
 

 

 
 

JURIDISKA FAKULTETEN 
vid Lunds universitet 

 
 
 

Maija Magnusson  
 
 

Barnets bästa eller domstolens 
handlingsmakt? 

 

Om bedömningen av barnets bästa i vårdnadstvister 
 
 

 
 
 

 
 

LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats 
 

Kandidatuppsats på juristprogrammet 
15 högskolepoäng 

 
 

Handledare: Marie Göransson 
 

Termin: VT 2022 



Innehåll 

 

SUMMARY 1 

FÖRORD 5 

FÖRKORTNINGAR 6 

1 INLEDNING 7 

1.1 Introduktion 7 

1.2 Syfte och frågeställningar 8 

1.3 Avgränsning 9 

1.4 Metod och material 9 

1.5 Begreppsförklaring 10 

1.6 Disposition 11 

2 BARNETS BÄSTA 13 

2.1 Framväxten av barns skydd 13 

2.2 Innebörden av principen barnets bästa 14 

2.3 Bedömningen av barnets bästa 15 

2.3.1 Allmänna faktorer som ska bedömas 15 
2.3.2 Faktorer att fästa särskilt avseende vid 16 
2.3.3 Barnets rätt att komma till tals 16 

3 ÄNDRING I VÅRDNADEN NÄR EN AV ELLER BÅDA FÖRÄLDRARNA 
INNEHAR VÅRDNADEN 19 

3.1 Från samarbetsförmåga till gemensamt ansvarstagande 19 

3.2 Skälen för ändring av lagtexten 19 

3.3 Kritik mot ändringen 20 

3.4 Hur domstolen bedömer våld i vårdnadsprocesser 21 

3.4.1 Våld i förhållande till gemensamt ansvarstagande 21 
3.4.2 Exempel på våld i vårdnadstvister 22 

3.5 Gemensam vårdnad 23 

3.6 Domstolens handlingsfrihet i vårdnadsfrågan 25 



3.6.1 Anledningen till regleringen 25 
3.6.2 Kritik mot domstolens handlingsfrihet 25 
3.6.3 Regeringens argument för domstolens handlingsfrihet 26 

4 ÖVERFLYTTNING AV VÅRDNADEN TILLBAKA TILL FÖRÄLDRAR
 28 

4.1 Ändring i vårdnaden när vårdnaden innehas av särskilt eller tillfälligt förordnade 
vårdnadshavare 28 

4.2 Skälen till lydelsen 28 

5 ANALYS 30 

5.1 Angående barnets bästa 30 

5.1.1 Flexibel princip 30 
5.1.2 Barns rätt att komma till tals 31 

5.2 Angående gemensamt ansvarstagande 32 

5.2.1 I kontrast till våld 32 
5.2.2 I kontrast till barnets bästa 33 

5.3 Angående skillnaden i domstolens handlingsfrihet beroende på vårdnadshavare
  33 

5.4 Avslutande kommentarer 35 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 36 
 

 



 1 

Summary 

The principle of the best interests of the child must be decisive in every legal 

process regarding children. The operative principle is found in both the UN 

Convention on the Rights of the Child, and the Swedish Parental Code. The 

principle should serve as a legal guide in all investigations regarding children. 

Yet there is no universally established definition of the actual meaning of the 

best interests of the child. The guidance is to assess the child’s best interests 

based on what objectively is considered best for a child, in combination with 

observing the specific situation and considering the child’s individual needs. 

 

Custody disputes are an example of a legal procedure when the best interest 

of the child shall be decisive. Custody disputes arise when both or one of the 

parents (biological or adoptive parents) wish for a change in the custody – 

either when both or one of the child’s parents have the custody of the child, 

or when the child is under the custody of specially or temporarily appointed 

guardians. In both situations, the court must take into consideration which 

form of custody – based on the best interests of the child – is the most 

appropriate, sole, or shared custody.  

 

In this essay, the child’s best interests and custody disputes will be 

investigated using the legal dogmatic method. The purpose of the thesis is to 

increase the understanding of legal life and to answer the questions posed. 

The questions mainly concern the assessment of the child’s best interests, and 

the difference between sole and shared custody. The last part of the essay will 

be dedicated to conclusions made based on the investigation. A critical 

perspective is applied throughout the essay.  

 

The main issue regarding custody disputes is the difference in the court’s 

freedom of action depending on who has custody of the child, in situations 

where both parents oppose shared custody. In cases where both or one of the 

parents has custody of the child, the court is not prevented from deciding on 
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shared custody despite the opposition therefore. On the other hand, the court 

is prevented from deciding on shared custody against both parents’ 

opposition, when the child is under the custody of specially or temporarily 

appointed guardians. It has not made clear in preparatory work or subsequent 

case law why this division exists. Given that the court is supposed to keep the 

best interest of the child as its main priority in custody disputes, this 

difference in freedom of action can be questioned. 

 

Another central issue concerns the fact that the principle of the best interest 

of the child is a flexible principle, which leaves room for arbitrariness and 

assumptions bound to norms. Moreover, an issue is that the child’s right to be 

heard is given different importance depending on the child’s age and level of 

maturity. Regarding custody, a further issue discussed in the essay is that the 

court is supposed to pay special attention to the parents’ ability to take 

common responsibility in matters concerning the child, in the consideration 

of shared custody. Making demands for common responsibility is not optimal, 

for an example in situations where violence has been present.  
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Sammanfattning 

Principen om barnets bästa ska vara avgörande i alla frågor som rör vårdnad, 

boende och umgänge. Den bärande principen återfinns i både FN:s 

barnkonvention och i föräldrabalken. Principen ska fungera som en rättslig 

vägledning vid alla utredningar i mål som rör barn, men det finns ingen 

universellt fastslagen definition av vad som faktiskt är barnets bästa. 

Utgångspunkterna är att bedöma barnets bästa utifrån vad som objektivt sett 

anses vara barnets bästa, i kombination med att den specifika situationen och 

barnets individuella behov beaktas.  

 

Vårdnadstvister är ett exempel på ett förfarande när barnets bästa ska vara 

avgörande. Vårdnadstvister aktualiseras när båda eller en av barnets föräldrar 

(biologiska eller adoptivföräldrar) önskar ändring i vårdnaden, antingen när 

en eller båda föräldrarna har vårdnaden, eller när barnet står under vårdnaden 

av särskilt eller tillfälligt förordnade vårdnadshavare. I båda situationerna ska 

domstolen ta hänsyn till vilken form av vårdnad som – utifrån barnets bästa – 

är lämpligast, ensam eller gemensam vårdnad. 

 

I uppsatsen kommer barnets bästa och vårdnadstvister att utredas med hjälp 

av den rättsdogmatiska metoden. Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen 

för rättslivet och att svara på de uppställda frågeställningarna. 

Frågeställningarna rör främst bedömningen av barnets bästa, samt skillnaden 

mellan ensam och gemensam vårdnad. Egna slutsatser utifrån det 

presenterade kommer att dras, och problematik som föreligger preciseras. 

Genomgående tillämpas ett kritiskt perspektiv.  

 

Den huvudsakliga problemformuleringen i uppsatsen fokuserar på skillnaden 

i domstolens handlingsfrihet i situationer där båda föräldrarna motsätter sig 

gemensam vårdnad, beroende på vem som har vårdnaden av barnet. I de fallen 

då båda föräldrarna eller någon av dem har vårdnaden av barnet är domstolen 

inte förhindrad att döma till gemensam vårdnad vid motsättning därtill. 
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Däremot är domstolen förhindrad att döma till gemensam vårdnad mot båda 

föräldrarnas motsättning av vårdnadsformen, när barnet står under vårdnaden 

av särskilt eller tillfälligt förordnade vårdnadshavare. Det har inte gjorts 

tydligt i förarbeten eller efterföljande rättspraxis varför denna uppdelning 

finns. Givet att domstolen ska prioritera barnets bästa i vårdnadstvister kan 

det ifrågasättas varför skillnaden finns.  

 

En annan central problematik ligger i att principen om barnets bästa är en 

flexibel princip som lämnar utrymme för godtycklighet och normbundna 

antaganden. Dessutom finns det problem med att barnets rätt att komma till 

tals tillmäts olika stor betydelse beroende på barnets ålder och mognadsnivå. 

