubbliga sanningar. Teorin behandlar dels 

”kunskaper” eller ”sanningar” etablerade i samhället, dels de processer 

varigenom kunskapen etableras som ”verklighet”.35 Det ska poängteras att 

det socialkonstruktivistiska fältet är relativt spretigt och att någon entydig 

definition av teorin inte finns. Istället finns en gemensam kärna där fyra 

premisser är grundläggande för att ett angreppssätt ska kunna ses som 

socialkonstruktivistiskt.36  

3.1 De fyra premisserna 

3.1.1 En kritisk inställning till självklar kunskap 
Socialkonstruktivismen kräver en kritisk inställning till vad många anser 

vara självklar kunskap om världen. Idén om att verkligheten går att förstås 

genom objektiva och opartiska observationer av densamma är något som 

ständigt bör ifrågasättas. Sättet på vilket vi förstår världen, behöver inte 

utgöra en spegelbild av den, utan kan snarare ses som en produkt av vårt sätt 

att kategorisera kunskap om världen.37 Socialkonstruktivismen ifrågasätter 

inte den fysiska världen som sådan. Det som ifrågasätts är på vilket sätt 

denna verklighet får betydelse.38 Alltså, syftet med socialkonstruktivismen 

är inte att klarlägga den objektiva verkligheten, utan att undersöka hur vi 

skapar verkligheten så att den uppfattas som objektiv och självklar.39 

3.1.2 Historisk och kulturell specificitet 
De sätt vi vanligtvis förstår och kategoriserar världen på är historiskt och 

kulturellt specifika. Hur vi väljer att kategorisera kunskap beror på var och 

när vi lever. Detta innebär att våra världsbilder kunde ha varit annorlunda 

och samtidigt att de har möjlighet att förändras över tid. Vårt sätt att förstå 
                                                
35 Berger och Luckman 1998, s. 12. 
36 Burr 2003, s. 2. 
37 Burr 2003, s. 2f.; Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 11. 
38 Winther Jørgenssen och Phillips 2000, s. 15. 
39 Ibid. s. 40. 
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världen är inte bara bundet till en viss kultur och en viss historisk period, 

utan också en produkt av den kultur och den historiska period vi befinner 

oss i just nu. Av den anledningen bör vi inte se på den förhärskande 

kunskapen i vårt samhälle som bättre, i den bemärkelsen att vi kommit 

närmare sanningen.40  

3.1.3 Samband mellan kunskap och sociala 
processer 

Kunskap om världen och vårt sätt att förstå den skapas genom sociala 

processer. De sociala processerna består framförallt av dagliga interaktioner 

mellan människor. I dessa interaktioner konstrueras gemensamma sanningar 

om världen. Språket är därför ett viktigt redskap för att förstå och synliggöra 

de förhärskande sanningarna i världen. Dessa sanningar ses av 

socialkonstruktivister alltså inte som en produkt av objektiva observationer, 

utan av sociala processer och interaktioner mellan människor.41  

3.1.4 Samband mellan kunskap och social 
handling  

Världen består av många olika sociala konstruktioner och varje konstruktion 

leder till olika typer av sociala handlingar. Inom en viss konstruktion ses 

alltså vissa handlingar som normala och andra som onormala. Genom att 

vissa handlingar accepteras och andra inte bevaras de sociala mönster som 

ses som normala, medan de andra exkluderas.42   

3.2 Språkets roll  
Konstruktivismen förkastar essentialismens syn på verkligheten, alltså 

förkastas föreställningen att verkligheten eller delar av den har vissa 

egenskaper oberoende av människors medvetande. Många 

socialkonstruktivister accepterar till exempel att det finns fysiska skillnader 

mellan män och kvinnor, men inte idén om att det finns ”manliga” och 

                                                
40 Burr 2003, s. 3f.  
41 Ibid. s. 4f.  
42 Ibid. s. 5. 
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”kvinnliga” egenskaper inneboende i människans natur. Människans 

medvetande ses alltså inte som en (mer eller mindre) korrekt avspegling av 

verkligheten. Istället anser konstruktivisten, som framkommit ovan, att 

objekt får sin betydelse genom sociala processer.43  

 

Den sociala process i vilken kunskap om verkligheten konstrueras har sin 

kärna i människors användande av språk. Studiet av språk är således centralt 

för att förstå dessa processer.44 Synen på språket bygger på strukturalistisk 

och poststrukturalistisk språkfilosofi. Språket utgör inte en spegelbild av en 

på förhand existerande verklighet. Förhållandet mellan språk och ting är 

godtyckligt. Vilket till exempel innebär att ljudet hund inte har någon 

naturlig förbindelse med ett djur på fyra ben. Ordet hund får vidare sin 

betydelse genom att vi skiljer ordet från andra ord, till exempel katt eller 

hand. På så sätt bildas en struktur där ord får sin betydelse beroende på hur 

de förhåller sig till varandra. Även detta, strukturen eller kategoriseringen av 

ord, anses vara godtycklig. Poststrukturalismen är en vidareutveckling av 

strukturalismen och anser att denna struktur inte är fixerad, utan kan 

förändras över tid och rum.45 Språket ger oss alltså ett instrument att 

systematisera och kategorisera våra upplevelser och på så sätt får våra 

upplevelser en viss betydelse.46  

 

Ett tecken kan ha skiftande betydelse i olika sammanhang. En naturkatastrof 

kan i ett sammanhang beskrivas som ett meteorologiskt fenomen och i ett 

annat förklaras som en handling av gud.47 Genom att studera dessa olika 

diskurser går det att tyda varför vissa kunskaper ses som sanningar i vissa 

grupper. En vanlig definition av begreppet diskurs är, ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen.48 Språket är strukturerat i en mängd olika 

diskurser, där ett tecken, till exempel ett ord, får sin betydelse beroende på i 

                                                
43 Burr 1995, s. 17ff. 
44 Ibid. s. 32f. 
45 Ibid. s. 36-41. 
46 Ibid. s. 32f. 
47 Se vidare om detta exempel i Winther Jørgenssen och Phillips 2000, s. 15f. 
48 Winther Jørgenssen och Phillips 2000, s. 7; Börjesson 2003, s. 35. 
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vilken kontext det används.49 En diskurs består av tal och skrift, 

