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Summary 

In this essay, the regulation of legal custody as it is written in chapter 6 in the Parental 

Code (1949:382) is discussed, with primary focus on the principle of the best interests of 

the child. According to chapter 6 paragraph 2 a in the Parental Code the principle is 

conclusive in every decision regarding children. This has been the case in Swedish 

legislation for quite some time. The content of the principle is determined by what society 

thinks a child could need and by what the individual needs of the child may be. This 

means that the content changes over time, since society changes and because every child 

has different needs. It is therefore impossible to determine a uniform definition of the 

principle. Instead, the content is established through application of law in each case to 

reach a desirable flexibility in judgement. 

 

It is therefore relevant to examine how the principle has been put into practice. A study 

of seven cases dealt with by the Supreme Court of Sweden during the period of 1995 – 

2014 has been carried out. Based on these cases I have studied, I have tried to find out if 

there is a continuity regarding the principle of the best interests of the child in custody 

cases. By adopting a perspective of development in law I have analysed the content of the 

principle to study potential changes during the specific period of 1995 – 2014. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar vårdnadsregleringen i 6 kap. föräldrabalken (1949:381), med 

tonvikt på principen om barnets bästa. Principen ska vara avgörande i varje beslut 

gällande barn enligt 6 kap. 2 a § FB. Att barnets bästa står i centrum vid bedömning har 

länge varit fallet i svensk rätt. Vad som är intressant med denna princip är att den är i 

ständig förändring då innebörden påverkas av samhällets idéer kring vad barnets bästa är 

samt vilka behov det individuella barnet bedöms ha. Således går det inte på ett enhetligt 

sätt att fastställa vad principen av barnets bästa har inneburit under den tid den tillämpats. 

Det går inte heller att på ett enhetligt sätt säga vad barnets bästa är i varje fall eftersom 

alla barn har olika behov. Det är istället lämnat åt rättstillämpning att fastställa i varje 

enskilt fall för att uppnå önskvärd flexibilitet i bedömningen. 

 

Det blir därför relevant att undersöka hur principen tillämpats i svensk rätt. I denna 

uppsats genomförs därför en rättsfallsstudie av sju mål handlagda i HD under perioden 

1995 – 2014. Utifrån dessa rättsfall har jag studerat om kontinuitet föreligger i 

rättstillämpningen gällande barnets bästa i vårdnadsmål. Genom att anlägga ett 

rättsutvecklingsperspektiv har dessutom innebörden av principen analyserats för att 

studera de eventuella förändringar som skett under nämnda period.  
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Förkortningar 

FB  Föräldrabalken (1949:381) 

FN  Förenta Nationerna 

HD  Högsta domstolen 

HovR  Hovrätterna 

NJA  Nytt Juridiskt Arkiv 

Prop.  Proposition 

SOU  Statens offentliga utredningar 
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Inledning 

1.1 Allmänt 

Vid bedömning av vårdnadsmål är principen om barnets bästa alltid avgörande enligt 6 

kap. 2 a § FB. Principen har länge tillämpats i svensk rätt men har genom ratifikation av 

FN:s konvention om barnets rättigheter förstärkts ytterligare.1 Vad som är barnets bästa 

beslutas genom en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.  

Eftersom principen är så pass väletablerad i svensk rätt blir det relevant att undersöka hur 

principen tillämpats i rättspraxis under de senaste åren och om det går att utröna en 

kontinuitet. 

1.2 Syfte  

Uppsatsens övergripande syfte är, för det första, att undersöka de incitament som ligger 

till grund för principen om barnets bästa och före utformningen av denna princip i 

lagtexten; och, för det andra, att på basis av en rättsfallsstudie, försöka fastställa om det 

föreligger en kontinuitet i rättstillämpningen av barnets bästa i vårdnadsmål. 

1.3 Frågeställningar 

Uppsatsens frågeställningar lyder sålunda: 

- vad exakt innebär principen om barnets bästa enligt formuleringen i FB? Och 

- är det möjligt att fastställa en enhetlighet i rättstillämpningen i vårdnadsmål 

gällande barnets bästa under åren 1995 – 2014? 

1.4 Avgränsningar 

Jag har avgränsat uppsatsen till att behandla vårdnadsmål. Undersökta rättsfall uppgår till 

sju stycken mål från HD under perioden 1995 – 2014 eftersom jag, för att kunna besvara 

                                                 

 
1 Prop. 1997/98:182 s. 8. 
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uppsatsens andra fråga, ska undersöka rättstillämpningen. Tidigare rättsfall är bortvalda 

p.g.a. platsbrist. Studien avslutas vid 2014 eftersom det inte finns senare 

vårdnadsavgöranden från HD. 

1.5 Perspektiv och metod 

I uppsatsen kommer ett barnperspektiv att användas. Genom att låta rättsfallsstudien 

sträcka sig över knappt två decennier anlägger jag också ett rättsutvecklingsperspektiv. 

 

Genom att analysera principen om barnets bästa, och i mitt försök att fastställa en 

kontinuitet i rättstillämpningen kommer jag använda mig av rättsvetenskaplig metod. 

Därför kommer gällande rätt, dvs. lagtext, förarbeten, praxis och doktrin att undersökas. 

1.6 Forskningsläge 

Principen om barnets bästa är ett område inom familjerätten där mycket litteratur 

publicerats, särskilt böcker och artiklar. Anna Singer, Eva Ryrstedt, Johanna Schiratzki 

och Mats Sjösten är återkommande i uppsatsen eftersom de är aktiva inom forskningen. 

1.7 Material 

Jag har för den historiska bakgrunden samt för redogörelsen av gällande rätt använt mig 

av förarbeten, lagkommentarer, lagtext och doktrin för att på ett pedagogiskt och tydligt 

sätt kunna redogöra för hur lagen ser ut och varför. För att kunna göra en 

rättsutvecklingsstudie har jag undersökt sju rättsfall från HD där vårdnadsfrågan är 

central. För att kunna anlägga ett kritiskt perspektiv på domarna har jag använt mig av 

doktrin av sakkunniga inom valt ämnesområde. 

1.8 Disposition 

I det första kapitlet presenteras bl.a. uppsatsens syfte, frågeställningar, metod och 

avgränsning. I det andra kapitlet redogörs principens historiska bakgrund och i kapitel tre 

behandlas gällande rätt. Rättspraxis presenteras i kapitel fyra och i kapitel fem redovisas 
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debattartiklar riktade till tre av rättsfallen. I det sjätte kapitlet behandlas min analys av 

den andra frågeställningen. 
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2 Historisk bakgrund 

2.1 FN:s konvention om barnets rättigheter 

FN:s generalförsamling antog 1989 konventionen om barnets rättigheter, nedan kallad 

barnkonventionen, som Sverige ratificerade året efter. Till skillnad från andra mänskliga 

rättighetsregleringar sätter barnkonventionen barnet i centrum för att tillgodose det 

enskilda barnets grundläggande behov och rättigheter.2  

 

I konventionens 3:e artikel fastslås principen om barnets bästa. Den innebär att barnets 

bästa ska komma i det främsta rummet vid alla åtgärder gällande barnet. Artikeln är en 

portalbestämmelse, innebärande att vid tolkning av konventionens andra artiklar är 

barnets bästa vägledande.3 Principen bygger på att barn är sårbara och behöver skydd. 