När det gäller vårdnadsfrågan är ytterligare ett bekymmer att domstolen ska 

fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att ta gemensamt ansvar i 

frågor som rör barnet, i bedömningen om gemensam vårdnad är möjligt. Att 

ställa krav på gemensamt ansvarstagande är inte optimalt i de situationer då 

det exempelvis förekommit våld i sammanhanget.   
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1 Inledning  

1.1 Introduktion  

Sedan en lagändring som trädde i kraft i Sverige den 1 juli 2021 gäller att när 

en eller båda föräldrarna utövar vårdnaden av barnet och de båda motsätter 

sig gemensam vårdnad, är en domstol trots motsättningen inte förhindrad att 

besluta om gemensam vårdnad. Däremot gäller, att om barnet står under 

vårdnaden av särskilt eller tillfälligt förordnade vårdnadshavare, kan 

domstolen motsatsvis inte flytta över vårdnaden till föräldrarna gemensamt 

om de båda motsätter sig det. Före lagändringen innebar alltså båda 

föräldrarnas motsättning i båda fallen ett hinder mot gemensam vårdnad, men 

numera gäller hindret endast då barnet står under särskilt eller tillfälliga 

vårdnadshavare.1   

 

Det är vidare barnets bästa i det enskilda fallet som ska vara avgörande för 

hur vårdnaden ska beslutas.2 Barnets bästa är en komplex och mångsidig 

princip. Bland annat ska vid bedömningen av barnets bästa beaktas risken att 

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

föräldrarna.3 Dessa förhållanden kan dock förefalla motstridiga i vissa 

situationer. Det är alltså inte alltid självklart hur bedömningen av barnets 

bästa ska göras och hur olika förhållanden ska vägas mot varandra. Oavsett 

är målsättningen att vårdnadsbeslutet alltid resulterar i barnets bästa.4  

 

Uppsatsen tar avstamp i dessa ovannämnda förhållanden för att undersöka 

och utvärdera hur komplexiteten i vårdnadsfrågan förhåller sig till barnets 

bästa. 

 

 
1 6 kap 10 § FB, 6 kap 5 § FB, SFS 2021:528.  
2 Prop. 2020/21:150, s. 134, 6 kap 2 a § FB. 
3 6 kap 2 a § FB.  
4 Prop. 2020/21:150, s. 40, 43.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att – utifrån ett kritiskt perspektiv – 

undersöka de processuella skillnaderna som föreligger i domstolens 

beslutandemakt när det gäller vårdnadsmål och bedömningen om gemensam 

eller ensam vårdnad ska beslutas. Med skillnaderna avses den åtskillnad som 

görs å ena sidan när barnet vid beslutstillfället står under vårdnaden av 

föräldrarna gemensamt eller någon av dem, å andra sidan när barnet står under 

vårdnaden av särskilt eller tillfälligt förordnade vårdnadshavare. Eftersom 

vårdnadsfrågan och vårdnadsmål alltid utgår från barnets bästa, är en stor del 

av uppsatsens syfte dessutom att klarlägga nämnda princip. Eftersom 

principen är bred och omfattar många delar blir även flertalet frågeställningar 

en följd.  

 

För att uppfylla uppsatsens syften formuleras följande frågeställningar:  

1. Vad innebär principen om barnets bästa och hur ska barnets bästa 

bedömas?  

2. Finns det problem med att barnets rätt att uttrycka sig i 

domstolsprocesser tillmäts stor betydelse?  

3. Vad var argumenten för den lagändring som trädde i kraft 1 juli 2021 

gällande vad domstolen ska fästa vikt vid – samarbete eller 

gemensamt ansvarstagande – vid bedömningen av vilken 

vårdnadsform som är barnets bästa?  

4. Hur ser domstolen på våld i vårdnadstvister, speciellt i relation till 

gemensamt ansvarstagande?  

5. Hur motiveras domstolens handlingsfrihet att besluta om gemensam 

vårdnad när en eller båda föräldrarna har vårdnaden av barnet och 

båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad?  

6. Varför är handlingsutrymmet för domstolen mindre när särskilt eller 

tillfälligt förordnade vårdnadshavare har vårdnaden?  
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1.3 Avgränsning  

Uppsatsen kommer endast att behandla vårdnadsfrågan när frågan väcks 

fristående, inte när vårdnadsfrågan väcks i mål om äktenskapsskillnad. 

Dessutom behandlas barnets bästa endast inom ramen för vårdnad, enligt 

föräldrabalken och barnkonventionen.  

 

1.4 Metod och material  

För att på bästa sätt möta uppsatsens syfte och frågeställningar kommer den 

rättsdogmatiska metoden att tillämpas löpande.  

 

Det kan inledningsvis konstateras att det råder delade meningar om vad den 

rättsdogmatiska metoden innebär. Vissa menar att metoden kan tillämpas 

endast för att presentera gällande rätt, medan andra menar att det även är 

möjligt att diskutera och kritiskt granska rätten med hjälp av rättsdogmatiken. 

Exempelvis Kleineman anser att rättsdogmatiken kan tillämpas för båda 

delarna, medan bland annat Sandgren menar att det för en analys i stället krävs 

just en rättsanalytisk metod.5 Uppsatsen kommer att följa Kleinemans spår, 

nämligen att den rättsdogmatiska metoden tillämpas för såväl konstaterandet 

av gällande rätt som för möjligheten till analys och diskussion kring 

densamma.  

 

Syftet och målet med rättsdogmatiken – likt uppsatsen – är att å ena sidan 

beskriva hur en viss lösning eller svar ser ut på ett konkret problem eller 

frågeställning, samt å andra sidan att öka rättssäkerheten, förutsägbarheten 

och förståelsen för rättslivet.6 För att fastställa gällande rätt studeras inom 

rättsdogmatiken rättskällorna lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och i viss 

utsträckning den rättsdogmatiskt orienterade doktrinen.7  

 
5 Kleineman, 2018, s. 24–26, 30, 36, Sandgren, 2018, s. 43, 45–47.  
6 Kleineman, 2018, s. 26–27.  
7 Kleineman, 2018, s. 21, jfr bl.a. s. 28, 33. 
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Eftersom den lagändring som är central i denna uppsats är förhållandevis ny 

(juli 2021), är en konsekvens att det varken föreligger särskilt mycket 

domstolspraxis eller doktrin kring ämnet. Det leder till att uppsatsen blir 

förarbetstung. Emellertid är det mesta av förarbetsmaterialet som tillämpas 

aktuellt, samtidigt som lagförarbeten motiverar lagstiftningen – vilket gör 

lagförarbeten än mer relevant i sammanhanget. Det ska nämnas att det 

dessvärre föreligger en ytterst begränsad mängd förarbeten, uttalanden och 

dylikt i frågan gällande överflyttning av vårdnaden till föräldrarna när barnet 

står under vårdnaden av särskilt eller tillfälligt förordnade vårdnadshavare. 

Det gör att – till min stora misströstan – den delen blir mindre omfattande än 

resterande delar.  

 

Därutöver ska även nämnas att Barnombudsmannen tillämpas som källa i stor 

utsträckning. Anledningen till detta är att myndigheten, i egenskap av 

Sveriges barnrättsmyndighet, har som uppdrag att utifrån barnkonventionen 

granska barns rättigheter i Sverige, och se till att rättigheterna efterlevs.8 

Därmed är Barnombudsmannen legitim och relevant att åberopa.  

 

1.5 Begreppsförklaring  

För att ge läsaren förståelse för vilka begrepp som används i uppsatsen 

poängteras följande.  

 

I uppsatsen förekommer ordet förälder med ändelser. Innebörden i uppsatsen 

är densamma som i lagtexten, i symbios med likställighetsprincipen – 

nämligen att benämningen inkluderar såväl biologiska föräldrar som 

adoptivföräldrar som innehar vårdnaden av barnet.9  

 

 
8 Barnombudsmannens hemsida under ”Vårt uppdrag”.  
9 4 kap 21 § FB, prop. 1970:186, s. 51. 
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Den andra formen av vårdnadshavare som behandlas i uppsatsen är särskilt 

eller tillfälligt förordnade vårdnadshavare, vilket är en vuxen som genom lag 

i Sverige, eller genom sedvänja i en annan stat får anses ha trätt i föräldrarnas 

ställe. Detta tar sikte på situationer då en person har ställning som 

vårdnadshavare för ett barn som inte har en annan vårdnadshavare.10  

 

1.6 Disposition  

Löpande i uppsatsen förekommer sammanfattande kommentarer och 

anmärkningar för att ge läsaren en tydligare bild av vad som senare kommer 

att behandlas i analysen. Vidare ser uppdelningen ut som följer. 