representationer, metaforer, påståenden, berättelser, symboler m.m. som 

tillsammans producerar en viss version av verkligheten. Inom olika 

diskurser konstrueras kunskap olika, vilket innebär att ett visst objekt kan ha 

olika betydelse i olika diskurser.50 Varje diskurs fokuserar på vissa aspekter, 

vissa frågeställningar och har vissa förväntningar på hur människor bör 

handla. Varje diskurs gör också anspråk på att veta ”sanningen” om ett visst 

fenomen.51 En diskurs påverkar vad som kan tänkas, sägas och göras.52 

3.3 Sammanfattning 
Socialkonstruktivismen anser att kunskap om verkligheten är socialt 

konstruerad, beroende av mänskliga interaktioner i en viss tid och i ett visst 

sammanhang. Genom interaktioner skapas och befästs en viss syn på 

världen som objektiv och naturlig. De åsikter eller handlingar som inte 

passar in i den förhärskande världsbilden exkluderas. Därför finns ett behov 

av att ifrågasätta kunskap som gör anspråk på att vara objektiva och 

opartiska observationer av verkligheten. I nästföljande kapitel ges en kort 

beskrivning av dagens vårdnadsreglering.  

 

                                                
49 Burr 1995, s. 46. 
50 Ibid. s. 48. 
51 Ibid. s. 49. 
52 Ibid. s. 15. 
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4 Vårdnad, boende och 
umgänge 

Lagregleringen i fråga om barns vårdnad, boende och umgänge återfinns i 

6:e kapitlet föräldrabalken. Vid födseln blir antingen barnets båda föräldrar 

gemensamt eller mamman ensamt vårdnadshavare, beroende på om 

föräldrarna är gifta eller inte.53 Utgångspunkten för att få till stånd en 

ändring av vårdnaden är att en sådan bara kan initieras av föräldrarna till 

barnet.54 Att endast föräldrarna har den möjligheten bygger på tanken om att 

vårdnaden är en rättighet och skyldighet för föräldrarna.55 Socialnämnden 

har därutöver givits en viss möjlighet att initiera mål i syfte att få en ändring 

i barnets vårdnad, under förutsättning att en eller båda vårdnadshavare 

brister i sin omsorg.56 Frågan om barnets boende aktualiseras då föräldrarna 

har gemensam vårdnad utan att vara samboende.57 Barnet har rätt till 

umgänge med den förälder han eller hon inte sambor med, oavsett om 

föräldrarna har gemensam vårdnad eller inte.58 Frågan om barns vårdnad, 

boende och umgänge aktualiseras och handläggs alltså i stor utsträckning 

samtidigt. Som samlingsnamn på dessa tvister kommer hädanefter begreppet 

vårdnadstvister att användas. Som en övergripande bestämmelse vid alla 

beslut som tas i dessa vårdnadstvister gäller 6 kap. 2 a § FB, som alltså 

stadgar att barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, 

boende och umgänge. I nästföljande kapitel redogörs för betydelsen av 

begreppet barnets bästa enligt barnkonventionen. 

                                                
53 Se 6 kap. 3 § FB. 
54 Se 6 kap. 5 § FB. 
55 Prop. 1994/95:224 s. 12.  
56 Se 6 kap. 7 § FB. 
57 Se 6 kap. 14 a § FB. 
58 Se 6 kap. 15 § FB. 
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5 Barnkonventionen 
Sverige ratificerade, utan reservationer, barnkonventionen år 1990.59 Senare 

samma år, då tillräckligt många länder ratificerat konventionen, trädde den 

ikraft och blev därmed folkrättsligt och juridiskt bindande för de länder som 

ratificerat den.60 I och med att Sverige inte inkorporerat barnkonventionen 

som svensk lag, är svenska domstolar eller myndigheter inte bundna av dess 

bestämmelser.61 Svensk lag ska tolkas i ljuset av barnkonventionens 

bestämmelser så att de i så stor utsträckning som möjligt står i 

överensstämmelse. Vid en normkonflikt är dock svenska domstolar och 

myndigheter skyldiga att tillämpa svensk lag, samtidigt som regeringen har 

en skyldighet att ändra de svenska bestämmelserna så att de står i 

överensstämmelse med barnkonventionen.62 Det ska dock noteras att det 

inte finns några sanktionsmöjligheter kopplade till barnkonventionen mot en 

stat som inte följer dess bestämmelser, annat än kritik av det organ som har 

utsetts för att granska konventionsstaternas arbete med konventionen.63 

 

Barnkonventionen består av 54 artiklar, där de första 41 av dem slår fast de 

rättigheter som konventionen tillförsäkrar barn. Bland rättigheterna finns 

fyra grundläggande principer: icke-diskriminering, principen om barnets 

bästa, barns rätt till liv, överlevnad och utveckling samt barns rätt att 

komma till tals.64 Konventionen ska ses som en helhet och rättigheterna ska 

tolkas i ljuset av varandra.65  

5.1 Barnets bästa 
Artikel 3 utgör en av konventionens fyra huvudprinciper och stadgar att, vid 

alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller 

                                                
59 Prop. 1989/90:107.  
60 Holmberg och Håkansson 2000, s. 299. 
61 Se NJA 2007 s. 168. 
62 Holmberg och Håkansson 2000, s. 300.  
63 Singer 2012 s. 29. 
64 Ibid. s. 42. 
65 Holmberg och Håkansson 2000, s. 301f. 
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lagstiftande organ skall barnets bästa komma i främsta rummet.66 

Tillämpningsområde är således brett, barnets bästa ska komma i främsta 

rummet vid alla frågor som på något sätt rör barn. Däremot behöver det inte 

vara utslagsgivande.67 I andra artiklar i barnkonventionen skärps dock 

kravet på vilken hänsyn som ska tas till barnets bästa. Vid frågor som rör ett 

enskilt barns förhållanden ska barnets bästa väga tyngst. Det innebär att 

barnets bästa ska vara utslagsgivande vid familjerättsliga frågor och alltså 

även vid vårdnadstvister.68 Vad som i ett enskilt fall är till barnets bästa 

avgörs enligt barnkonventionen av dess samtliga artiklar tolkade i ljuset av 

varandra. Ytterligare ett viktigt redskap för att avgöra barnets bästa är artikel 

12, som stadgar en rätt för det berörda barnet att komma till tals samt en 

skyldighet för beslutsfattarna att tillmäta barnets åsikt betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad. Artikel 12 bör ses som ett uttryck 

för barnkonventionens syn på barnet som en aktör, en aktiv individ med rätt 

att påverka sin egen livssituation.  