Därför ska barnperspektivet betonas i beslutsfattandet så att det ur barnets perspektiv tas 

ett välanpassat beslut.4 Det betyder dock inte att barnets bästa tvunget ska bli 

utslagsgivande, principen behöver bara beaktas.5 

 

I konventionens 12:e artikel stadgas barnets rätt att komma till tals. Rätten grundar sig i 

tanken att barnet är en individ med rätt att uttrycka sina åsikter. Barnets vilja tillmäts i 

beslutsfattandet betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Ingen nedre 

åldersgräns anges för när ett barn inte ska höras, utan kravet är att barnet kan bilda sina 

egna uppfattningar. Följden blir att även små barn ska få sina åsikter hörda.6 

2.2 Svensk lagstiftning 

Principen om barnets bästa är ingen nyhet i svensk lagstiftning. Den har cirkulerat sedan 

början av 1900-talet.7 Vad barnets bästa innebär är inte fastslaget, utan den ändras med 

                                                 

 
2 Prop. 1997/98:182 s. 8 & Singer (2012) s.39. 
3 Prop. 1997/98:182 s. 13. 
4 Singer (2012) s. 38.  
5 Prop. 1997/98:182 s. 13. 
6 A.a. s. 16. 
7 SOU 1997:116 s. 140. 
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tidens gång. Innebörden beror dels på i vilket samhälle principen tillämpas då de tankar 

som råder gällande vad barns behov styr innehållet och dels på barnets individuella 

förhållanden.8 

 

Redan på 1700-talet talades det om vikten av en närvarande familj, ett hem och om 

barnets goda uppfostran. Trots att det tidigt funnits tankar kring barnets behov gjordes det 

länge skillnad på barn födda inom eller utanför äktenskapet vilket medförde 

olikbehandling och ojämställdhet. Under åren 1917 – 1920 antogs flertalet lagar till skydd 

för barn, visserligen fortfarande med viss åtskillnad, men det var under denna tid 

begreppet vårdnad skapades. Rollen som förälder kom nu att handla om mer än att 

bestämma över barnet. Det kom också att innebära omvårdnad och omsorg.9 Genom FB:s 

tillkomst 1950 slogs alla lagar samman i en och samma balk.10 

 

 

 

 

                                                 

 
8 Singer (2012) s. 18 och Wallin & Vängby (2009) s. 6:15. 
9 Prop. 1997/98:182 s. 14. 
10 Singer (2012) s. 20 ff.  
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3 Gällande rätt 

Vårdnad om barn regleras i 6 kap. FB. Att utöva vårdnad innebär att bära det rättsliga 

ansvaret för barnet. Enligt 6 kap. 1 § FB medför vårdnadsansvaret att barnets mest 

grundläggande behov: fostran, omvårdnad och trygghet, ska tillgodoses. 

Vårdnadshavaren ska även utöva tillsyn över barnet och säkerställa att barnet försörjs och 

får utbildning enligt 6 kap. 2 § andra stycket FB. Vårdnadshavaren(na) har därför både 

rättigheter och skyldigheter att ta beslut om barnets personliga intressen.11 Som en 

ledstjärna för de beslut som fattas gällande barnet ska barnets bästa vara avgörande, se 6 

kap. 2 a § FB. 

3.1 Barnets bästa 

Principen om barnets bästa var tidigare en oskriven regel men fördes in i lagtexten efter 

vårdnadsreformen 1998. Då med en lydelse liknande den i barnkonventionen, dvs. att 

barnets bästa ska komma i det främsta rummet. Genom vårdnadsreformen 2006 gjordes 

nya ändringar i bestämmelsen eftersom den enligt lagstiftaren behövde förtydligas för att 

betona principens betydelse ytterligare.12  Det är i 6 kap 2 a § FB principen stadgas och 

bestämmelsen lyder: 

Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. 

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

– risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet 

olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och 

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

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

Enligt bestämmelsens första mening ska barnets bästa vara avgörande. Svensk rätt går 

alltså utöver barnkonvention eftersom konventionen enbart föreskriver att principen ska 

beaktas och vägas mot andra intressen. I svensk rätt står principen över andra intressen.13 

                                                 

 
11 SOU 2005:43 s. 125. 
12 Prop. 2005/06:99 s. 38 ff. 
13 SOU 2005:43 s. 478 f. 
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Bestämmelsen är en portalparagraf som ska beaktas på grundval av beslut som rör barnet, 

närmare bestämt beslut om vårdnad, umgänge och boende. Detta oavsett vilket organ det 

är som handhar ärendet.14 Det medför att inga andra intressen, såsom en förälders behov 

av kontakt med barnet eller rättvisa mellan föräldrarna, får gå före.15 

 

Innebörden av barnets bästa är inte fastslaget utan är i princip lämnad åt rättspraxis att 

fastställa. Det ska istället avgöras i varje enskilt fall med utgångspunkt i föreliggande 

omständigheter. Utifrån dessa ska en helhetsbedömning göras där långsiktiga och 

kortsiktiga effekter av barnets fysiska och psykiska utveckling och välbefinnande 

beaktas.16 

3.2 Vårdnad om barn 

Vårdnadsansvaret tillfaller den ena eller båda föräldrarna om inte vårdnaden tilldelas en 

särskild förordnad vårdnadshavare av domstol, se 6 kap. 2 § FB. Det kan ske om båda 

föräldrarna är olämpliga vårdnadshavare eller om föräldrarna inte är vid liv.17 Enligt 6 

kap. 8 § FB ska vårdnaden gå över till särskilt förordnade vårdnadshavare om barnet bott 

och fostrats i familjehem och överflyttning av vårdnad är uppenbart bäst för barnet. 

 

Gemensam vårdnad är eftersträvansvärd eftersom den anses främja en god kontakt mellan 

föräldrar och barn, ett intresse som föräldrabalkens regler bygger på, då det för barnets 

skull anses viktigt att föräldrarna är delaktiga.18 Det föreligger ingen presumtion för 

gemensam vårdnad men i regel bedöms det vara bäst för barnet.19 Domstolen har därför 

möjlighet att förordna om gemensam vårdnad trots en förälders motsättning.  Det beror 

på långtgående förväntningar om att föräldrarna ska få till stånd ett fungerande 

samarbete.20 När en förälder motsätter sig gemensam vårdnad måste rätten vidta 

försiktighet och utreda de skäl föräldern anför. Om anförda skäl mot gemensam vårdnad 

väger tyngre än skäl för finns incitament för att ensam vårdnad är lämpligare.21 Förordnar 

                                                 

 
14 Prop. 2005/06:99 s. 38 f. och SOU 2005:43 s. 477 f. 
15 Wallin & Vängby s. 6:14. 
16 SOU 2005:43 s. 478. 
17 Singer (2012) s. 94 ff. 
18 Prop. 2005/06:99 s. 50. 
19 JT 2000/01 s. 423 f. & prop. 1997/98:7 s. 49. 
20 Sjösten (2014) s. 69 f. 
21 Prop. 1997/98:7 s. 48 ff. 
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domstolen om ensam vårdnad bör vårdnadshavaren främja kontakten mellan barnet och 

den andra föräldern, vilket kräver engagemang från vårdnadshavarens sida. Därför bör 

inte ensam vårdnad tilldelas en förälder som inte avser främja relationen mellan barnet 

och den andra föräldern. 22 

 

Fastställelse av vem eller vilka av föräldrarna som ska ha vårdnadsansvar kan ske genom 

presumtion, anmälan eller domstolsbeslut.23 

3.2.1 Vårdnad genom presumtion 

Vid barnets födsel tilldelas modern vårdnaden automatiskt.24 Är hon gift presumeras 

maken vara far till barnet och föräldrarna tilldelas gemensam vårdnad enligt 6 kap. 3 § 

FB. 