 

I kapitel två behandlas principen om barnets bästa. Kapitlet ser till principens 

framväxt, innebörd, faktorer som ska beaktas vid bedömningen av vad barnets 

bästa är, samt barnets rätt att uttrycka sig.  

 

I kapitel tre diskuteras främst 6 kapitlet 5 § föräldrabalken. Paragrafen 

reglerar situationen när ett barn står under vårdnaden av en eller båda 

föräldrarna och någon av dem önskar ändring i vårdnaden. Kapitlet behandlar 

bestämmelsens innebörd och vilka skäl som motiverade ändringen som trädde 

i kraft 1 juli 2021. Därefter granskas hur domstolen i vårdnadsprocesser 

förhåller sig till förekomsten av våld, i relation till gemensamt ansvarstagande 

om barnet. Sedan studeras gemensam vårdnad och båda föräldrarnas 

motsättning till densamma, för att avsluta kapitlet med att utreda domstolens 

handlingsfrihet gällande vårdnadsform i vårdnadsfrågan.  

 

I kapitel fyra redogörs för 6 kapitlet 10 § föräldrabalken. Paragrafen rör 

situationen då ett barn står under vårdnaden av särskilt eller tillfälligt 

förordnade vårdnadshavare och någon av eller båda av barnets föräldrar vill 

få vårdnaden överflyttad till sig. Här behandlas bestämmelsens innebörd och 

 
10 4 kap 18 § FB, 6 kap 10 a § FB, prop. 2017/18:121, s. 152, prop. 2004/05:136 s. 26, 48.  
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skälen till lydelsen. Återigen ska poängteras att kapitlet är betydligt mindre 

omfattande i och med knapphändigt förekommande material.  

 

I kapitel fem följer slutligen en analys och reflektion mot bakgrund av det 

under uppsatsen presenterade. Först diskuteras flexibiliteten av barnets bästa, 

därefter granskas barns rätt att komma till tals. Sedan analyseras gemensamt 

ansvarstagande i kontrast till våld och i kontrast till barnets bästa. Därefter 

resoneras om skillnaden i domstolens handlingsfrihet i vårdnadsfrågan 

beroende på vem som innehar vårdnaden av barnet. Några slutliga 

kommentarer avslutar till sist uppsatsen.  
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2 Barnets bästa  

2.1 Framväxten av barns skydd  

Uttrycket barnets bästa förekommer såväl i svensk som internationell rätt och 

ska vara avgörande för alla frågor som rör ett barn.11 Barns skydd har 

deklarerats i olika internationella överenskommelser sedan 

Genevekonventionen år 1924, men principen barnets bästa stadfästes i FN:s 

konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, som antogs år 1989 och 

trädde i kraft 1990.12 Sverige ratificerade konventionen år 1990, med 

innebörden att Sverige är folkrättsligt bundet att följa denna.13 

 

Därefter har barnrättsperspektivet successivt fått större betydelse i samhället 

och lagstiftningen har tydligare kopplats till barnkonventionen. Idag regleras 

barnets bästa i portalparagrafen 6 kapitel 2 a § föräldrabalken och i 

barnkonventionens artikel 3.1.14 Genom en lagändring som trädde i kraft 1 

juli 2021 ändrades ordet ”beslut” till ”frågor” i 6 kapitlet 2 a § första stycket 

föräldrabalken, syftat på när barnets bästa ska vara avgörande.15 Ändringen 

markerar att barnets bästa ska vara avgörande i alla frågor – även i situationer 

där något beslut inte fattas.16 Det kan exempelvis röra förfarandefrågor som 

om och när en domstolsförhandling ska ställas in, eller vad som är en lämplig 

tidpunkt att meddela ett beslut i dom eller ärende.17   

 

 
11 6 kap 2 a § FB, art 3.1 barnkonventionen.  
12 Convention on the Rights of the Child, jfr prop. 1989/90:107, s. 4. 
13 Prop. 1989/90:107, s. 29, SOU 2020:63, s. 93.  
14 Prop. 2020/21:150, s. 40, 6 kap 2 a § FB, art 3.1 barnkonventionen.  
15 SFS 2021:528. 
16 Prop. 2020/21:150, s. 130, CRC/C/GC/14, s. 7, prop. 2017/18:121, s. 230. 
17 Prop. 2020/21:150, s. 130.  
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2.2 Innebörden av principen barnets bästa  

Att fatta besluta om barn kräver processuella garantier, och därmed finns 

barnets bästa som en tungt vägande grundregel i alla sammanhang som rör 

barn.18 Grundregeln är flexibel och går inte att sammanfatta i någon specifik 

sats, utan består av flera delar. Principen förklaras som både en 

grundläggande rättslig tolkningsprincip, ett uttryck för ett tillvägagångssätt 

och en materiell rättighet för barn. Alla beslutsprocesser som omfattar barn 

måste innehålla en utvärdering av eventuella positiva, likväl negativa 

konsekvenser för barnet. Dessutom ska alla beslut som rör barn motiveras 

med på vilket sätt hänsyn tagits till barnets bästa, vilka kriterier bedömningen 

bygger på och hur olika intressen övervägts mot varandra. I situationer då 

olika intressen inte överensstämmer – exempelvis barnets bästa i kontrast till 

föräldrarnas vilja – ska barnets bästa sättas främst.  

 

Även i situationer där en rättsregel är öppen för mer än en tolkning, ska den 

tolkning som på bästa vis tillgodoser barnets bästa ha företräde. Ramarna för 

tolkningen utgörs av de rättigheter som finns fastställda i barnkonventionen.19 

Slutligen kan inte barnets bästa frikopplas från övriga rättigheter som 

fastställs i barnkonventionen. Inte heller kan en hierarki uppställas av 

rättigheterna, de ska ses som en helhet.20 Alla rättigheter som anges i 

konventionen kan sägas vara ett uttryck för barnets bästa. För att korrekt 

tillämpa principen måste alltså exempelvis barnets rätt att uttrycka sina åsikter 

vara tillgodosedd.21 

 

 
18 CRC/C/GC/14, s. 4. 
19 Prop. 2020/21:150, s. 40, CRC/C/GC/14, s. 4, jfr. 32 § FL.  
20 CRC/C/GC/14, s. 3–4.  
21 CRC/C/GC/14, s. 11, prop. 2020/21:150, s. 40.  
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2.3 Bedömningen av barnets bästa  

2.3.1 Allmänna faktorer som ska bedömas  

Bedömningen av vad som är det bästa för barnet måste alltid utgå från de 

individuella förhållandena och avgöras i varje enskilt fall. Bedömningen ska 

bygga på kunskap och beprövad erfarenhet samtidigt som vikt fästs vid att 

barnet själv får komma till tals – det sistnämnda återkommer vidare under 

kapitel 2.3.3. Hänsyn ska tas till allt som rör barnets såväl fysiska som 

psykiska välbefinnande och utveckling. Så långt som möjligt ska även å ena 

sidan långsiktiga, å andra sidan kortsiktiga effekter för barnet beaktas.22  

 

Den flexibla formuleringen öppnar för att hänsyn tas till barnets specifika 

sammanhang, situation och behov.23 Exempelvis ska sådant som barnets kön, 

ålder, mognadsnivå, erfarenheter, eventuell tillhörighet till minoritetsgrupp 

och fysiska, sensoriska eller intellektuella funktionshinder beaktas. Även det 

sociala och kulturella sammanhang som barnet befinner sig i såsom närvaro 

eller frånvaro av föräldrar – oavsett boende hos dem eller ej – samt kvaliteten 

på relationen mellan dem, samt andra eventuella nära relationer, ska bedömas. 

Kriterierna ska ses som en icke-uttömmande och icke-hierarkisk uppräkning. 