 

Artikel 3 och 12 ger tillsammans en handlingsplan för bedömningen av 

barnets bästa i ett enskilt fall. Denna handlingsplan brukar beskrivas som 

tudelad, med en objektiv och en subjektiv aspekt. Den objektiva aspekten 

innebär att barnets bästa ska bedömas med hjälp av de rättigheter barnet har 

enligt konventionen och den kunskap som finns på området. Barnets egen 

åsikt i frågan utgör den andra delen av bedömningen, den så kallade 

subjektiva aspekten.69 

5.2 Barnkonventionens barnsyn 
Ofta uttrycks att barnkonventionen sammanfattar världssamfundets och vår 

tids syn och samlade hållning till barn.70 Det beror på att varje bestämmelse 

antogs med konsensus då konventionen utarbetades samt att alla utom två av 

                                                
66 Holmberg och Håkansson 2000, s. 302. 
67 Singer 2012, s. 28. 
68 Holmberg och Håkansson 2000, s. 303. 
69 Ibid. s. 304. 
70 Holmberg och Håkansson 2000, s. 305; Rejmer 2002 s. 139. 
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världens länder ratificerat barnkonventionen.71 Synen på barnet är 

avgörande för både utformningen och tolkningen av konventionens 

materiella bestämmelser. Utgångspunkten i konventionens barnsyn är att 

varje individuellt barn har mänskliga rättigheter som ska respekteras. Det 

finns dock en inneboende spänning i konventionens barnsyn, för att närmare 

precisera vad det innebär använder sig Holmberg och Håkansson av tre 

motsatspar: nutidsperspektiv – utvecklingsperspektiv; subjekt – objekt samt 

individualism – familjemedlem. 

 

Att barn tillerkänns mänskliga rättigheter innebär en inneboende rätt för 

varje barn att bli respekterad för sin egen skull. En människas värde är alltså 

inte kopplat till dess funktionsförmåga, ålder eller mognad, utan till dess 

existens. Utifrån denna syn har barndomen ett egenvärde och barn ses inte 

som miniatyrupplagor av vuxna. Barns rättigheter ska alltså tillgodoses i 

nuet och så även effekten av olika beslut. På samma gång är barnets rätt till 

liv och utveckling en av grundprinciperna i konventionen.72 Begreppsparet 

subjekt – objekt syftar till att tydliggöra den dubbla synen på barnet som 

både i behov av vuxnas skydd och som en aktör med möjlighet att påverka 

sin tillvaro.73 Barnkonventionen utgår från det enskilda barnet och ålägger 

samhället en skyldighet att tillgodose vissa sociala och ekonomiska 

rättigheter. Samtidigt finns tanken på familjen som samhällets 

grundläggande enhet genom hela konventionen. I första hand är det 

familjen, ytterst föräldrarna, som är ansvariga för att tillgodose barnets 

rättigheter och först då familjen misslyckas har samhället ett ansvar.74  

5.3 Sammanfattning 
Barnkonventionen är inte juridiskt bindande för svenska domstolar eller 

myndigheter, däremot är Sverige folkrättsligt bunden av konventionen. 

Barnets bästa tillgodoses främst genom artikel 3, som stadgar att barnets 

bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Artikel 12 
                                                
71 Holmberg och Håkansson 2000, s. 299. 
72 Ibid. s. 305f. 
73 Ibid. s 306. 
74 Ibid. s. 306f. 
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ger tillsammans med artikel 3 en handlingsplan för bedömningen av 

begreppet. Hänsyn ska tas till objektiva aspekter såväl som subjektiva. Det 

finns en inneboende spänning i konventionens barnsyn. Barnen ses dels som 

experter på sin egen situation, dels som i behov av vuxnas beskydd. I 

nästföljande kapitel sker en genomgång av föräldrabalkens reglering av 

begreppet barnets bästa. Den svenska regleringen har sedan ratificeringen av 

barnkonventionen influerats dels av konventionens materiella bestämmelser, 

dels av dess barnsyn.  
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6 Barnets bästa i 
föräldrabalken 

Bestämmelsen i 6 kap. 2 a § FB är grundläggande för hela föräldrabalkens 

kapitel 6 och ska således alltid beaktas då detta kapitel är aktuellt.75 

Bestämmelsen slår fast att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut 

om vårdnad, boende och umgänge. Målsättningen i alla vårdnadsrelaterade 

frågor är alltså att finna den lösning som bäst tillgodoser det enskilda 

barnets intressen. Bedömningen av vad som utgör barnets bästa ska ske 

genom en helhetsbedömning av samtliga i målet aktuella omständigheter.76 I 

6 kap. 2 a § andra och tredje stycket ges dock vissa anvisningar för 

tolkningen av begreppet, avseende ska särskilt fästas vid risken för att 

barnet far illa, barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar 

samt barnets vilja. Uppräkningen i paragrafens andra och tredje stycke är 

närmast ett uttryck för att omständigheterna aldrig får glömmas bort, snarare 

än att de nödvändigtvis ska väga tyngre än andra omständigheter i en 

enskild bedömning.77 Paragrafen är tillämplig för både domstolen och 

socialnämnden. Uppräkningen av ett barns grundläggande rättigheter i 6 

kap. 1 § FB är också vägledande vid tolkning av barnets bästa i en enskild 

situation. Barn har enligt 1 § rätt till omvårdnad, trygghet och en god 

fostran, att bli behandlad med aktning för sin person och egenart samt rätt 

att inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 

behandling.78 

 

6 kap. 2 a § FB infördes genom 1998 års reform av föräldrabalken, men fick 

sin nuvarande lydelse 2006.79 Det har angetts i förarbetena allt sedan 

bestämmelsens införande att någon närmare reglering av barnets bästa inte 

kan göras i lagtext utan att tappa nödvändig flexibilitet i de enskilda fallen.80 