3.2.2 Vårdnad genom anmälan 

Om modern är ogift erhåller hon ensam vårdnad om barnet vid dess födsel. 25 Om 

föräldraskap eller faderskap fastställs kan hen tillsammans med modern erhålla 

gemensam vårdnad genom anmälan till domstol, som kommer döma i enlighet med 

föräldrarnas begäran om det är förenligt med barnets bästa, se 6 kap 4 § första stycket FB. 

Alternativt kan föräldrarna, enligt 6 kap. 4 § andra stycket FB, anmäla om gemensam 

vårdnad till socialnämnden eller Skatteverket, förutsatt att barnet är folkbokfört i Sverige.  

3.2.3 Vårdnad genom ansökan till domstol 

Vill en förälder ändra vårdnadsform kan hen ansöka om det i domstol, se 6 kap 5 § FB. 

Vid bedömning av en vårdnadstvist gör domstolen en framåtsyftande bedömning där 

principen om barnets bästa är överhängande.26 Rätten ser delvis till lagstadgade 

omständigheter; risken för övergrepp, barnets behov av båda föräldrarna samt barnets rätt 

att komma till tals som stadgas i 6 kap 2 a § FB. Enligt 6 kap. 5 § FB ska även föräldrarnas 

samarbetsförmåga beaktas. Domstolen beaktar även andra omständigheter som inte är 

                                                 

 
22 Wallin & Vängby (2009) s. 6:21. 
23 Singer (2012) s. 49 ff. 
24 A.a. s 93. 
25 A.a. s 93 f. 
26 Sjösten (2014) s. 65. 
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angivna i lagtexten, men som föreligger i målet.27 Rätten bör tydligt redovisa sitt 

resonemang så att det framgår hur rätten kommit till sitt beslut. Detta för att öka 

transparensen i rättstillämpningen.28  

3.2.3.1 Nära och god relation 

I 6 kap. 2 a § andra stycket FB stadgas att barnet har ett behov av en nära och god relation 

till båda sina föräldrar. Denna omständighet ska domstolen fästa särskilt avseende vid i 

sin bedömning av barnets bästa. Om svåra konflikter föreligger mellan föräldrarna kan 

det tala mot gemensam vårdnad. Då ska vårdnaden tillerkännas den förälder som bäst kan 

antas tillgodose barnets behov av nära relation med den andra föräldern.29 

3.2.3.2 Risken för övergreppp 

Vid vårdnadsbedömningen ska risken för övergrepp beaktas, 6 kap. 2 a § andra stycket 

FB. En förälder som gjort sig skyldig till övergrepp mot barnet och/eller den andra 

föräldern anses i allmänhet som en olämplig vårdnadshavare. En förälder som utsatts för 

övergrepp av den andra föräldern kan känna rädsla inför att behöva samarbeta. Det kan 

påverka omsorgen över barnet vilket är oförenligt med barnets bästa. En enstaka handling 

behöver inte utesluta gemensam vårdnad utan av betydelse blir när handlingen vidtogs. 

Om övergreppet ligger långt bak i tiden och samarbetet mellan föräldrarna fungerat 

därefter behöver inte övergreppet ställa upp hinder för gemensam vårdnad.30  

3.2.3.3 Barnets vilja 

En viktig omständighet domstolen ska ta hänsyn till är barnets vilja.31 I 6 kap. 2 a § tredje 

stycket FB föreskrivs en rätt för barnet att komma till tals i vårdnadsutredningar för att 

kunna redogöra sin inställning.32 Beroende på barnets ålder och mognad lägger domstolen 

olika vikt vid barnets åsikt. Därför behöver inte ett mindre barns vilja beaktas i samma 

utsträckning som ett äldre barns vilja. En lämplig ålder för när ett barn ska anses moget 

nog är inte angivet då en schablonmässig bedömning inte är önskvärd. Istället görs en 

                                                 

 
27 Se 3.3. 
28 Wallin & Vängby (2009) s. 6:15 f. 
29 Oldenstedt, Föräldrabalk (1949:381) 2 a §, Lexino 2017-01-22. 
30 Sjösten (2014) s. 73. 
31 Prop. 2005/06:99 s. 44. 
32 Wallin & Vängby (2009) s. 6:15. 
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enskild bedömning i varje fall.33 Barnets åsikter måste inte följas utan det är i slutändan 

en vuxen som fattar beslut efter sina kunskaper och erfarenheter.34 

3.2.3.4 Samarbetsförmåga 

Föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som angår barnet är av stor betydelse för en 

fungerande gemensam vårdnad. Det krävs inte att föräldrarna ska vara överens i alla 

frågor, men ett relativt konfliktfritt samarbete förutsätts så att inga oenigheter drabbar 

barnet. Föräldrarna behöver inte enas i alla frågor gällande barnet, men i huvudsak gäller 

att gemensamt beslut kan fattas i frågor av ingripande karaktär, t.ex. hälso- och sjukvård 

samt skolgång.35  

 

Gemensam vårdnad får inte användas för att tvinga föräldrar till samarbete vilket innebär 

att en konflikt inte behöver vara svår för att gemensam vårdnad ska uteslutas. Om en 

förälder visar på brist på samarbetsvilja genom upprepade motsättningar av den andra 

förälderns initiativ eller saknar vilja att sätta barnet först, kan det utgöra hinder för 

gemensam vårdnad.36 Men ifall konflikten verkar vara av övergående natur så att 

samarbete möjliggörs på längre sikt kan rätten ändå förordna om gemensam vårdnad.37  

3.3 Principer i domstol 

Utöver de lagstadgade faktorerna finns ytterligare några omständigheter domstolen bör 

beakta vid bedömning av vårdnad, nämligen föräldrars lämplighet och 

kontinuitetsprincipen. 