Att uppräkningen är icke-uttömmande gör således att utrymme lämnas för att 

överväga andra faktorer som kan vara relevanta i det aktuella fallet.24 När de 

olika elementen vägs mot varandra måste syftet med att bedöma och fastställa 

barnets bästa hållas i åtanke, nämligen att för barnet säkerställa det 

fullständiga och effektiva skydd och åtnjutande av de rättigheter som 

uppställs i barnkonventionen.25  

 

 
22 Prop. 2020/21:150, s. 129.  
23 CRC/C/GC/14, s. 9. 
24 CRC/C/GC/14, s. 12. 
25 CRC/C/GC/14, s. 17. 
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2.3.2 Faktorer att fästa särskilt avseende vid  

Vid bedömningen av vad som är barnets bästa ska det enligt lagtexten fästas 

särskilt avseende vid för det första ” […] 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 för det andra, ” […] barnets behov av 

en nära och god kontakt med båda föräldrarna.”26 Att dessa räknas upp särskilt 

är ett uttryck för vad lagstiftaren särskilt velat fästa uppmärksamhet på. Dessa 

omständigheter får alltså aldrig glömmas bort vid bedömningen. Dock 

behöver inte omständigheterna i det enskilda fallet betyda mer än andra 

viktiga förhållanden.27 Det kan anmärkas att dessa två uppräknade faktorer 

kan komma i konflikt med varandra. Svårigheten diskuteras i analysen under 

avsnitt 5.1.1. 

 

Därutöver kan även uppräkningen av barnets grundläggande rättigheter vara 

till hjälp vid bedömningen, främst de som uppställs i barnkonventionen.28 

Sammanfattat kan sägas att ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en 

god fostran och ska behandlas med aktning för sin person och egenart.29  

 

2.3.3 Barnets rätt att komma till tals  

2.3.3.1 I teorin  

Förutom de tidigare uppräknade faktorerna (se avsnitt 2.3.1 och 2.3.2) som 

ska beaktas och bedömas när barnets bästa avgörs, framhävs som nämnt även 

vikten av att barnet själv får komma till tals och uttrycka sina åsikter i alla 

frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till 

barnets ålder och mognad.30 Detta innebär generellt att äldre barns åsikter 

tillmäts hänsyn i högre grad än yngre barns.31 Utgångspunkten måste däremot 

 
26 6 kap 2 a § FB, jfr art 9 och 19 barnkonventionen. 
27 Prop. 2020/21:150, s. 42. 
28 Prop. 2020/21:150, s. 129.  
29 6 kap 1 § FB.  
30 Prop. 2020/21:150, s. 129, 6 kap 2 b § FB, art. 12 barnkonventionen, CRC/C/GC/12.  
31 Prop. 2020/21:150, s. 132, prop. 1994/95:224, s. 51. 
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vara att alla barn kan bilda åsikter, även om barnet inte kan uttrycka dem 

verbalt.32 När barnet är i stånd att bilda egna åsikter men inte har förmåga att 

ge uttryck för dessa, får barnets åsikter så långt som möjligt inhämtas på annat 

sätt. Det kan exempelvis göras via samtal med personer i barnets omgivning 

eller genom icke-verbala kommunikationsformer med barnet såsom lek, 

kroppsspråk, ansiktsuttryck, målning eller annat som genom vilka små barn 

visar förståelse, val och preferenser. Samtidigt kan fallet vara sådant att barnet 

inte vill framföra sina åsikter, och i de fallen ska det respekteras. Barnet är 

aldrig skyldig att framföra sina åsikter, utan ska endast ges möjligheten.33 

Likväl som det framhävs att barnets rätt att uttrycka sig är just en rättighet, 

markeras dock att det med hänsyn till principen om barnets bästa är angeläget 

att barnets åsikter kan klargöras.34 Markeringen blir nästintill en dubbelsidig 

argumentation och kan vara svår att förhålla sig till, mer om detta nedan i 

avsnitt 2.3.3.2. 

 

2.3.3.2 Problematik med bestämmelsen  

Att barn har rätt att komma till tals och uttrycka sina åsikter är alltså en 

rättighet. En fördel med att det fästs särskild vikt vid barnets möjlighet att 

komma till tals är givetvis att barnets delaktighet gynnas, vilket bland annat 

Barnombudsmannen framhäver är av allra högsta betydelse.35  

 

Det kan dock i vissa situationer vara problematiskt att barnets egna åsikter 

tillmäts stor betydelse, främst eftersom det blir en faktisk skillnad i 

rättsutövningen beroende på barnets ålder och mognad.36 Det har visats att 

små barn i mindre utsträckning får komma till tals i beslutsprocesser, trots att 

förarbeten betonar att även yngre barn ska involveras mer aktivt.37 Det 

förekommer att både domstolar och socialtjänster låter bli att höra barnet med 

 
32 Prop. 2020/21:150, s. 130, CRC/C/GC/12, s. 6–7.  
33 Prop. 2020/21:150, s. 132, prop. 2012/13:10, s. 38, CRC/C/GC/12, s. 6–7, SOU 2017:6, 

s. 284. 
34 Min kursivering, prop. 2020/21:150, s. 132, CRC/C/GC/12, s. 26.  
35 Barnombudsmannens remissvar Dnr. 3.9:0203/17, s. 3. 
36 Se fotnot 30. 
37 Barnombudsmannens remissvar Dnr 3.9:0203/17, s. 2, prop. 2005/06:99, s. 117. 
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hänvisning till barnets låga ålder och mognad. Barnombudsmannen betonar 

därför att formuleringen om att barnet har rätt att komma till tals gäller alla 

barn.38 

 

Ett ytterligare bekymmer med att lägga stor vikt vid barnets egna uttalanden 

samspelar med förekomsten av våld (som diskuteras djupgående under 

kapitel 3.4). Det krävs mycket för att ett barn ska ta ställning till och aktivt 

uttrycka en ovilja till kontakt med en våldsam förälder. Exempelvis Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset menar att ett sådant krav på uttrycklig motvilja inte är 

rimligt att ställa på ett barn.39  

 

Vidare uppmanar FN:s kommitté för barnets rättigheter konventionsstaterna 

att undvika tillvägagångssätt eller situationer då det blir ”manipulativt” att 

höra vad barn har att framföra. Det finns en risk att den goda gärningen – att 

låta (framför allt unga) barn komma till tals – får en motsatt effekt om det inte 

sker korrekt. Barnet kan hamna i en situation där hen uppfattar vad som 

framstår som av utredningen önskade svar och anpassa sig därefter.40 Detta 

kan i synnerhet aktualiseras i situationer som rör så kallade skadliga händelser 

som syftar på brott, våld, övergrepp eller annat som kan ha en traumatisk 

inverkan på barnet.41  

 

Sammanfattat kan sägas att barnet ska ges förutsättningar att vara delaktigt 

och skyddas i sitt deltagande, inte skyddas genom att hindras från 

delaktighet.42 Trots detta är det relativt svårt att helt utan komplikationer 

uppfylla detta. Mer i analysens avsnitt 5.1.2.  

 

 
38 Min kursivering, Barnombudsmannens remissvar Dnr 3.9:0203/17, s. 13. 
39 Stiftelsen Allmänna Barnhusets remissvar Dnr Ju2017/01226/L2 s. 4. 
40 CRC/C/GC/12, s. 26–27. 
41 CRC/C/GC/12, s. 7. 
42 Prop. 2020/21:150, s. 131.  
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3 Ändring i vårdnaden när en av 

eller båda föräldrarna innehar 

vårdnaden  

3.1 Från samarbetsförmåga till 

gemensamt ansvarstagande  

Bestämmelsen om ändring i vårdnaden när vårdnaden innehas av en eller 

båda föräldrarna återfinns i 6 kapitlet 5 § föräldrabalken. I bestämmelsen 

klargörs vad domstolen ska fästa avseende vid när prövningen görs. Inget 

hinder uppställs längre för domstolen att besluta om gemensam vårdnad även 

om båda föräldrarna motsätter sig den vårdnadsformen.43  

 

I juli 2021 ändrades andra stycket i paragrafen. Ändringen gjorde att 

domstolen vid sin prövning av vårdnadsfrågan – om denna ska vara ensam 

eller gemensam – ska fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att sätta 

barnets behov främst och, när det krävs, ta ett gemensamt ansvar och fatta 

beslut som är till barnets bästa i frågor som rör barnet. Tidigare var det 

föräldrarnas förmåga att samarbeta i sådana frågor som var avgörande.44  

 