                                                
75 Holmberg och Håkansson 2000, s. 305ff.; Prop. 2005/06:99, s. 39. 
76 Prop. 2005/06:99, s. 40; Prop. 1981/82:168, s. 66. 
77 SOU 2005:43, s. 478. 
78 Prop. 2005/6:99 s. 40; Oldenstedt Föräldrabalk (1949:381) 6 kap. 2 a §, Lexino, 2013-12-
26. 
79 Se Prop. 1997/98:7, s. 46-48; Prop. 2005/06:99 s. 38-48, 85f. 
80 Prop. 2005/06:99 s. 40; Prop. 1997/98:7 s. 47. 
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Syftet med regleringen är att sätta fokus på det enskilda barnets behov. Likt 

barnkonventionens reglering förordas, i de svenska förarbetena, en 

bedömning som bygger på både objektiva och subjektiva fakta, alltså 

kunskap och beprövad erfarenhet i kombination med barnets vilja.81 Allt 

som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande ska beaktas. Både 

långsiktiga och kortsiktiga effekter ska, så långt det är möjligt, vägas in i 

bedömningen.82 I 2006 års reform poängteras vikten av att både domstolar 

och socialnämnder uttryckligen redovisar bakgrunden till sina 

ställningstaganden och att begreppet barnets bästa inte används 

slentrianmässigt.83 Nedan följer en närmare redogörelse av de 

omständigheter som enligt paragrafens ordalydelse ska tillmätas betydelse 

vid bedömningen av barnets bästa. 

6.1 Risk för att barnet far illa 
Risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller 

annars far illa samt risken för att barnet förs bort eller hålls kvar, ska särskilt 

beaktas vid bedömningen av barnets bästa.84 Med övergrepp avses både 

fysiska och psykiska sådana.85 Risken att barnet förs bort eller hålls kvar 

avser att en förälder gör detta i strid mot den rätt som tillkommer 

vårdnadshavaren.86  

 

Bestämmelsen fick sin nuvarande lydelse genom 2006 års reform.87 

Bakgrunden till reformen var framförallt 2002 års Vårdnadsutredning. 

Utredningen visade att påståenden om övergrepp var relativt vanligt 

förekommande i vårdnadstvister samt att domstolarna hade en generell 

tendens att tona ned betydelsen av övergreppen till förmån för barnets behov 

av kontakt med båda sina föräldrar.88 En bättre avvägning mellan de båda 

                                                
81 Prop. 2005/06:99, s. 40; SOU 1997:116, s. 134; SOU 2005:43, s. 105. 
82 Prop. 2005/06:99 s. 40. 
83 Ibid. 
84 Se 6 kap. 2 a § andra stycket 1 FB. 
85 Prop. 1992/93:139 s. 37. 
86 Ibid. s. 38. 
87 Prop. 2005/06:99, s. 41. 
88 Ibid. 
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rekvisiten ansågs nödvändig och det konstaterades att barnets rätt till båda 

föräldrar inte får innebära att barnet måste leva eller umgås med dem under 

alla förhållanden. Barn har en absolut rätt att själv inte utsättas för 

övergrepp, dessutom finns risker för barnets psykiska hälsa om det tvingas 

bevittna övergrepp på någon annan i hemmet. Lagtexten ändrades så att 

avseende särskilt skulle fästas vid risken för att barnet far illa. Genom 

ändringen ville lagstiftaren poängtera att domstolar och socialnämnder ska 

vara uppmärksamma på om det föreligger en risk samt att den ska väga 

tungt vid bedömningen av vad som är bäst för barnet.89 

 

Både domstolen och socialnämnden åläggs alltså att i varje enskilt fall göra 

en riskbedömning då uppgifter om våld eller övergrepp förekommer. Hur 

denna riskbedömning ska göras ges dock lite vägledning för i förarbetena. 

Bedömningen ska grundas på bland annat vad som är utrett om tidigare 

händelser och om andra faktiska omständigheter. Omständigheter som kan 

vara av betydelse vid bedömningen är till exempel tidigare övergrepp, 

allmän attityd till våld, missbruksproblem och psykisk sjukdom. Att notera 

är också att det inte ställs lika höga beviskrav som i ett brottmål angående 

ett påstående om våld. Det innebär att ett påstående kan få betydelse i ett 

vårdnadsmål trots att till exempel en förundersökning lagts ned av polisen.90 

6.1.1 Praxis 
I NJA 2000 s. 345 berörs bland annat frågan om vilken vikt som bör läggas 

vid det faktum att den ena föräldern dömts för misshandel av den andre, vid 

beslut om vårdnaden av ett gemensamt barn. Misshandeln hade i detta fall 

begåtts av pappan i ett upprört tillstånd och låg ett och ett halvt år tillbaka i 

tiden. Domstolen ansåg att misshandeln inte innebar att pappan var olämplig 

som vårdnadshavare. Istället såg HD misshandeln som ett exempel på de 

svårigheterna föräldrarna hade att lösa problem som rörde barnen. 

Gemensam vårdnad ansågs på den grunden inte vara till barnets bästa och 

mamman erkändes ensam vårdnad. Anmärkningsvärt är att det ingenstans i 

                                                
89 Prop. 2005/06:99, s. 42. 
90 Ibid. 
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HD:s dom diskuteras om det föreligger en risk för andra övergrepp trots att 

pappan är dömd för misshandel samt att mamman uttalat en fortsatt rädsla 

för honom. Frågan om umgänge skulle vägras med hänsyn till risk för att 

barnet far illa var centralt även i NJA 2003 s. 372. Mamman bestred 

pappans umgängesyrkande i HD på den grund att han uppträtt obalanserat 

och irrationellt och av den anledningen inte kunde ge dottern tillräcklig 

omvårdnad och trygghet. Därmed ansåg mamman att det fanns en risk för 

att dottern skulle fara illa. HD medgav att det fanns en konkret risk för att 

dottern skulle kunna fara illa vid umgänge med pappan, men ansåg att 

risken kunde motverkas genom att umgänget begränsades samt skedde 

under medverkan av en kontaktperson.  