3.3.1 Lämplighet 

Domstolen tar hänsyn till huruvida en förälder är lämplig eller inte, en bedömning som 

inte får påverkas p.g.a. kön.38 Olämplighet kan föreligga om en förälder utsatt barnet eller 

den andra föräldern för övergrepp, om hen saboterat umgänge eller motsatt sig all slags 

                                                 

 
33 Oldenstedt, Föräldrabalk (1949:381) 2 a §, Lexino 2017-01-22. 
34 Wallin & Vängby (2009) s. 6:15. 
35 SOU 2005:43 s. 490. 
36 Prop. 2005/06:99 s. 51. 
37 Wallin & Vängby (2009) s. 6:18. 
38 NJA 1989 s. 335. 
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kontakt med den andra föräldern. Bedöms båda föräldrarna vara olämpliga tillfaller 

vårdnaden den minst olämpliga eller en särskilt förordnad vårdnadshavare.39 

3.3.2 Kontinuitetsprincipen 

En princip som kommit att spela stor roll i bedömningen om barnets bästa är 

kontinuitetsprincipen. Den innebär att barnet inte bör ryckas upp ur sin invanda miljö då 

förflyttning kan vara skadligt för barnet. Överflyttning blir aktuellt när en förälder 

motverkar barnets kontakt med den andra föräldern. Då måste domstolen väga barnets 

behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar mot barnets behov av stabilitet 

och trygghet. Att flytta ett barn från sin invanda miljö kan i det långa loppet vara bäst för 

barnet om det innebär att barnet efter förflyttning får en fungerande kontakt med båda 

sina föräldrar. Det är dock en avvägningsfråga i det enskilda fallet.40 

 

                                                 

 
39 Sjösten (2014) s. 65 ff. 
40 Sjösten (2014) s. 74 ff. och Singer (2012) s. 125. 
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4 Rättspraxis 

I det följande presenteras sju rättsfall från HD för att exemplifiera hur domstolarnas 

bedömningar gällande barnets bästa i vårdnadsmål kan te sig. 

4.1 NJA 1995 s. 398 – ”Tennispappan” 

4.1.1 Fakta i målet 

Det föreligger en djup konflikt i familjen, särskilt mellan fadern och sonen, samt mellan 

modern och dottern. Domstolen ger modern ensam vårdnad om sonen, vilket är en otvistig 

fråga i målet. Frågan gäller istället vem som ska tilldelas vårdnaden om dottern, då hon i 

vårdnadsutredningen och genom hela domstolsprocessen tydligt uttryckt sin vilja att bo 

hos fadern utan att ha kontakt med modern. 

4.1.2 Domstolarnas bedömning 

Trots dotterns tydliga vilja tilldelas modern ensam vårdnad om dottern i underinstanserna. 

Domstolarnas anförda skäl är att fadern är en olämplig vårdnadshavare då han saknar 

förmåga att bortse från konflikten med modern och låter den påverka dottern negativt. 

Underinstanserna lägger inte avgörande vikt vid dotterns uttalade vilja utan går istället på 

vem av föräldrarna som bäst kan bortse från rådande konflikt och främja en nära och god 

relation till båda föräldrarna, i detta fall modern. 

 

När tvisten tas upp i HD konstaterar rätten att det visserligen kan diskuteras om fadern är 

en lämplig vårdnadshavare då han inte på ett fullgott sätt främjar umgänget mellan 

modern och dottern. Han utövar ett starkt inflytande över dottern genom att låta konflikten 

mellan sig själv och modern påverka dottern. Eftersom dottern är i en ålder där god 

kontakt med båda föräldrarna är viktig för hennes framtida välmående och utveckling är 

faderns påverkan negativ för henne. Trots det tilldelas fadern ensam vårdnad om dottern 

eftersom hon inte på ett negativt sätt kan påverkas av att ett förordnande tas i enlighet 

med hennes tydliga vilja. Hon är gammal nog, 13 år, för att hennes vilja ska bli en 

avgörande faktor i bedömningen. 
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4.1.3 Sammanfattning 

HD tar ställning till hur avvägningen ska göras mellan en nära och god relation till båda 

sina föräldrar och barnets egen vilja. Det verkar krävas en väldigt tydlig viljeyttring från 

barnets sida för att det ska räknas och beaktas som avgörande av domstolen.41 Av HD:s 

förordnande framgår att barnets vilja, när den är tydligt uttryck, får väga tyngre än att 

dotterns relation till modern blir lidande.  

4.2 NJA 1998 s. 675 – ”Umgängessabotagen” 

4.2.1 Fakta i målet 

I målet ställs domstolarna inför frågan om vilken betydelse det får för vårdnaden att 

modern upprepat saboterat umgänget. Hon har haft ensam vårdnad om barnet sen dess 

födelse, i drygt tre år vid tid för handläggning i HD. Fadern yrkar på ensam vårdnad då 

han ser det som den enda möjligheten för att få umgås med sitt barn. Av parternas 

yttranden framgår att umgänget mellan fadern och barnet fungerat utmärkt de första sex 

månaderna efter barnets födelse. Därefter har modern aktivt motsatt sig all form av 

umgänge då hon anser att det inkräktat på hennes tid med barnet samt att det varit skadligt 

för barnet att träffa sin far. Vidare har modern anfört att vårdnaden ska tillfalla henne eller 

fadern ensamt då gemensam vårdnad inte är aktuellt. Det är ”allt eller inget” som gäller.  

4.2.2 Domstolarnas bedömning 

I tingsrätten ifrågasätts moderns lämplighet som vårdnadshavare p.g.a. tydliga brister på 

förståelsen att barnet behöver ha kontakt med sin far. Det talar för överflyttning av 

vårdnaden.  Mot detta talar barnets unga ålder, två år, och att det skulle innebära en stor 

omvälvning med överflyttning av vårdnaden. Tingsrätten beslutar därför att modern ska 

ha fortsatt ensam vårdnad om barnet. I hovrätten fortsätter modern motsätta sig all kontakt 

mellan barnet och fadern. Domstolen kommer dock fram till att den omvälvning det 

innebär för barnet att flyttas över till fadern övervägs av de fördelar som följer av att 

                                                 

 
41 SvJT 2009 s. 1015 och prop. 2005/06:99 s. 45. 
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fadern tilldelas vårdnaden, då han har förmågan att se barnets behov av en bra kontakt 

med båda föräldrarna. Fadern tilldelas därför ensam vårdnad. 

 

I HD konstateras att barnets bästa ska komma i främsta rummet, en helhetsbedömning 

ska göras med särskilt avseende fäst vid en nära och god relation till båda sina föräldrar. 

Föräldrarna är lämpliga vårdnadshavare, men moderns umgängessabotage kan medföra 

att vårdnaden bör överflyttas till fadern. Dock menar domstolen att barnets behov av 

kontinuitet och stabilitet väger tyngre än en god kontakt med sin far. Vidare kommer en 

överflyttning innebära en alldeles för stor förändring för barnet. Med tre röster mot två 

förordnar HD att vårdnaden ska tilldelas modern ensam. De två skiljaktiga går på 

hovrättens linje. 

4.2.3 Sammanfattning 

HD gör en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i fallet såsom det föreskrivs i 

förarbetena. Kontinuitetsprincipen ges företräde framför en nära och god relation till båda 

sina föräldrar. Det är oförenligt med barnets bästa att brytas upp från sin invanda miljö 

för att få god kontakt med en person barnet inte känner, även om det är fadern. 