3.2 Skälen för ändring av lagtexten  

Syftet med att ändra 6 kapitlet 5 § föräldrabalken från att poängtera 

föräldrarnas samarbetsförmåga till att i stället ta sikte på föräldrarnas förmåga 

att ta gemensamt ansvar över barnet vid ändring i vårdnaden, var att flytta 

fokus från föräldrarnas konflikt till barnet och barnets behov.45 Regleringen 

 
43 6 kap 5 § FB, prop. 2020/21:150, s. 133. 
44 Min kursivering, prop. 2020/21:150, s. 133, 70. 
45 Prop. 2020/21:150, s. 70, SOU 2017:6, s. 198. 
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som fokuserade på samarbetsförmågan föräldrarna emellan kunde ofta i 

stället vara konfliktdrivande. Många gånger lyftes i vårdnadsprocesser i 

stället den andra förälderns brister för att visa på samarbetsproblem, för att få 

till stånd ensam vårdnad.46 Ändringen som innebär att domstolen nu i stället 

ska koncentrera sig på föräldrarnas ansvarstagande gör att barnet och 

konsekvenserna för barnet ges tydligare fokus.47  

 

3.3 Kritik mot ändringen  

Ändringen från samarbetsförmåga till föräldrarnas gemensamma 

ansvarstagande kritiserades av bland annat Barnombudsmannen, som menar 

att den nya formuleringen inte tydligt nog belyser barnets rättigheter. I stället 

anser Barnombudsmannen att formuleringen är både oklar och lämnar fortsatt 

utrymme för föräldrar att fokusera på den andra förälderns oförmågor i stället 

för på vad som är det bästa för barnet. Med hänsyn till det barnrättsperspektiv 

som ska ligga till grund för förslagen föreslås i stället en formulering som 

tydligt markerar att rätten vid bedömningen av vårdnadsformen ska fästa 

särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att se till att barnet får sina 

rättigheter tillgodosedda.48 Genom att flytta fokus från föräldrarnas förmågor 

eller oförmågor till barnets rättigheter skulle barnets bästa bli ett tydligare 

mål. Detta innebär bland annat, som berörs vidare under avsnitt 3.4 nedan, att 

en förälder som utövat våld mot barnet inte med framgång bör kunna hänvisa 

till en vilja att samarbeta eller ta ansvar för att få ta del av vårdnaden.49  

 

Andra remissinstanser menar att ändringen från samarbetssvårigheter till 

gemensamt ansvarstagande inte kommer att innebära någon större skillnad i 

föräldrars möjlighet att driva konflikt.50  

 

 
46 Prop. 2020/21:150, s. 71, Barnombudsmannens remissvar Dnr. 3.9:0203/17, s. 5. 
47 Prop. 2020/21:150, s. 71. 
48 Barnombudsmannens remissvar Dnr 3.9:0203/17, s. 6. 
49 Barnombudsmannens remissvar Dnr 3.9:0203/17, s. 7. 
50 Umeå kommuns remissvar Dnr IFN-2017/00096–2, s. 2, Stiftelsen Allmänna Barnhusets 

remissvar Dnr Ju2017/01226/L2 s. 6. 
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3.4 Hur domstolen bedömer våld i 

vårdnadsprocesser  

3.4.1 Våld i förhållande till gemensamt 

ansvarstagande  

Att lägga fokus på gemensamt ansvarstagande kan vara problematiskt, då en 

förälders vilja att visa sitt engagemang kan sätta den andra föräldern i en 

mycket svår situation, detta särskilt om det förekommit våld eller hot i 

relationen.51 Det kan finnas situationer där exempelvis en pappa som utsatt 

barnet eller mamman för våld – genom att påstå sig vilja ta ansvar tillsammans 

med mamman – kan få till stånd ensam eller gemensam vårdnad trots att detta 

inte är förenligt med barnets bästa. Anledningen är att det starka fokus som 

läggs på gemensam vårdnad osynliggör fall där det är bäst för barnet att en av 

föräldrarna har ensam vårdnad. En mammas skyddande av barnet och ovilja 

till kontakt med pappan kan då bedömas som hennes misslyckande att 

uppfylla ett gemensamt ansvarstagande.52 Trots att en legitim anledning till 

avståndstagandet föreligger och det inte kan läggas en förälder till last att 

denne inte önskar kontakt med den andra föräldern om det förekommit våld, 

kan alltså ändå i slutändan avståndstagandet läggas den föräldern till last, 

poängterar Umeå kommun.53 I fall där våld eller annat övergrepp förekommit 

ska emellertid enligt regeringen gemensam vårdnad vara utesluten.54 Statens 

offentliga utredning går längre än så och anser att vårdnad över huvud taget 

är uteslutet i de fall övergrepp förekommit.55 Det är dock befogat att 

ifrågasätta om uppfattningen får gehör i praktiken, vilket exemplifieras nedan 

i 3.4.2 samt berörs i analysen kapitel 5.2.  

 

 
51 Stiftelsen Allmänna Barnhusets remissvar Dnr Ju2017/01226/L2 s. 6, prop. 2020/21:150, 

s. 72.  
52 Barnombudsmannens remissvar Dnr 3.9:0203/17, s. 6. 
53 Umeå kommuns remissvar Dnr IFN-2017/00096–2, s. 2, Prop. 2020/21:150, s. 72.  
54 Prop. 2020/21:150, s. 133. 
55 SOU 2017:6, s. 201. 
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3.4.2 Exempel på våld i vårdnadstvister  

Trots att både statens offentliga utredning och regeringen avstyrker vårdnad 

när övergrepp förekommit, är det tveksamt om detta efterlevs. I en utredning 

av Barnombudsmannen där 258 domar som rör vårdnadstvister studerats, 

förekom uppgifter om våld i 199 av fallen. I 50% av dessa fall dömde 

domstolen trots förekomsten av våld till gemensam vårdnad.56 

 

För att vidare belysa hur domstolen resonerar gällande våld inom 

vårdnadstvister, ska det kort exemplifieras med ett rättsfall från Högsta 

domstolen, NJA 2000 s. 345. I målet var fadern, ett och ett halvt år innan 

vårdnadstvisten, dömd för att i närvaro av ett av parets gemensamma barn ha 

misshandlat modern. Dessutom hade han även blivit våldsam mot barnen och 

erkänt att han tagit till örfilar och slag på rumpan. Domstolen resonerade att 

misshandeln mot modern, som ägt runt i en upprörd situation, inte kunde 

innebära att pappan vid tiden för vårdnadstvisten kunde anses vara en 

olämplig vårdnadshavare. Högsta domstolen ansåg att detta i stället fick ses 

som ett exempel på svårigheterna som föräldrarna i fråga hade att lösa de 

problem som rörde barnen, och att gemensam vårdnad därför var uteslutet. I 

fallet var det i och för sig mamman som i slutändan anförtroddes ensam 

vårdnad, men uteslutande med hänvisning till den svåra och djupa konflikt 

mellan föräldrarna som föreligger. Högsta domstolen nämner varken att 

misshandeln eller pappans annars aggressiva beteende skulle påverka 

utgången.  

 

Att något argument kring pappans våld inte framförs av Högsta domstolen är 

problematiskt eftersom domstolen fungerar som prejudikatinstans. I ett 

liknande, senare tingsrättsmål från 2002 hänvisar tingsrätten till NJA 2000 s. 

345. I målet gör tingsrätten ingen riskbedömning utan förklarar endast att 

pappans tidigare misshandelsdom inte gör honom till en olämplig 

vårdnadshavare. Då mamman till följd av misshandeln och konflikten mellan 

henne och barnets pappa vägrat samarbeta med honom angående barnens 

 
56 Barnombudsmannens rapport BR 2005:02, s. 29.  
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umgänge, dömde domstolen ensam vårdnad till pappan och umgänge 

varannan vecka mellan barnen och mamman.57 Att våldet ansågs mindre 

allvarligt än mammans motsättning till kontakt med pappan är problematiskt, 

vilket berörs i analysen kapitel 5.2.  