6.1.2 Riskbedömning 
Hur riskbedömningen ska göras, är en fråga som ofta behandlas i doktrin.91 I 

förarbetena till den senaste reformen av bestämmelsen påtalas de oklarheter 

som råder angående metodval vid domstolens riskbedömning.92 Anna 

Kaldal påpekar att det ofta är ett svårt förfarande att förutsäga ett framtida 

negativt utfall, en risk för skada, och att det finns behov av ett instrument 

för att hantera den processen.93 En gemensam metod skulle även öka 

transparensen i socialnämndens vårdnadsutredning, vilket skulle underlätta 

domstolens tolkning av informationen i utredningen.94 Bestämmelsen är 

öppet formulerad och uttrycket ”annars far illa” innebär att uppräkningen av 

riskfaktorer inte är uttömmande. Därför finns det ett behov av att 

kategorisera de riskfaktorerna som är för handen i ett specifikt fall. Kaldal 

föreslår en kategorisering i enlighet med lagens formulering: 1) övergrepp 

mot barnet, 2) övergrepp mot någon till barnet närstående, 3) olovligt 

bortförande eller kvarhållande och 4) annars fara illa. Nästa steg innebär en 

konkretisering och individualisering av risken. Konkretiseringen leder till ett 

förtydligande av situationen för handen, till exempel dess allvarlighetsgrad 

och omfattning. Genom individualisering kopplas riskfaktorn till det 

                                                
91 Se t.ex. Singer 2012; Kaldal 2012-13. 
92 Prop. 2005/06:99, s. 41ff. 
93 Kaldal 2012-13, s. 540. 
94 Ibid. s. 548f. 
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enskilda barnets situation. En bedömning bör då göras av hur barnet 

påverkas av situationen och exponeringsgraden för risken. I 

individualiseringen ingår också ett ställningstagande till barnets personlighet 

och behov.95  

6.2 Barnets behov av en nära och god 
kontakt med båda föräldrarna 

Bestämmelsen om att barnets behov av en nära och god kontakt med båda 

föräldrarna särskilt ska beaktas vid bedömningen av barnets bästa har 

funnits lagreglerad sedan 1991.96 Idén har dock präglat den svenska 

vårdnadsregleringen ända sedan 1970-talet.97 Att barnet har ett behov av 

båda föräldrar innebär att båda föräldrar anses ha betydelse för barnets 

välbefinnande och utveckling.98 Det konstateras återkommande i förarbetena 

att det i de allra flesta fall är bäst för barnet att ha en nära och god kontakt 

med båda föräldrarna, oavsett om de bor isär.99 Lagregleringen anses spela 

en viktig roll vad gäller möjligheten för barn att ha tillgång till båda sina 

föräldrar.100  

 

Bestämmelsen om barnets behov av kontakt med båda föräldrarna kan ses 

som en del i utvecklingen av att möjliggöra gemensamt föräldraansvar och i 

större utsträckning döma till gemensam vårdnad.101 I förarbetena till den 

senaste ändringen av föräldrabalken ifrågasätts till viss del dessa 

tankegångar. Det poängteras att gemensam vårdnad fortsatt ses som ett 

viktigt inslag i utvecklingen mot att starkare betona barnets bästa. Men det 

tydliggörs också att det inte bör förekomma någon presumtion för 

                                                
95 Kaldal 2012-13, s. 550ff. 
96 Prop. 1990/91:8; Bet. 1990/91:LU13; Sjösten, 2009, s. 31. 
97 Prop. 1975/76:170, s. 142. 
98 Prop. 2005/06:99, s. 42. 
99 Prop. 1981/82:168, s. 66; Prop. 1990/91:8, s. 37; Prop. 1997/98:07, s. 50; Prop. 
2005/06:99, s. 42. 
100 Prop. 2005/06:99, s. 42. 
101Prop. 1990/91:8, s. 37; Prop. 1997/98:07, s. 50ff. 
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gemensam vårdnad, att schablonmässiga beslut måste undvikas samt att en 

förälders motstånd till gemensam vårdnad måste tas på allvar.102  

 

Då gemensam vårdnad inte är aktuellt är bestämmelsen om barns behov av 

kontakt med båda föräldrar av vikt för frågan om vem av föräldrarna som 

bör anförtros vårdnaden. Som utgångspunkt gäller att den som bäst kan 

främja en god kontakt med den andre föräldern är mest lämpad som 

vårdnadshavare för barnet.103 En förälder som sätter sig emot eller saboterar 

barnets umgänge med den andre föräldern bör alltså som utgångspunkt inte 

anförtros vårdnaden om barnet. Dock måste alltid motiven för denna 

inställning beaktas.104 

6.2.1 Praxis 
Umgängessabotage har i praxis vägts mot barnets behov av kontinuitet. Det 

innebär att domstolarna har en tendens att inte vilja flytta på barn från dess 

invanda miljö. Rättsfallen är många där domstolen tvingats göra en 

avvägning mellan kontinuitetsprincipen och tanken om att en 

umgängessaboterande förälder inte ska tillerkännas ensam vårdnad om 

barnet. I NJA 1992 s. 93 hade pappan egenmäktigt fört parternas treårige 

son ur landet medan sonen stått under föräldrarnas gemensamma vårdnad. 

Vid tiden för tvisten har pojken hållits kvar utomlands i närmare tio år. En 

av rättsfrågorna i målet var avvägningen mellan pappans umgängessabotage 

och sonens behov av en stabil uppväxtmiljö. Trots att mamman ansågs bäst 

lämpad som vårdnadshavare tillerkändes pappan vårdnaden. Den främsta 

anledningen tycks vara att det ansågs vara till barnets bästa att inte förflyttas 

till Sverige.  Både NJA 1992 s. 666 och NJA 1998 s. 675 rörde frågan, 

vilken betydelse som skulle tillmätas att mamman, i båda fallen, hindrat 

pappan från att utöva umgänge med parternas gemensamma barn. Det första 

fallet rörde en nioårig dotter som bott hela livet hos sin mamma och haft 

mamman som ensam vårdnadshavare och där pappan inte fått träffa sin 

                                                
102 Prop. 2005/06:99, s. 49ff. 
103 Prop. 1990/91:8, s. 61. 
104 Se Walin och Vängby, Föräldrabalken (1 jan 2013), kommentaren till 6 kap. 2 a §; 
Oldenstedt Föräldrabalk (1949:381) 6 kap. 2 a §, Lexino 2013-12-26; Singer 2012 s. 120. 
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dotter på flera år. I det andra, en treårig son som bott hos sin mamma hela 

livet och där pappan inte fått träffa honom efter det att sonen fyllt 6 

månader. I båda fallen ansågs båda föräldrarna som goda vårdnadshavare 

och i båda fallen vägrade mamman konsekvent att låta ett umgänge komma 

tillstånd. Detta till trots ansåg domstolarna i båda fallen att en överflyttning 

av vårdnaden inte var till barnets bästa. 