4.3 NJA 1999 s. 451 – ”Samarbetssvårighetsmålet”  

4.3.1 Fakta i målet 

Frågan i detta mål är om rådande samarbetssvårigheter mellan föräldrarna är av sådan art 

att gemensam vårdnad utesluts. Modern och fadern yrkar på ensam vårdnad om barnen 

för egen del. Modern motsätter sig dessutom gemensam vårdnad. 

4.3.2 Domstolarnas bedömning 

Tingsrätten tilldelar modern ensam vårdnad med hänsyn till kontinuitetsprincipen.  

Gemensam vårdnad är utesluten p.g.a. moderns motsättning. Genom vårdnadsreformen 

1998 kan hovrätten enligt 6 kap 5 § FB döma till gemensam vårdnad så länge inte båda 

föräldrarna motsätter sig det. Det föreligger dock samarbetssvårigheter mellan föräldrarna 

och trots genomförda samarbetssamtal har inga förbättringar skett. Föräldrarna har inte 
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heller visat på vilja för samförståndslösningar. Enligt hovrätten ter sig denna osämja 

mellan föräldrarna inte vara av övergående natur och vårdanden tillfaller modern ensam. 

 

HD tar avstamp i att barnets bästa ska bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt 

fall, med särskilt vikt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina 

föräldrar. Rätten konstaterar att gemensam vårdnad normalt sett är till barnets bästa och 

endast om det förekommer särskilda skäl mot det, ska ensam vårdnad förordnas. Av 

vårdnadsutredningen framgår att båda föräldrarna är lämpliga vårdnadshavare och att 

förutsättningar för gemensam vårdnad finns. HD kommer fram till att det visserligen 

föreligger meningsskiljaktigheter mellan föräldrarna men de är inte av sådan grad att 

gemensam vårdnad ska uteslutas. Gemensam vårdnad förordnas. 

4.3.3 Sammanfattning 

I detta rättsfall tydliggör HD att höga krav ska ställas på föräldrarna att kunna samarbeta. 

Om inte konflikten är allvarlig utan det finns möjlighet till samarbete bör gemensam 

vårdnad förordnas då vårdnadsformen anses vara bäst för barnen.  

4.4 NJA 2000 s. 345 – ”Misshandelsmålet” 

4.4.1 Fakta i målet 

Frågan i målet är om gemensam vårdnad är förenligt med barnets bästa när det råder en 

svår och djup konflikt mellan föräldrarna p.g.a. tidigare övergrepp riktat mot modern. 

Fadern har vid umgängesöverlämning i skolan tagit stryptag på modern framför det ena 

barnet. Denna händelse menar modern gör fadern till en olämplig vårdnadshavare samt 

att den visar på konfliktens allvar. Vidare menar hon att de saknar förmåga att 

kommunicera med varandra då besöksförbud råder en tid framöver. Hon ansöker därför 

om ensam vårdnad.  

4.4.2 Domstolarnas bedömning 

Båda föräldrarna anses som lämpliga vårdnadshavare men konflikten mellan dem är för 

djup, vilket misshandeln tyder på. Tingsrätten förordnar därför om ensam vårdnad åt 
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modern.  Hovrätten anser inte att konflikten är svår nog för att utesluta gemensam vårdnad 

och därför beslutar rätten om gemensam vårdnad. 

 

HD fastslår att ensam vårdnad endast ska beslutas om när det råder särskilda 

omständigheter. Sådana omständigheter är att konflikten mellan föräldrarna är så svår att 

de inte kan samarbeta i frågor om barnet eller att en förälder är olämplig som 

vårdnadshavare p.g.a. våld mot den andra föräldern eller barnet.  

 

Enligt HD har fadern visserligen misshandlat modern, men det skedde i en upprörd 

situation för över ett år sedan. Fadern är inte olämplig som vårdnadshavare av den 

anledningen. Istället lägger HD misshandeln till grund för de djupa samarbetssvårigheter 

som föreligger föräldrarna emellan. Rätten tar också fasta vid att fadern inte lämnat ut sitt 

nummer till modern eller tagit del i diskussioner kring barnen samt att modern påtalat 

rädsla för fadern. Rätten gör efter omständigheterna bedömningen att den konflikt som 

råder mellan parterna inte är av övergående natur och därför tilldelas modern ensam 

vårdnad om barnen. 

4.4.3 Sammanfattning 

Av domen framgår att en misshandel som skett en tid tillbaka inte behöver innebära 

olämplighet som vårdnadshavare, men kan istället tala för samarbetssvårigheter. En 

misshandel behöver alltså inte självständigt utesluta gemensam vårdnad. Det kan förefalla 

som något anmärkningsvärt eftersom det är naturligt för en person att bli rädd för sin 

förövare, vilket kan färga personens förmåga att sörja för barnet på ett fullgott sätt. 

Sammanfattningsvis ger rättsfallet en utgångspunkt för när samarbetssvårigheterna är för 

stora. 

4.5 NJA 2006 s. 26 – ”Dråpförsöket” 

4.5.1 Fakta i målet 

I rättsfallet är frågan om gemensam vårdnad är förenligt med barnets bästa när modern är 

dömd till rättspsykiatrisk vård p.g.a. försök till dråp av fadern. Fadern motsätter sig all 

form av direkt kontakt med modern och yrkar på ensam vårdnad om barnen. Modern 
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yrkar på fortsatt gemensam vårdnad då hon begått övergreppet p.g.a. förlossningspsykos, 

men att hon efter vård blivit bättre och nu förbereds för utslussning.  

4.5.2 Domstolarnas bedömning 

Tingsrätten och hovrätten finner att det är bäst för barnen om gemensam vårdnad fortlöper 

då vårdnadsformen fungerat mellan föräldrarna tidigare, trots omständigheterna. 

Tingsrätten anger som stöd för domen att det är en väsentlig förutsättning för moderns 

återanpassning i samhället att bibehålla vårdnaden om sina barn. Hovrätten fastställer 

tingsrättens dom.  

 

I HD klargörs att en förälders övergrepp mot den andra föräldern kan utgöra en särskild 

omständighet som talar mot gemensam vårdnad, då det tyder på en djup konflikt mellan 

parterna. Att en förälder motsätter sig gemensam vårdnad utgör inte automatiskt ett hinder 

mot gemensam vårdnad, men domstolen måsta visa lyhördhet inför de anledningar 

föräldern anger. Fadern är rädd för modern, något HD inte ifrågasätter med tanke på det 

allvarliga övergrepp han utsatts för. Enligt vårdnadsutredningarna som gjorts framgår att 

föräldrarna inte kan samråda i frågor gällande barnen och gemensam vårdnad kan därför, 

enligt HD, inte vara förenligt med barnens bästa. Vårdnaden tilldelas fadern ensam. 