 

3.5 Gemensam vårdnad  

Det ska inte föreligga någon presumtion vare sig för eller emot gemensam 

vårdnad, utan hur vårdnaden beslutas ska avgöras utifrån utredningen av 

barnets bästa.58 För att besluta om gemensam vårdnad förutsätts det 

fortfarande ett i viss utsträckning fungerande samarbete mellan föräldrarna då 

det är nödvändigt för att det ska vara genomförbart att ta gemensamt ansvar 

kring frågor som rör barnet. Dock kan formerna för samarbetet se olika ut, 

och omfattningen av kontakten variera. Det bör ständigt vara konsekvenserna 

för barnet, inte föräldrarnas agerande i sig, som är avgörande.59 Kontakten 

föräldrarna emellan kan ligga på ett minimum, dock krävs viss kontakt och 

ett visst mått av ömsesidigt engagemang för att ett gemensamt ansvarstagande 

ska kunna konstateras. Inte heller är det tillräckligt att föräldrarna i praktiken 

lyckas fatta nödvändiga beslut om det rör sig om ett helt ensidigt agerande 

där den ena föräldern oupphörligen tvingas vara den aktivt agerande endast 

för att barnet inte ska hamna i kläm.60  

 

När det gäller gemensam vårdnad och båda föräldrarnas motsättning till sådan 

vårdnadsform, är det upprepningsvis barnets bästa i det enskilda fallet som är 

avgörande. Däremot måste domstolen vara oerhört lyhörd och försiktig med 

att döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja.61 Domstolen måste ta 

en förälders motstånd på allvar, och om en förälder motsätter sig gemensam 

 
57 Barnombudsmannens rapport BR 2005:02, s. 36. Observera att målnumret inte nämns i 

rapporten och inte heller har kunnat lokaliseras trots såväl mejl- som telefonkontakt med 

Barnombudsmannen.  
58 Prop. 2020/21:150, s. 133, 70.  
59 Prop. 2020/21:150, s. 133, SOU 2017:6, s. 199. 
60 Prop. 2020/21:150, s. 134.  
61 Prop. 2020/21:150, s. 134, prop. 2005/06:99, s. 51. 
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vårdnad ska en prövning göras av de skäl som den föräldern framför. Att 

lägga vikt vid skälen för motsättning – menar statens offentliga utredning – 

gör det motiverat att besluta om gemensam vårdnad om föräldrarna motsätter 

sig gemensam vårdnad utan någon ”närmare motivering” därtill.62  

 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset poängterar dock att det är riskabelt att det ska 

krävas att en förälder framför specifika skäl för att domstolen ska beakta en 

förälders motsättning. I ärenden där det finns inslag av exempelvis missbruk, 

våld eller psykisk ohälsa kan det vara svårt för en förälder att berätta om sin 

oro och rädsla, varför det finns en risk att viktig information utelämnas. 

Konsekvensen kan då bli att gemensam vårdnad ändå döms ut.63 Även 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (hädanefter 

Roks) framhåller att det inte alls är så enkelt som statens offentliga utredning 

får det att verka, för en utsatt öppna upp inför domstol om rädslan som finns 

och skälen därtill.64  

 

Gemensam vårdnad kommer dock i de flesta fall inte vara till barnets bästa 

om båda föräldrarna motsätter sig den vårdnadsformen. För att det i de fallen 

ska anses vara barnets bästa att besluta om gemensam vårdnad, är det 

nödvändigt att det i den aktuella situationen framgår att föräldrarna har faktisk 

möjlighet att ta gemensamt ansvar. Exempelvis kan det röra sig om situationer 

där det inte egentligen är vårdnadsansvaret som meningsskiljaktigheterna rör, 

utan något annat som inte är direkt kopplat till vårdnadsansvaret. Det 

aktualiseras främst i de fall då föräldrarna redan har gemensam vårdnad och 

det är barnets bästa att den gemensamma vårdnaden består. Regeringen 

konstaterar att det däremot inte är uteslutet att det anses vara till barnets bästa 

att föräldrarna ges gemensam vårdnad även i andra fall.65 Vilka dessa andra 

fall skulle kunna vara lämnas dock dessvärre osagt från regeringens håll.  

 

 
62 Prop. 2005/06:99, s. 50–51, SOU 2017:6, s. 203. 
63 Stiftelsen Allmänna Barnhusets remissvar Dnr Ju2017/01226/L2 s. 7. 
64 Roks remissvar Se barnet! s. 7.  
65 Prop. 2020/21:150, s. 134, Motala kommuns remissvar Dnr. 17/SN 0101, s. 5.  
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3.6 Domstolens handlingsfrihet i 

vårdnadsfrågan  

3.6.1 Anledningen till regleringen  

Domstolen har möjlighet att besluta om gemensam vårdnad även i de fall båda 

föräldrarna motsätter sig det. Anledningen är att undvika den situationen då 

domstolen är förhindrad att besluta om gemensam vårdnad och i stället måste 

ge den ena föräldern ensam vårdnad, trots att den vårdnadsformen inte anses 

vara till barnets bästa.66 Det är även ytterst tveksamt om ett hinder för 

domstolen att döma till gemensam vårdnad bara på grund av båda 

föräldrarnas motsättning till vårdnadsformen kan anses förenligt med vad 

barnkonventionen stadgar. Barnkonventionens artikel 18.1 anger en 

skyldighet för varje stat att göra sitt bästa för att säkerställa föräldrarnas 

gemensamma vårdnad. Det föreligger alltså en huvudregel i 

barnkonventionen att ansvaret för barnet ska vara gemensamt. Att i så fall 

frångå en sådan presumtion skulle kräva att det är till barnets bästa, som anses 

väga över i intressemotsättningen. Om domstolen då skulle vara förhindrad 

att besluta om gemensam vårdnad på grund av föräldrarnas motsättning 

därtill, trots att vårdnadsformen kan anses vara till barnets bästa, kan det alltså 

inte anses förenligt med varken artikel 18.1 eller 3.1 barnkonventionen.67  

 

3.6.2 Kritik mot domstolens handlingsfrihet  

Flertalet remissinstanser invände mot lagförslaget att domstolen ska ha 

möjlighet att döma till gemensam vårdnad trots motsättning från föräldrarna. 

Bland annat Barnombudsmannen invände att gemensam vårdnad aldrig kan 

vara till barnets bästa om ingen av föräldrarna vill det.68 Stiftelsen Allmänna 

Barnhus menar att det i fall där båda föräldrarna motsätter sig gemensam 

 
66 Prop. 2020/21:150, s. 74.  
67 SOU 2020:63, s. 454, 767–768, jfr art 3.1, 18.1 barnkonventionen.  
68 Prop. 2020/21:150, s. 74, Barnombudsmannens remissvar Dnr. 3.9:0203/17, s. 7. 
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vårdnad krävs en utredning som grundligt undersöker varför motsättningen 

finns. Stiftelsen anser också att motsättning i sig är en stark konfliktindikator, 

varför gemensam vårdnad inte bör vara att föredra då det rimligtvis inte leder 

till barnets bästa att tvinga föräldrar till gemensam vårdnad.69 Rädda barnen 

motsätter sig förslaget helt med argumentet att det varken finns forskning på, 

eller annars är tydligt, hur det skulle vara till barnets bästa.70 Roks benämner 

möjligheten som abstrakt och verklighetsfrämmande.71 

 

Att besluta om gemensam vårdnad trots föräldrarnas motsättning kritiserar 

Barnombudsmannen med hänvisning till såväl barnperspektiv som till 

forskning. Redan med dagens lagstiftning har det uppmärksammats att 

föräldrar som har gemensam vårdnad i många fall inte kan komma överens 

om olika beslut kring barnet, vilket kan leda till att insatser som barnet har 

rätt och behov till inte kan genomföras. Det är troligt att föräldrar som båda 

anser att gemensam vårdnad är uteslutet i ännu högre grad har svårigheter att 

komma överens om de beslut som vårdnadshavare måste fatta för att barnets 

rättigheter ska kunna tillgodoses. Det är, citerat Barnombudsmannen ” […] 

oacceptabelt att skapa regler som sannolikt kommer att försvåra att barn får 

tillgång till sina rättigheter.”72  

 

3.6.3 Regeringens argument för domstolens 

handlingsfrihet  

Regeringen delade inte uppfattningen som flertalet remissinstanser framför, 

att det inte kan vara till barnets bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad 

om ingen av dem vill det. Regeringen menar att föräldrarnas inställning 

många gånger förvisso kan spegla en avsaknad av förmågan att ta ett 

gemensamt ansvar för barnet. Däremot är avsikten med domstolens möjlighet 

att besluta om gemensam vårdnad en markering för att det alltid är barnets 

 
69 Stiftelsen Allmänna Barnhusets remissvar Dnr Ju2017/01226/L2 s. 6–7.  
70 Rädda Barnens remissvar Dnr. Ju2017/01226/L2, s. 2.  
71 Roks remissvar Se barnet! s. 2.  
72 Barnombudsmannens remissvar Dnr 3.9:0203/17, s. 7. 
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bästa i varje enskilt fall som ska vara avgörande, inte föräldrarnas inställning 

i målet. Möjligheten ska alltså inte uppfattas – eller tillämpas – som en 

presumtion för gemensam vårdnad, utan ska endast poängtera barnets bästa.73  

 

Vidare poängteras att föräldrar ska kunna komma överens i frågor som rör 

gemensamma barn, även om de är överens om att en av dem bör ha vårdnaden 

ensam. Samtidigt betonas det att alla sådana överenskommelser ska prövas av 

domstolen för att säkerställa just barnets bästa.74 Hur eller om sådana 

överenskommelser faktiskt prövas lämnas dock osagt.  