6.2.2 Kritik av regleringen i doktrin 
I förarbeten och praxis verkar konsensus råda att barn har ett behov av en 

nära och god kontakt med båda föräldrar.105 I doktrin finns dock några röster 

som ifrågasätter dels vilken vikt detta behov bör tillmätas, dels om ett barns 

kontakt med en förälder tillgodoses på bästa sätt genom legal vårdnad.  

 

Utvecklingen av vårdnadsbestämmelserna har, som framgår i kapitel 2, 

sedan 1970-talet syftat till att underlätta ett gemensamt föräldraansvar. 

Syftet med dessa reformer har dock inte alltid varit att tillgodose barnets 

rättigheter, utan motiven var från början jämställdhet mellan könen och 

tanken att båda föräldrar skulle ha samma rättigheter och skyldigheter i 

förhållande till barnet.106 Singer ifrågasätter det starka betonande av barnets 

behov av kontakt som framförallt fått uttryck i praxis, och undrar om det i 

själva verket är en spegling av föräldrars behov av kontakt med barnet.107 

 

Den andra delen av kritiken rör frågan om en nära och god kontakt med 

båda föräldrar är relevant för vem som ska tillmätas vårdnaden om barnet. 

Kritiken bygger på tanken att det istället är genom umgänge och boende 

som en god kontakt kan etableras. Att en förälder har del i vårdnaden 

innebär inte någon garanti för att denne tar ansvar för barnet, vårdnaden 

innebär ju snarare en rätt för föräldern att vara delaktig i beslut rörande 

barnet. En nära och god kontakt mellan förälder och barn borde snarare 

handla om omständigheter utanför den legala bestämmanderätten. Viktigare 

torde vara till exempel ett känslomässigt band och kvalitativt umgänge. Att 
                                                
105 Se t.ex. NJA 2003 s. 372; Prop. 2005/06:99, s. 42. 
106 Holmberg och Håkansson 2000, s 309. 
107 Singer 2012, s. 120. 
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underlätta för en god kontakt mellan barn och föräldrar, borde alltså istället 

handla om barnets boende och umgänge.108  

6.3 Barnets vilja 
Barnets vilja i vårdnadsrelaterade tvister ska beaktas vid bedömningen av 

barnets bästa. Bestämmelsen infördes i svensk rätt 1996, till stor del för att 

bättre korrespondera med barnkonventionens artikel 12.109 Bestämmelsen är 

tillämplig både på domstolens handläggning och beslutsfattande samt vid 

socialnämndens prövning av avtal i vårdnadsrelaterade frågor.110 

 

Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. I 

takt med stigande ålder och mognadsgrad ökar således betydelsen av barnets 

vilja. Att barnets vilja väger tyngre ju äldre barnet blir innebär inte att yngre 

barns vilja kan ignoreras, detta poängteras i förarbetena till 2006 års 

reform.111 Olämpligheten i att slå fast en viss ålder för när barnet ska 

komma till tals poängterades också.112 Istället ska en bedömning i varje 

enskilt fall rörande barnets mognadsgrad göras. Det poängterades dessutom 

att små barns inställning kan fastställas genom till exempel samtal med 

personer i dess omgivning.113  

 

Rätten har möjlighet att ålägga socialnämnden att göra en 

vårdnadsutredning. Barnets inställning ska då alltid försöka klarläggas, så 

länge det inte är olämpligt.114 Det finns inga tydliga riktlinjer för vilken 

tyngd barnets vilja bör ha. Denna osäkerhet beror på att det ibland kan vara 

svårt att fastställa vad som är barnets verkliga vilja samt att det finns en risk 

för att barnet har påverkats av föräldrarna.115 I förarbetena poängteras dock 

att barnets vilja inte nödvändigtvis kräver ett tydligt ställningstagande i den 

                                                
108 Ryrstedt 2009, s. 1013f. 
109 Prop. 1994/95:224, s. 9f.; Bet. 1995/96:LU2; Prop. 2005/06:99, s. 45. 
110 Prop. 2005/06:99, s. 45. 
111 Ibid. s. 44ff. 
112 Ibid. s. 81f. 
113 Ibid. s. 46. 
114 Se 6 kap. 19 § FB. 
115 Singer 2012, s. 123. 



 31 

konkreta rättsfrågan, utan hänsyn ska också tas till mer allmänna åsikter från 

barnet, till exempel vilken skola barnet vill gå i.116 

6.3.1 Praxis 
I fallet som återgivits för ovan, NJA 1992 s. 93, tillmättes den snart 

trettonårige pojkens egen vilja viss betydelse vid beslutet att inte flytta över 

vårdnaden till mamman som bodde i Sverige. Betydelsen av ett barns vilja i 

en sådan avgörande fråga som byte av hemland ansågs särskilt viktig i 

målet. I NJA 1995 s. 398 blev en trettonårig flickas vilja utslagsgivande vid 

val av vårdnadshavare. Trots att flickan ansågs starkt påverkad av pappan 

angående synen på mamman och trots att pappans lämplighet till viss del 

ifrågasattes av domstolen vägde flickans vilja av att ha pappan som 

vårdnadshavare tyngre.   

6.3.2 Var är barnen? 
Att barnet har en rättighet att komma till tals i mål och ärenden som rör dem 

följer både av föräldrabalken och barnkonventionen. I förarbetena sägs att 

barnets bästa ska fastställas med hjälp av vetenskap och beprövad erfarenhet 

tillsammans med barnets egen vilja.117 I doktrinen har dock frågan lyfts, om 

och hur mycket barnen egentligen får komma till tals.118 Eva Ryrstedts har 

undersökt i vilken utsträckning som barn kommer till tals i 

vårdnadsutredningen och vilket genomslag det sedermera får i domen.119 

Undersökningen bygger på samtliga vägledande domar angående vårdnad, 

boende och umgänge från hovrätterna och HD under perioden 1/10 1998-

30/6 2009.120 I dessa domar adresseras barnets vilja eller inställning sällan. 