4.5.3 Sammanfattning 

Detta rättsfall tydliggör när samarbetssvårigheterna är för stora. Till grund för 

svårigheterna ligger rädsla för den andra föräldern p.g.a. övergrepp. Ett anmärkningsvärt 

argument tingsrätten framför, som hovrätten fastställer, är att det bedöms vara en viktig 

förutsättning för modern att bibehålla vårdnaden om barnen, något som rätten inte borde 

lägga vikt vid då en vårdnadsbedömning handlar om barnets rätt, inte föräldrarnas. 

4.6 NJA 2007 s. 382 – ”Pilotpappan” 

4.6.1 Fakta i målet  

I detta mål är frågan om samarbetssvårigheterna mellan föräldrarna är så omfattande att 

gemensam vårdnad inte är bäst för barnet. Paret har haft en kortare relation men aldrig 
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sammanbott. Föräldrarna har processat om vårdnadsfrågan sedan barnet var fyra månader 

gammal, dvs. i nästan tre år, och kan endast kommunicera via sms och mejl. 

4.6.2 Domstolarnas bedömning 

I tingsrätten förordnas gemensam vårdnad om barnet eftersom samarbetssvårigheterna 

inte anses svåra nog. Hovrätten går på ensam vårdnad då rätten finner att 

samarbetssvårigheterna är svåra nog. Av HD:s dom framgår att gemensam vårdnad kräver 

en realistisk möjlighet för föräldrarna att samarbeta och lösa frågor rörande barnet utan 

att ständigt behöva hjälp utifrån.  

 

Att en konflikt råder mellan parterna är inte nog för att utesluta gemensam vårdnad så 

länge denna är av övergående natur och parterna så småningom kan samarbeta. I detta 

fall fäster HD särskilt avseende vid att föräldrarna har haft pågående processer i tre år, 

vilket illustrerar de svårigheter föräldrarna har att samarbeta. Det noggrant utformade 

umgänget beslutat av domstol tyder också på samarbetssvårigheternas grad. Vårdnaden 

tillfaller modern ensam. 

4.6.3 Sammanfattning 

I rättsfallet föreligger samarbetssvårigheter som hindrar gemensam vårdnad. Enligt HD 

tar sig svårigheterna i uttryck dels i hur parterna kommunicerar, hur umgänget är utformat 

samt att domstolsprocess förts i tre år.  

4.7 NJA 2014 s. 307 - ”Familjehemmet” 42 

4.7.1 Fakta i målet 

Målet behandlar frågan om hur principen om barnets bästa tillämpas vid överflyttning av 

vårdnaden från föräldrarna till familjehemsföräldrarna. Barnet, som är 8 år gammalt, har 

bott i samma familjehem i 7 år eftersom föräldrarna brustit ordentligt i sin omsorg. 

                                                 

 
42 Rättsfallet går delvis utöver uppsatsens omfattning då särskilt förordnade vårdnadshavare inte 

behandlas närmare här. HD gör dock en bedömning av barnets bästa i 6 kap 2 a § FB som är högst 

relevant för uppsatsen och därför är rättsfallet medtaget.  
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Umgänge mellan barnet och föräldrarna sker en gång i månaden, med en kontaktperson 

närvarande. 

4.7.2 Domstolarnas bedömning 

Tingsrätten ogillar talan om överflyttning av vårdnad eftersom det inte ligger i linje med 

barnets bästa. Förenligt med barnets bästa är istället att verka för återförening mellan 

föräldrarna och barnet. Hovrätten kommer fram till det motsatta genom att först fastslå 

att barnets behov av kontinuitet får företräde framför återförening om barnet rotat sig i 

sitt familjehem samt känner gemenskap och stabilitet där. I fallet är barnet så trygg och 

rotad i familjehemmet att det är förenligt med barnets bästa att flytta över vårdnaden till 

familjehemsföräldrarna. 

 

Med 6 kap. 2 a § FB som utgångspunkt, kommer HD fram till att vårdnaden ska gå över 

till familjehemsföräldrarna. Domstolen motiverar sitt beslut genom att barnet fått en stabil 

och trygg uppväxt där samt bott tillsammans med familjehemsföräldrarna i sju år. Att 

barnets rotat sig i familjehemmet och det begränsade umgänge föräldrarna haft med 

barnet, ger stöd för HD:s slutsats. 

4.7.3 Sammanfattning 

I fallet får kontinuitetsprincipen avgörande betydelse för HD:s beslut.  Barnets behov av 

en nära och god relation till båda sina föräldrar får stå tillbaka för barnets behov av att 

inte flyttas från sin invanda miljö. 
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5 Den rättsvetenskapliga debatten 

5.1 Johanna Schiratzki 

Schiratzki lyfter de två frågor HD ställts inför i rättsfallet umgängessabotagen. Den ena 

frågan handlar om bedömningen av barnets behov av stabilitet i förhållande till umgänge 

och den andra frågan handlar om tolkningen av 6 kap. 2 a § FB. I målet konstaterar HD 

att barnets bästa kan hindra överflyttning av vårdnaden trots umgängessabotage. 

Vanligtvis bedöms dock överflyttning och tillkommande omställning som en nödvändig 

kostnad för att tillgodose barnets behov av en nära och god relation till båda föräldrarna. 

Det är lämnat åt rättspraxis att bedöma när det föreligger en risk att priset blir för högt för 

överflyttning. Angående rättsfallet anser Schiratzki att domstolen gjort ett viktigt 

ställningstagande när umgängessabotage inte ska leda till överflyttning av vårdnad, 

eftersom det i fallet handlar om ett treårigt barn som vid överflyttning skulle ha ryckts 

upp från sin invanda miljö för att bo hos en främling. Detta skulle enligt henne innebära 

ett alltför högt pris för barnet att betala för att få ett fungerande umgänge med sin far.43 

 

HD är inte enig om domen vilket enligt Schiratzki beror på att majoriteten gör en 

helhetsbedömning av barnets bästa medan minoriteten gör en bedömning av barnets bästa 

utifrån de lagstadgade presumtionerna, dvs. barnets behov av en nära och god relation till 

båda föräldrarna och risken för övergrepp. Vilken bedömning som är korrekt ger inte 6 

kap. 2 a § FB svar på då majoritetens bedömning har stöd i förarbetena och minoritetens 

bedömning vinner visst stöd i hur lagen är skriven. I majoritetens bedömning vägs 

stabilitet och kontinuitet in, vilka är två rättigheter som tillfaller barnet enligt 6 kap. 1 § 

FB.  Enligt Schiratzki framgår av förarbetena att samtliga relevanta omständigheter ska 

beaktas vid bedömning av barnets bästa. Detta talar för att barnets rättigheter, såsom 

kontinuitet och stabilitet därför ska tas med i bedömningen.44 

                                                 

 
43 JT 1998/99 s. 973 f. 
44 A.a. s. 976 f. 
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5.2 Eva Ryrstedt 

I misshandelsmålet menar Ryrstedt att HD svarar på frågan om i vilka situationer ensam 

vårdnad kan bedömas förenliga med barnets bästa genom att klargöra i vilken mån det 

ska föreligga samarbetssvårigheter för att utesluta gemensam vårdnad. Gemensam 

vårdnad anses normalt vara barnets bästa eftersom den gynnar en nära relation mellan 

barnet och föräldrarna. När konflikten mellan föräldrarna är så djup och svår att de inte 

inom en överskådlig framtid kan antas samarbeta, är ensam vårdnad att föredra eftersom 

gemensam vårdnad förutsätter ett någorlunda konfliktfritt samarbete i de flesta beslut 

rörande barnet.45  

 