 

I praktiken kommer utrymmet att besluta om gemensam vårdnad vid 

föräldrarnas ömsesidiga motsättning vara litet. Domstolen har skyldighet att 

beakta konsekvenserna för barnet och om föräldrarna klarar av att utöva 

vårdnaden gemensamt eller inte. Enbart det faktum att föräldrarna inte har 

angett skäl för motsättning mot gemensam vårdnad kan inte göra att 

motsättningen förbises eller är tillräckligt för att besluta om gemensam 

vårdnad i de fallen. Det måste i det enskilda fallet återigen vara till barnets 

bästa.75  

 

 
73 Prop. 2020/21:150, s. 74–75. 
74 Prop. 2020/21:150, s. 75. 
75 Prop. 2020/21:150, s. 75.  
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4 Överflyttning av vårdnaden 

tillbaka till föräldrar  

4.1 Ändring i vårdnaden när vårdnaden 

innehas av särskilt eller tillfälligt 

förordnade vårdnadshavare  

Bestämmelsen om överflyttning av vårdnaden från vårdnadshavare som 

förordnats särskilt eller tillfälligt för barnet, till att flyttas till barnets föräldrar 

på talan av en eller båda föräldrarna fastställs i 6 kapitlet 10 § föräldrabalken. 

I denna situation är domstolen förhindrad att besluta om gemensam vårdnad 

om båda föräldrarna motsätter sig det, till skillnad från när vårdnaden innehas 

av föräldrarna.76   

 

4.2 Skälen till lydelsen  

Statens offentliga utredning föreslog att det även i dessa fall – då vårdnaden 

innehas av särskilt eller tillfälligt förordnade vårdnadshavare – skulle vara 

möjligt för domstolen att besluta om gemensam vårdnad även om båda 

föräldrarna motsätter sig det, när det bedöms vara barnets bästa. Detta yttrar 

sig ingen av remissinstanserna om särskilt.77  

 

Regeringen konstaterade att omständigheterna är speciella – men motiverar 

inte på vilket sätt de är speciella – och att utrymmet för domstolen att mot en 

förälders vilja besluta om gemensam vårdnad i de fall då vårdnaden om ett 

barn ligger hos särskilt eller tillfälligt förordnade vårdnadshavare bör vara 

 
76 6 kap 10 § FB, prop. 2020/21:150, s. 135.  
77 Prop. 2020/21:150, s. 75, SOU 2017:6, s. 531, 202–203.  
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mycket begränsat.78 Att överväga att flytta tillbaka vårdnaden till föräldrarna 

kräver att de skäl som till en början fanns för att utse särskilt eller tillfälligt 

förordnade vårdnadshavare prövas. Det är, menar regeringen, betydligt 

svårare för domstolen att bedöma i vilken mån föräldrarna har en förmåga att 

sätta barnets intresse främst när vårdnaden innehas av särskilt eller tillfälligt 

förordnade vårdnadshavare. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam 

vårdnad i de situationerna bör det fortsättningsvis saknas förutsättningar för 

den vårdnadsformen. Det skulle alltså leda alltför långt och inte vara till 

barnets bästa att under de förhållandena kunna besluta om gemensam vårdnad 

för föräldrarna. Därav konstaterade regeringen kort att utredningens förslag i 

denna del inte skulle genomföras.79  

 

 
78 Prop. 2020/21:150, s. 75–76, prop. 1997/98:7, s. 112. 
79 Prop. 2020/21:150, s. 75–76.  
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5 Analys  

5.1 Angående barnets bästa  

5.1.1 Flexibel princip  

Det kan konstateras att principen om barnets bästa är en flexibel princip. En 

uppenbar fördel med flexibiliteten är att bedömningen kan göras lyhörd och 

skräddarsys efter det enskilda barnet, barnets behov och situationen som hen 

befinner sig i. Därtill ges en möjlighet att forma och styra processen i önskad 

riktning, vilket i och för sig kan vara en negativ aspekt i vissa hänseenden.  

 

Negativt med att principen är så pass flexibel är att principen – och således 

även processer där principen tillämpas – riskerar att tappa förutsägbarhet och 

därmed viss rättssäkerhet. Eftersom det är många olika förhållanden som kan, 

men inte måste, beaktas vid bedömningen finns det risk att principen lämnar 

utrymme för godtycklighet eller förbiseende. Det kan även finnas en risk att 

principen på grund av sin anpassningsbarhet manipuleras eller missbrukas. 

Exempelvis kan det – medvetet eller omedvetet – ske om vissa förhållanden 

avfärdas som irrelevanta eller oviktiga för att i stället fokusera på andra 

aspekter.  

 

Det är därutöver problematiskt att det ställs upp olika omständigheter att 

beakta i bedömningen, men ingen klarhet i hur de ska förhållas till varandra. 

Det leder till oklarheter över hur stor betydelse en omständighet ska tillmätas. 

Exempelvis kan det föreligga situationer då barnet befinner sig i en situation 

där det förekommer någon form av våld, men våldet anses vara så pass ringa 

att det inte tillmäts större betydelse (vilket i och för sig är en skepsis i sig, se 

nedan i avsnitt 5.2), med anledning av att barnets bästa även kräver en nära 

och god kontakt med båda föräldrarna. Här går två viktiga omständigheter i 

princip helt emot varandra, vilket lämnar utrymme för godtyckliga och 

rättsosäkra lösningar. Att i lagtexten ange vilket avseende domstolen specifikt 
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ska fästa avseende vid, riskerar också att skapa underlag för beslutsfattare att 

ge en disproportionerlig relevans åt de uppräknade intressena, trots att det 

anmärks att andra förhållanden likväl kan vara viktiga. Ingen motsvarande 

uppräkning av särskilda avseenden att fästa vikt vid görs heller i 

barnkonventionen, snarare fastslås där ett skydd mot godtyckliga ingripanden 

i barnets familjeliv.80 

 

5.1.2 Barns rätt att komma till tals  

Som framgått i avsnitt 2.3.3 tillmäts stor betydelse vid barnets rätt att själv 

komma till tals i bedömningen av vad som kan anses vara barnets bästa. 

Rättigheten synes dock – beaktande av barnets ålder och mognad – bli olika 

väl tillfredsställt. I vissa fall innebär ett barns låga ålder och mognad att inget 

samtal alls hålls med barnet. En risk med att inte höra barnet alls, eller för den 

delen att höra en person i barnets omgivning, är att det kan ligga nära till 

hands att göra ett godtyckligt, slentrianmässigt, och normbundet antagande 

av vad som i de flesta fall – men med det sagt inte i varje fall – är barnets 

bästa.  

 

Det är bekymmersamt att rättstillämpningen varierar beroende på barnets 

ålder och mognad. Likartade ansträngningar för att ta reda på barnets 

inställning och åsikter måste ändå göras. Myndigheter behöver säkerställa 

andra arrangemang som leder till likvärdiga processer och utredningar, 

oberoende ålder och mognad. Exempelvis är det en god idé att tillämpa icke-

verbala kommunikationsformer som lek, kroppsspråk, ansiktsuttryck eller 

målning för att kartlägga barnets preferenser. Eventuellt hade även ett 

juridiskt biträde för barnet kunnat stärka barnperspektivet genom att företräda 

barnet – som då rimligtvis även hade känt sig mer trygg och inkluderad i 

processen.  

 

 
80 Se art. 16 barnkonventionen.  
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5.2 Angående gemensamt 

ansvarstagande  

5.2.1 I kontrast till våld  

Som redovisat i avsnitt 3.1 och 3.2 ska domstolen vid bedömningen av om 

vårdnaden bör vara ensam eller gemensam fästa avseende vid föräldrarnas 

förmåga att ta gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Det poängteras i 

både statens offentliga utredning och i regeringens proposition att vårdnad i 

de flesta fall bör vara utesluten när det förekommit våld eller annat 

övergrepp.81 Att detta får verkan i praktiken verkar dock inte vara självklart. 