Ryrstedt ställer sig frågan om detta beror på att domstolen faktiskt inte tagit 

hänsyn till barnets vilja eller om det är ett tecken på att de vill skydda barnet 

genom att inte offentliggöra dess vilja. I förarbetena till 2006 års lagändring 

poängteras just vikten av transparens i domarna och Ryrstedt efterfrågar ett 

genomslag av detta i praxis, vilket hon anser ännu inte skett. Transparens i 
                                                
116 Prop. 2005/06:99, s. 45. 
117 SOU 2005:43, s. 105. 
118 Singer 2012, s. 124. 
119 Ryrstedt 2009, s. 1015. 
120 Ibid. s. 1022. 
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domarna skulle leda till att domstolarna alltid måste förhålla sig till barnets 

vilja. Kritik riktas även mot det förhållningssätt där det inte görs en 

individualiserad bedömning av barnets vilja, utan där domstolen stödjer sig 

på generella antaganden om vad barn i allmänhet vill. Denna kritik delar 

även Singer, som menar att det finns en tendens bland domstolarna att 

tillämpa förarbetena som generella presumtioner för vad som är ett barns 

bästa. Vilket i sin tur leder till att viktiga faktorer i det enskilda barnets 

situation förbises.121 

6.4 Sammanfattning 
Barnets bästa ska vara avgörande i alla vårdnadsmål. Vad som i ett enskilt 

fall utgör ett barns bästa ska avgöras genom en helhetsbedömning av alla i 

målet aktuella omständigheter. Syftet är att det enskilda barnets behov ska 

stå i centrum för bedömningen. I 6 kap. 1 § och 6 kap. 2 a § andra och tredje 

stycket FB ges viss vägledning för bedömningen av barnets bästa. Dagens 

reglering av begreppet barnets bästa diskuteras ytterligare i nästa kapitel. 

                                                
121 Singer 2012, s. 126. 
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7 Analys 
7.1 Hur ser den rättsliga regleringen ut av 

begreppet barnets bästa? 
Den första av uppsatsens två frågeställningar rör dagens reglering av 

begreppet barnets bästa i 6 kap. 2 a § FB. Vid en genomgång av förarbetena 

till bestämmelsen framträder en relativt klar bild av dess syfte. Genom att ha 

barnets bästa som rättslig målsättning i alla vårdnadsavgöranden sätts fokus 

på det enskilda barnets behov. Innehållet i begreppet har därför lämnats 

öppet i syfte att möjliggöra en anpassad bedömning utifrån de individuella 

omständigheter som råder. Utgångspunkten ska således alltid vara en 

helhetsbedömning av alla i målet relevanta omständigheter. Viss vägledning 

ges dock i 6 kap. 1 § samt 6 kap. 2 a § andra och tredje stycket FB. 

Uppräkningen i dessa bestämmelser är alltså inte uttömmande, utan snarare 

en påminnelse om att vissa omständigheter inte får glömmas bort i 

bedömningen. Risken för att barnet far illa omfattar alla typer av övergrepp, 

både fysiska och psykiska. Att särskild hänsyn ska tas till barnets behov av 

en nära och god kontakt med båda föräldrar innebär att lagstiftaren anser att 

båda föräldrarna har betydelse för barnets välbefinnande och utveckling. 

Barnets rätt till sina föräldrar innebär däremot inte att barnet måste leva eller 

umgås med dem under alla förhållanden. Barnets vilja ska beaktas med 

hänsyn till stigande ålder och mognad. Det innebär inte att yngre barns vilja 

kan förbises, men att ju äldre och ju mer klar barnets vilja är desto större 

tyngd bör det få vid bedömningen. Barnets vilja omfattar alla slags åsikter 

från barnet. 

 

Vid en genomgång av praxis framkommer till viss del en annan syn än den i 

förarbetena av begreppets tillämpning. Diskrepansen mellan förarbetena och 

praxis rör framförallt den betydelse som omständigheterna i 6 kap. 2 a § 

andra och tredje stycket FB bör tillmätas. Skillnaden blir också tydlig 

genom den kritik som framförs i doktrin mot tillämpningen i praxis. Kritik i 

doktrin har också framförts avseende domstolens brist på metod vid 
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riskbedömningen, det starka betonandet av barns behov av nära och god 

kontakt med båda föräldrar samt avsaknaden av en redogörelse för barnets 

vilja. I förarbetena poängteras alltså att det avgörande ska vara de 

individuella förhållandena i varje enskilt fall och att schablonmässiga 

bedömningar ska undvikas. I praxis har uppräkningen snarare lett till ett 

cementerande av begreppet barnets bästa, där omständigheter uppräknade i 

lagen tillämpas som generella presumtioner. En sådan tillämpning av 

begreppet innebär en risk för att omständigheter i det enskilda fallet bortses 

från.  Det i sin tur innebär att syftet med begreppet, att sätta det enskilda 

barnets intressen i centrum, inte tillgodoses. Dagens reglering av begreppet 

barnets bästa är alltså något splittrad. I förarbeten och doktrin förespråkas en 

öppen och individualiserad bedömning av begreppet, något som inte fullt ut 

uppnås i domstolen. 

7.2 Är en mer nyanserad tolkning möjlig? 
Uppsatsens andra fråga lyder, kan tillämpningen av en 

socialkonstruktivistisk teori leda till en mer nyanserad tolkning av 

begreppet barnets bästa? Det ska återigen poängteras att uppsatsen 

tillämpar den socialkonstruktivistiska teorin som ett redskap för att granska 

begreppet barnets bästa. Analysen syftar alltså till att se begreppet genom så 

att säga socialkonstruktivistiska glasögon. Syftet är inte att hitta ”rätt svar” 

på vad begreppet bör innehålla, utan att öppna upp för en diskussion och 

nyansering av dagens reglering. Ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt 

tydliggör att vissa föreställningar förknippade med begreppet har ett behov 

av att granskas. Barnets bästa är ett begrepp med lång tradition i svensk rätt 

och förändringar av begreppets innehåll har skett successivt. Det har lett till 

att begreppet idag utgör en blandning av både gamla och nya föreställningar. 

Jag har valt att exemplifiera hur tillämpningen av en socialkonstruktivistisk 

teori kan nyansera bilden av barnets bästa genom att diskutera två 

föreställningar kopplade till begreppet. 