Författarinnan menar att det finns risk för att barnet känner otrygghet när föräldrar har 

svårt att samarbeta. I sådana fall kan ensam vårdnad vara lämpligare då föräldrar som 

tvingas samarbeta trots djupa samarbetssvårigheter, kan skapa nya konflikter. Genom 

domen ger HD därför svar på att det under liknande omständigheter som de i fallet är 

lämpligt att förordna om ensam vårdnad.46 

  

Vad författarinnan ifrågasätter är HD:s ställningstagande gällande att misshandeln inte 

gör fadern till en olämplig vårdnadshavare då hon menar att kvinnomisshandel inte får 

accepteras. Att misshandeln accepteras såsom den görs i målet, påverkar inte bara 

kvinnan utan också barnet. Det kan inte enligt Ryrstedt vara förenligt med barnets bästa 

att ha en förälder som inte kan tillgodose barnets behov av trygghet p.g.a. att hen lever i 

ständig oro och skräck för den andra föräldern.47 

5.3 Anna Singer 

I en artikel om rättsfallet pilotpappan anför Singer att HD tydligt markerat att gemensam 

vårdnad inte är menat att tvinga föräldrarna till samarbete. Det är ett viktigt 

ställningstagande då domstolarna, efter vårdnadsreformen 1998 fått möjlighet att 

förordna om gemensam vårdnad trots en förälders motsättning, och genom sina domar i 

                                                 

 
45 JT 2000/01 s. 427. 
46 A.a. s. 428. 
47 A.a. s. 428 f. 
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princip tvingat föräldrar att samarbeta. Vad Singer ställer sig kritisk till är HD:s bristande 

vägledning om när samarbetssvårigheter utesluter gemensam vårdnad. Frågor som när ett 

samarbete är någorlunda konfliktfritt samt vilken bevisning som bör föras gällande 

samarbetssvårigheter lämnas obesvarade av HD. Enligt författarinnan innebär 

avsaknaden av vägledning en risk för att domstolarna går tillbaka till att utesluta 

gemensam vårdnad när en förälder motsätter sig det. En förälder som inte vill ha 

gemensam vårdnad kan enkelt skapa samarbetssvårigheter vilket medför en risk för att 

det inte längre är samarbetsförmågan som avgör, utan samarbetsviljan.48  

 

HD menar att längden på de rättsliga processer som förts parterna emellan tillstyrker 

samarbetssvårigheternas grad till sådan del att gemensam vårdnad utesluts. Att 

föräldrarna saknar vilja att samarbeta är inte ifrågasatt, men vad Singer ställer sig kritisk 

till är huruvida processens längd är en faktor att ta hänsyn till vid bedömningen. I detta 

fall har en process förts under lång tid eftersom modern förhindrat fadern från att bli 

vårdnadshavare. Denna möjlighet har hon givits genom att lagen inte automatiskt medger 

fadern vårdnad om barnet vid dess födsel. Faderns enda chans till vårdnad är genom 

domstolsbeslut men om detta domstolsbeslut påverkas av processen längd menar Singer 

att vårdnadstvistens funktion sätts ur spel. För om det enligt lagen finns möjlighet för 

domstolarna att besluta om gemensam vårdnad trots en förälders motsättning, men 

domstolen ändå beslutar om ensam vårdnad p.g.a. processens längd, kan en förälder 

genom upprepad motsättning av gemensam vårdnad få till stånd en lång process som i 

slutändan avlöper i ett beslut om ensam vårdnad. Om ensam vårdnad blir beslutat om 

kommer den förälder som tidigare haft hand om barnet i de flesta fall tilldelas vårdnaden 

p.g.a. kontinuitetsprincipen. 49  

 

I detta fall har HD undgått att ge klara riktlinjer för hur bedömningen av 

samarbetssvårigheter ska göras och vilka faktorer som ska tas hänsyn till. Detta innebär 

enligt Singer en risk för återgång till rättsläget innan vårdnadsreformen 1998 då det var 

möjligt för en förälder att undvika gemensam vårdnad genom motsättningar.50 

                                                 

 
48 JT 2007/08 s. 151 f. 
49 JT 2007/08 s. 154. 
50 A.a. s. 154 f. 
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6 Analys 

Frågeställningarna i denna uppsats är för det första, vad exakt innebär principen om 

barnets bästa enligt formuleringen i FB och, för det andra, är det möjligt att fastställa en 

enhetlighet i rättstillämpningen i vårdnadsmål gällande barnets bästa under åren 1995–

2014. Svaret av den första frågan är besvarad i ovanstående redogörelse.51 I det följande 

ska jag besvara den andra frågan. 

 

Synsättet att gemensam vårdnad normalt är bäst för barnet tydliggörs i domarna genom 

att vårdnadsformen ofta presenteras som normen, det önskvärda. I rättsfallen tydliggörs 

dock att gemensam vårdnad inte förordnas för att det normalt anses bäst. I fem av sju 

redovisade rättsfall bedöms ensam vårdnad vara bäst för barnet p.g.a. omständigheterna i 

målet. Vårdnadshavarnas lämplighet och samarbetssvårigheter är återkommande 

omständigheter som berörs i sex av sju fall. En nära och god relation till båda sina 

föräldrar beaktas i fem av sju fall. Omständigheten berörs inte i målen involverande 

misshandelsmålet eller dråpförsöket. I två fall där kontinuitetsprincipen lyfts fram, har 

den fått företräde framför en nära och god relation till föräldrarna samt fått avgörande 

betydelse för utgången i målet. Sistnämnda synliggör tankesättet att barnets rätt ska 

komma först, inte föräldrarnas.  

 

Vid undersökning av om kontinuitet föreligger är det viktigt att komma ihåg att alla mål 

är unika p.g.a. de individuella omständigheter som föreligger i fallet. Vilken betydelse en 

omständighet får i förhållande till en annan kan enbart avgöras i det enskilda fallet. 

Bedömningen är utformad på detta sätt för att uppnå önskvärd flexibilitet eftersom 

innebörden av barnets bästa inte är statiskt. Vad som är bäst för ett barn är inte 

nödvändigtvis det som är bäst för ett annat.  