Ett initiativ hade kunnat vara att addera satsen i lagtext för att markera 

ställningstagandet.  

 

Att fästa avseende vid gemensamt ansvarstagande innebär en uppenbar 

problematik i framför allt de situationer då våld förekommit. Det framstår 

ignorant i förhållande till den utsatte. Rimligheten i att inte önska kontakt med 

sin förövare verkar förbises. Att över huvud taget inte utesluta en förälders 

kontakt med ett barn om våld förekommit – oavsett om våldet riktats mot 

barnet i fråga eller dennes förälder – ter sig egendomligt. En generell, 

problematisk attityd gentemot våld föreligger då hos föräldern, som bör 

undanhållas barn. Problemet uppstår bland annat eftersom det i lagtexten 

poängteras att barnet har rätt till en nära och god kontakt med båda 

föräldrarna. Kanske bör det däremot endast gälla förutsatt att våld inte 

förekommit.  

 

Det är dessutom bekymmersamt att våld i vårdnadstvister inte tas på allvar 

förrän om ett barn skulle ha förmågan att markera en tydlig motvilja mot en 

våldsutövande förälder. På grund av barnets rätt att komma till tals tillmäts i 

så fall ett sådant uttalande stor betydelse. Det är däremot orimligt att det i en 

situation där våld förekommit ska krävas ett aktivt, faktiskt uttalande av 

 
81 Prop. 2020/21:150, s. 133, SOU 2017:6, s. 201. 



 33 

barnet att kontakt inte önskas, med tanke på den maktobalans som föreligger 

mellan vuxen och barn.   

 

Även om domstolen har en svår uppgift att bedöma situationer i det enskilda 

fallet och det inte endast är uppgifter om våld som är ett kriterium att beakta 

när det gäller vårdnadsprocesser, torde det väga tyngre. Det kan enligt min 

mening aldrig vara barnets bästa att ignorera – och därvid normalisera – våld.  

 

5.2.2 I kontrast till barnets bästa  

Det är svårbegripligt hur föräldrarnas förmåga att ta gemensamt ansvar – eller 

att tvingas därtill – möter kraven på barnets bästa. Att föräldrar tvistar om sitt 

barn i domstol är redan en indikator på att gemensamt ansvarstagande inte 

fungerar. Måttet på föräldrarnas förmåga är inget mått på hur barnet mår. 

Oavsett om domstolen fäster vikt vid föräldrarnas samarbetsförmåga eller 

förmåga att ta gemensamt ansvar, så är det föräldrarna som är i fokus. Barnet 

blir endast en spelpjäs i sammanhanget.  

 

Som Barnombudsmannen föreslog hade det gynnat barnets bästa om 

bedömningen i stället fokuserade på föräldrarnas förmåga att se till att barnet 

får sina rättigheter tillgodosedda.  

 

5.3 Angående skillnaden i domstolens 

handlingsfrihet beroende på 

vårdnadshavare  

Domstolen är behörig att förordna om gemensam vårdnad trots båda 

föräldrarnas motsättning i fall där de gemensamt eller någon av dem enskilt 

har vårdnaden. Det kan i och för sig antas inte ha särskilt stor praktisk verkan 

då det – i alla fall utifrån vad som framgått – krävs starka skäl för att trots 
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sådan motsättning besluta om gemensam vårdnad. Med det sagt är det dock 

inte uteslutet.   

 

Att det föreligger ett processuellt hinder för domstolen att besluta om 

gemensam vårdnad i motsvarande fall men då barnet står under vårdnaden av 

särskilt eller tillfälliga vårdnadshavare lär därför inte i praktiken leda till en 

större skillnad. Det bör dock vara en i princip samstämmig reglering mellan 

situationerna, om det inte finns starka skäl för skillnaden. Den skillnaden som 

föreligger är att det tidigare gjorts en bedömning att gemensam vårdnad för 

föräldrarna är utesluten. Men trots en sådan tidigare bedömning bör det inte 

uteslutas att situationen ser annorlunda ut när ett nytt vårdnadsmål 

aktualiseras. Rimligtvis bör en lika omfattande utredning göras i fallen när 

barnet står under vårdnaden av särskilt eller tillfälligt förordnade 

vårdnadshavare, som när vårdnadsfrågan aktualiseras under föräldrarnas 

vårdnad. 

 

Att regeringen väldigt kortfattat avfärdade utredningens förslag och 

argumenterade för att det inte är möjligt att göra en bedömning av 

föräldrarnas lämplighet att återfå gemensam vårdnad i de fall vårdnaden 

innehas av särskilt eller tillfälliga vårdnadshavare kan uppfattas som ett 

motsägelsefullt och aningen slappt resonemang. Omöjlighetsargumentet ter 

sig även problematiskt i förhållande till resonemangen om att barnet bästa ska 

utredas i varje enskilt fall utan presumtion vare sig för eller emot gemensam 

vårdnad.82 Det är dessutom märkligt att hänvisa endast till faktum att det är 

svårare att bedöma föräldrarnas förmåga att ta gemensamt ansvar kring 

barnet på grund av att vårdnaden innehas av andra. Det framgår inte varför 

det skulle vara svårare än i något annat fall att utreda. Det kan därför uppfattas 

som intresse- tids- eller resursbrist till sådan utredning. Detta trots att det 

fortfarande ska vara barnets bästa, inte föräldrarnas inställning – eller därtill 

domstolens svårighet att utreda – som ska vara det avgörande för hur 

vårdnaden beslutas.  

 
82 Prop. 2020/21:150, s. 74–75. 
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5.4 Avslutande kommentarer  

Sammanfattningsvis blir det troligtvis inte några stora praktiska skillnader i 

domstolens handlingsutrymme beroende på om barnet står under vårdnaden 

av en eller båda föräldrarna, eller under särskilt eller tillfälligt förordnade 

vårdnadshavare. Det kan däremot framstå som märkligt att en processuell 

uppdelning görs, med hänvisning till en generell likabehandlingsprincip och 

lagstiftarens motivering om barnets bästa.  

 

En avslutande reflektion är att utvecklingen går mot att lämna över 

föräldraansvaret till domstolsmakten. Genom att försöka pressa in föräldrar i 

en social idealnorm kring gemensam vårdnad agerar domstolen som 

terapeutisk specialistmedlare i stället för rättskipare. Barnets bästa är inte en 

utdragen domstolsprocess, inte heller ett påtvingat gemensamt föräldraskap. 

Domstolsförfarandet bir nästintill en inkompetensförklaring av föräldrar, och 

– barskt uttryckt – ett likhetstecken mellan barnets bästa och domstolens 

handlingsmakt.  
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(regeringen.se)>  

 

 

Övrigt  

Barnombudsmannens hemsida under rubriken ”Vårt uppdrag”, publicerat 

2021-06-29, hämtat 2022-05-12. <https://www.barnombudsmannen.se/om-

oss/vart-uppdrag/> 

 

https://www.regeringen.se/49df82/contentassets/d9c66d32fac040848e5d1b48fe07c5f0/074-riksorganisationen-for-kvinnojourer-och-tjejjourer-i-sverige.pdf
https://www.regeringen.se/49df82/contentassets/d9c66d32fac040848e5d1b48fe07c5f0/074-riksorganisationen-for-kvinnojourer-och-tjejjourer-i-sverige.pdf
https://www.regeringen.se/49df83/contentassets/d9c66d32fac040848e5d1b48fe07c5f0/076-radda-barnen.pdf
https://www.regeringen.se/49df83/contentassets/d9c66d32fac040848e5d1b48fe07c5f0/076-radda-barnen.pdf
https://www.regeringen.se/49df85/contentassets/d9c66d32fac040848e5d1b48fe07c5f0/079-stiftelsen-allmanna-barnhuset.pdf
https://www.regeringen.se/49df85/contentassets/d9c66d32fac040848e5d1b48fe07c5f0/079-stiftelsen-allmanna-barnhuset.pdf
https://www.regeringen.se/49df9d/contentassets/d9c66d32fac040848e5d1b48fe07c5f0/057-umea-kommun-yttrande.pdf
https://www.regeringen.se/49df9d/contentassets/d9c66d32fac040848e5d1b48fe07c5f0/057-umea-kommun-yttrande.pdf
https://www.barnombudsmannen.se/om-oss/vart-uppdrag/
https://www.barnombudsmannen.se/om-oss/vart-uppdrag/