 



 35 

Den första aspekten av begreppet barnets bästa jag har valt att lyfta är 

barnsynens påverkan på lagstiftningen. I kapitel 4 redogörs för den barnsyn 

som återfinns i barnkonventionen och som till stor del också påverkat den 

svenska regleringen. Både barnkonventionen och föräldrabalken 

genomsyras av en slags ambivalens i synen på barnet. Det råder en dubbel 

bild av barnet i den bemärkelse att barn å ena sidan ses som passiva 

mottagare av vuxnas omsorger och å andra sidan som aktörer med möjlighet 

att påverka sin egen situation. Denna bild tydliggörs ytterligare genom 

spänningen mellan två av barnkonventionens och föräldrabalkens viktigaste 

principer, barnets rätt att komma till tals i förhållande till barnets bästa. 

Barnets rätt att komma till tals representerar synen på barnet som en 

kompetent individ med förmåga och rätt att förfoga över sina egna 

rättigheter. Principen om barnets bästa å andra sidan representerar en syn på 

barnet som ett objekt i behov av att andra fattar godtagbara beslut om deras 

levnadsvillkor. Genom att applicera den socialkonstruktivistiska teorin 

blottläggs att dessa två grundläggande föreställningar om vad ett barn är har 

påverkan på det utrymme barnet får i processen. Både bilden av det 

kompetenta och det inkompetenta barnet bör i enlighet med 

socialkonstruktivismens första premiss ifrågasättas och granskas. Ett första 

steg är att fråga sig hur vi definierar begreppet barn och varför. Ett vanligt 

sätt att definiera ett barn är alla personer under arton år. Att förmåga och 

kompetens att fatta beslut om sin egen situation är kopplat till en människas 

ålder bör ses som en sanning gällande i vår tid och kultur. Genom att ordet 

barn kopplas till andra termer som till exempel irrationell, outvecklad och 

känslostyrd bildas en syn på barnet som inkompetent att fatta godtagbara 

beslut. Dessa föreställningar om barnet har lett till en samhällskonstruktion 

där människor under arton år ges begränsade möjligheter att tillvarata sina 

egna rättigheter. Inom en annan diskurs kopplas begreppet barn till andra 

termer som till exempel aktör, kompetent och förmåga vilket skapar en 

diskurs där barnet ses som expert på sin egen livssituation. Det har i sin tur 

lett till att barnet givits större utrymme i frågor som berör dem. 

Socialkonstruktivismen innebär inte ett förkastande av idén att begreppet 

barn bottnar i vissa fysiska parametrar, som till exempel en ännu inte fullt 
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utvecklad hjärna. Vilket kan kopplas till sämre förmåga att i vissa fall ta 

långsiktiga beslut eller att se konsekvenser av sina handlingar. Men 

socialkonstruktivismen öppnar upp för möjligheten att vissa barn har 

förmåga att fatta beslut om sin egen situation medan andra inte har det och 

att alla barn kan fatta godtagbara beslut i vissa frågor men i andra inte. Ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt leder därför till ett större utrymme att 

balansera principerna olika beroende på barnet och situationen för handen.  

 

En föreställning som till stor del präglat den svenska vårdnadsregleringen de 

senaste fyrtio åren är den att barn har ett behov av en nära och god kontakt 

med båda föräldrar. En av socialkonstruktivismens fyra grundpelare är en 

kritisk inställning till självklar kunskap. Ett första förhållningssätt är således 

att fundera över varför barn anses ha detta behov och att öppna upp för 

möjligheten att barn (eller i alla fall vissa barn) inte alls har detta behov. Vår 

kunskap om världen är beroende av i vilken tid och på vilken plats vi lever, 

genom att acceptera den tanken så omöjliggörs föreställningar om att 

kunskap är oföränderlig. Till en början motiverades lagregleringen av 

tanken på större jämställdhet och rättvisa mellan föräldrarna. Samma 

reglering finns alltjämt kvar men motiveras idag av att det är barnet som har 

behov av och rätt till sina föräldrar. I bestämmelsens förarbeten konstateras 

ofta att barn har ett behov av båda sina föräldrar, men dessa påståenden 

underbyggs sällan med mer än att detta behov är ett välkänt faktum inom 

beteendevetenskapen. Anmärkningsvärt är också att bestämmelsens 

införande till stor del motiverades av påståendet att detta behov framförallt 

fanns hos de lite äldre barnen som bodde hos föräldern av motsatt kön. 

Singer ger uttryck för att dagens reglering inte återspeglar de tankar som 

motiverade den, alltså att sätta barnets intressen i centrum. Hon anser istället 

att gamla föreställningar om föräldrars rätt till sina barn fortfarande i hög 

grad påverkar regleringen. Lagstiftningen har i stor utsträckning och under 

en lång tid syftat till att hålla ihop familjen, även efter en separation mellan 

föräldrarna. Oavsett bakgrunden till regleringen (föräldrars eller barns rätt) 

verkar resultatet bli detsamma. Det är svårt att se var föräldrarnas rätt slutar 

och barnets tar vid. Diskursen i vilken barns behov av kontakt med båda 
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föräldrar ses som en objektiv sanning verkar till stor del styrd av gamla 

föreställningar om framförallt föräldrars rätt till sina barn men även av idén 

om kärnfamiljen. För att barnperspektivet ska få genomslag i regleringen 

krävs således en uppgörelse med dessa föreställningar. Kunskap om världen 

erhålls inte genom objektiva observationer av densamma, utan skapas 

genom sociala processer människor i mellan. Genom sociala interaktioner 

skapas sociala mönster, där vissa handlingar ses som normala och 

accepterade medan andra handlingar ses som avvikande. Att blottlägga 

sådana sanningar och att problematisera sanningshalten i dem leder 

förhoppningsvis till att fler handlingssätt accepteras. Det i sin tur leder till 

större utrymme för individualitet. Genom att ifrågasätta påståendet att barn 

har ett behov av nära och god kontakt med båda föräldrar skapas utrymme 

och acceptans för ett barn som inte har det behovet.  

 

Eftersom det yttersta syftet med regleringen av begreppet barnets bästa är att 

se det enskilda barnets behov, så fyller det socialkonstruktivistiska 

angreppssättet en viktig funktion. Genom att ifrågasätta sådant som framstår 

som givna sanningar öppnas det upp för ett större antal accepterade 

handlingsmönster och med det en större möjlighet till individualiserade 

bedömningar. Med hjälp av en socialkonstruktivistisk teori hålls begreppet 

barnets bästa dynamiskt, nyanserat och ständigt á jour. 
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