 

Genom rättsfallsstudien synliggörs att HD har en relativt tydlig struktur för 

vårdnadsbedömningen. Genomgående i alla rättsfall är det tillvägagångssätt HD 

förespråkar. Principen om barnets bästa är i samtliga fall bedömningens ledstjärna. Vikten 

                                                 

 
51 Se s. 8 – 13. 
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av en helhetsbedömning i det enskilda fallet betonas. Därutöver redovisas återkommande 

vilka omständigheter domstolen bör beakta utöver barnets bästa, bl.a. barnets behov av 

en nära och god kontakt till föräldrarna, risken för övergrepp, föräldrarnas lämplighet och 

föräldrarnas samarbetssvårigheter.  Vilka omständigheter som lyfts fram beror på fallets 

innehåll. När exempelvis samarbetssvårigheter föreligger tillkommer det i 

tillvägagångssättet, när barnets vilja tydligt kommit på tal tillkommer det i 

tillvägagångssättet och om övergrepp förekommit tillkommer det i bedömningen. Alltså, 

beroende på vilka omständigheter som föreligger presenteras de också i HD:s bedömning. 

Bedömningen synes på så sätt vara väldigt flexibel. 

 

Trots principens väletablerade tillämpning i svensk rätt är den otydlig vilket gör att en 

objektiv och enhetlig fastställelse av innebörden inte är möjlig. Att principen är oklar 

beror dels på att innebörden fylls upp av vad samhället anser att barnet behöver, dels beror 

innebörden på det individuella barnets behov. Samhällets tankar kring vad barn behöver 

nu skiljer sig från vad de ansågs behöva för 20 år sedan.  

 

Domstolarna hade innan vårdnadsreformen 1998 ingen möjlighet att få till stånd 

gemensam vårdnad när en förälder motsatte sig det. Möjligheten kan uppfattas som 

utrymme för föräldern att få sin vilja igenom, eventuellt på bekostnad av barnet då 

gemensam vårdnad möjligen varit bäst för barnet. Genom vårdnadsreformen och 

tillkommande möjlighet att förordna om gemensam vårdnad trots en förälders 

motsättning synes domstolarna därefter i viss utsträckning tvingat föräldrar till 

samarbete.52 Detta visar på en förflyttning av vems intresse som ska prioriteras i 

bedömningen. Efter reformen 1998 har barnet fått en mer framträdande roll även i 

samarbetsaspekten och gemensam vårdnad som norm har fått mer utrymme i 

bedömningen. Som reaktion på hur praxis verkar ha tvingat föräldrar till samarbete 

tillkom vårdnadsreformen 2006 som poängterar att tvång inte är eftersträvansvärt då det 

föder nya konflikter. Denna reform visar ännu en gång på att det handlar om barnets rätt, 

men med en ny aspekt, nämligen att det är generellt bäst för barnet med gemensam 

vårdnad, men bara om föräldrarna faktiskt kan samarbeta. För om nya konflikter skapas 

riskerar det att gå ut över barnet, vilket inte är förenligt med barnets bästa.  

                                                 

 
52 Se s. 23. 
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Sammanfattningsvis går det ur denna rättsutveckling att se hur bedömningen förändrats 

för att uppnå barnets bästa. Det har vid ett tillfälle ställts höga krav på föräldrarnas 

samarbete, trots att de inte velat, för att på så sätt uppnå barnets bästa. I en senare 

utveckling har tonvikten istället hamnat vid att om föräldrarna inte tvingas utan av egen 

vilja kan samarbeta, har samarbetet större chans att bli konfliktfritt vilket då bedöms bli 

förenligt med barnets bästa.  

 

I samarbetssvårighetsfallet och pilotpappan, två mål som vardera avkunnats efter en av 

vårdnadsreformerna, ställer föräldrarnas samarbetssvårigheter till med problem för den 

gemensamma vårdnaden. Det kan ifrågasättas vilken skillnad som föreligger i fallen då 

att föräldrarna i samarbetssvårighetsfallet bedöms ha större chans till samarbete än de i 

pilotpappan. En anledning till varför samarbetssvårighetsfallet resulterar i gemensam 

vårdnad men inte pilotpappan kan vara just att högre krav verkar ha ställts på föräldrar i 

att samarbeta vid tiden för samarbetssvårighetsfallet. Detta ligger i linje med ovan sagda 

om vad vårdnadsreformen 1998 kan ha fört med sig.  

 

Singer kritiserar HD för att domstolen avkunnar en dom, pilotpappan, utan vägledning 

för framtida bedömningar av samarbetssvårigheter öppnas det upp för en oförutsebar 

rättstillämpning utan kontinuitet. Det kan i sin tur innebära att två liknande fall kan få 

olika utgångar beroende på vilken domstol som dömer i målet. I misshandels, 

dråpförsöket och pilotpappan synliggörs oklarheten genom att domstolarna kan bedöma 

helt olika i samma fall, ibland utan någon annan motivering än att samarbetssvårigheterna 

är för svåra eller samarbetssvårigheterna är inte svåra nog. Detta tyder på att domstolarna 

saknar fasta faktorer att fästa avseende vid när samarbetssvårigheter ska bedömas. Att en 

tingsrätt förordnar om ensam vårdnad, hovrätten om gemensam och HD om ensam är ett 

klart tecken på bristande vägledning. Eftersom de flesta mål inte kommer upp i HD, är 

det för kontinuiteten i rättstillämpningen viktigt att klara riktlinjer finns. Men utifrån att 

denna uppsats enbart behandlar om kontinuitet går att fastställa genom sju rättsfall från 

HD går det inte att här redogöra för hur den bristande vägledningen eventuellt kan 

påverka underinstansernas rättstillämpning. 

 

En problematik Schiratzki lyfter är oklarheten i 6 kap 2 a § FB. Genom rättsfallet 

umgängessabotagen visas att bestämmelsen skapar problem genom sin generella karaktär 

då det finns utrymme för olika uppfattningar om hur bedömningen ska göras. När 
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lagtexten öppnar upp för olika tolkningar kan risken för en oenhetlig rättstillämpning 

tänkas uppkomma. Den oklarhet som visar sig i rättstillämpningen är den skilda 

uppfattning majoriteten och minoriteten har om hur en bedömning görs korrekt utifrån 6 

kap. 2 a § FB. Båda vinner stöd i gällande rätt genom att den ena tolkningen stöds av 

förarbeten och den andra av lagtextens utformning. Här uppkommer ytterligare en faktor 

som riskerar oenhetlig rättstillämpning.  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att principen om barnets bästa omöjligen kan få en 

enhetlig innebörd men utifrån undersökta rättsfall kan en generell likhet utläsas i HD:s 

bedömning i vårdnadsmål. Utgångspunkten är alltid barnets bästa. HD anpassar sedan sin 

struktur efter föreliggande omständigheter vilket tyder på flexibilitet i bedömningen. 

Vilken betydelse en omständighet tillmäts beror på den sammanvägda bedömning som 

görs av alla faktorer i målet. Det innebär att en omständighet, exempelvis 

samarbetssvårigheter kan resultera i gemensam vårdnad i ett fall, men ensam vårdnad i 

ett annat. Detta förefaller dock naturligt eftersom alla fall är unika. Visserligen föreligger 

brist på HD:s vägledning inom några områden, men det visar inte brist på kontinuitet 

utifrån studerade rättsfall, snarare på en risk för förutsebarheten i framtida bedömningar. 

Slutligen kan det sägas att principen om barnets bästa under undersökt tid har förändrats, 

vilket den gör i takt med samhällets utveckling.  
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