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Abstract 
A child's best interest is a subject that affects many people, not least in custody battles. The 
United Nations Convention on the Rights of the Child and national legislation in, for example, 
the Children and Parents Code aims to protect and strengthen children's legal status in society 
and in custody disputes. Despite this, the number of custody disputes increases and it is the 
children who are most affected by the parents' conflicts. 

It is not always easy for the court to determine what is a child's best interest in an objective 
manner. Often there is a certain degree of subjectivity in the assessment. Many times, 
different interests, which the court has to decide on, conflict with each other. Through the 
legal doctrinal method, we have described the source of law and reported the applicable law  
in relation to the legal provisions relevant to the thesis. We have chosen to start from a 
recently settled and reported court case to investigate the problem and the complexity of 
determining the child's best interests when several factors play a role. In the current court 
case, the joint custody was dissolved and the father was entrusted with sole custody custody 
even though he was previously convicted of assault by both children and did not meet it for 
five years, because the mother failed to ensure that the children had had contact with their 
father and thus committed so-called visitation interference. The Court considered that the risk 
of children growing up without the right of both their parents weighed heavier than the 
principle of continuity, which otherwise is strongly rooted in practice. Through this 
investigation, and particularly by having the opportunity to examine the large volume of 
documents received from the Court, we have gained a deeper understanding of the Court of 
Appeal's judgment even though we do not agree with its correctness in all parts. Review 
dispensation was denied by the Supreme Court, but our personal opinion is that more 
guidance is needed on the subject for the future. The legislator has proposed how the child's 
best interests through a legislative amendment should be further strengthened, this by the 
principle of not only expressing decisions concerning the child but also having an impact on 
all issues concerning the child in custody purposes. 
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Sammanfattning 
Barnets bästa är ett ämne som berör många, inte minst vid vårdnadstvister. Förenta 
nationernas barnkonvention och nationell lagstiftning i exempelvis föräldrabalken syftar till 
att skydda och stärka barns rättsliga ställning i samhället och i vårdnadstvister. Trots detta, 
ökar antalet vårdnadstvister och det är barnen som drabbas hårdast av föräldrarnas konflikter. 

Det är inte alltid enkelt för domstolen att avgöra vad som är till barnets bästa på ett 
objektivt sätt, ofta finns det ett visst mått av subjektivitet med i bedömningen. Många gånger 
står olika intressen, som domstolen har att ta ställning till, i konflikt med varandra. Vi har 
genom den rättsdogmatiska metoden redogjort för rättskälleläran och redovisat för gällande 
rätt för de i uppsatsen relevanta lagrummen. Vi har valt att utgå från ett nyligen avgjort och 
uppmärksammat rättsfall för att redovisa problematiken och komplexiteten med att avgöra 
barnets bästa när flera faktorer spelar in. I det aktuella rättsfallet upplöstes den gemensamma 
vårdnaden och pappan anförtroddes ensam vårdnad trots att han tidigare dömts för misshandel 
av båda barnen och inte träffat den på fem år, på grund av att mamman underlåtit att se till att 
barnen fått umgänge med sin pappa och således begått s.k. umgängessabotage. Domstolen 
menade att risken för att barnen växer upp utan rätten till båda sina föräldrar vägde tyngre än 
kontinuitetsprincipen som annars är starkt förankrad i praxis. Det har varit ett  gediget 
material att gå igenom och vi har fått en djupare förståelse för hovrättens dom även om vi inte 
håller med om dess riktighet i alla delar. Högsta domstolen meddelade i prövningstillstånd i 
målet, men vår personliga åsikt är att det hade behövts mer vägledning i ämnet inför 
framtiden. Lagstiftaren har lämnat förslag på hur barnets bästa genom en lagändring ska 
förstärkas ytterligare, detta genom att principen att inte bara komma till uttryck för beslut som 
angår barnet utan även få genomslag i alla frågor som rör barnet i vårdnadsmål. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Förenta Nationernas konvention den 20 november 1989 om barnets rättigheter, 
barnkonventionen (barnkonventionen) (BK), utgör ett rättsligt bindande dokument 
innehållande 54 artiklar som stadgar barns grundläggande rättigheter. Konventionen syftar till 
att värna om barns rättigheter och att tillerkänna barn samma individrespekt som vuxna har, 
eftersom att barn utgör en målgrupp som är särskilt utsatt och därmed i behov av ett särskild 
skydd. Sverige ratificerade konventionen år 1990, varvid en folkrättslig skyldighet att följa 
konventionen skapades. Dock, inkorporerades konventionen inte till svensk lag vilket innebar 
att det inte fanns någon formell bundenhet för myndigheter och domstolar till konventionen. 
BK har dock blivit en naturlig del av den inhemska rätten då konventionen varit vägledande 
för svensk lagtolkning och lagstiftningar, vilket innebär att tolkningar ska stämma överens 
med det internationella åtagandet.1 Det framgår även av utredningen i SOU 1997:116 att den 
svenska lagstiftningen är förenlig med BK.2 

Enligt artikel 8 i BK ska barnets bästa sättas i främsta rummet vid alla myndighetsåtgärder 
som berör barnet. Därtill tillkommer den inhemska rätten i 6 kap. 2a § föräldrabalken 
(1949:381) (FB) som uttryckligen stadgar att barnets bästa inte bara ska sättas i främst 
rummet, utan även vara avgörande. I proposition3 till sjätte kapitlet framgår att det typiskt sett 
är till barnets bästa att barnets båda föräldrar har ett gemensamt vårdnadsansvar. 
I dagsläget är det i Sverige mellan 40 000 till 50 000 barn per år vars föräldrar separerar. Det 
är med andra ord inget ovanligt.4 Allt som oftast kommer föräldrarna överens om 
vårdnadsfrågor rörande barnet, men det är fortfarande många tvister om vårdnad, boende och 
umgänge som sker i domstol.5 Avgjorda tvistemål avseende familjerätt i talan om vårdnad av 
barn m.m år 2018 var 7327 stycken varav 959 stycken avskrivna.6 

Vårdnadstvister kan tyckas väcka starka känslor och engagemang hos gemene man och 
antalet vårdnadstvister i landets tingsrätter har mer än fördubblats de senaste tio åren, trots 
målsättningen, uttalad i förarbetena till vårdnadslagstiftningen7, att få föräldrarna att komma 
överens istället för att avgöra målet i domstol.8 Återkommande reformer av lagen har skett i 
stor omfattning och syftet har vid varje tillfälle varit att stärka barns rättsliga ställning vid 
vårdnadstvister men också för att skapa ett system för de tvistande föräldrarna att komma 
överens i vårdnadsfrågor om deras barn, innan konflikten går så långt som till domstol. En 
domstolsprocess är inte det bästa sättet att lösa en vårdnadskonflikt på eftersom det visat sig 
att processen i sig kan bidra till att öka konflikten mellan föräldrarna. Kommuner har därför 
numera en skyldighet att erbjuda samarbetssamtal i syfte om att föräldrarna ska komma 
överens. Om någon av föräldrarna väljer att gå till domstol görs även där försök med att få 
föräldrarna eniga.9 

Den nu gällande lagstiftningen är utformad så att domstolen ska avgöra vad som är barnets 
bästa i fråga om vårdnad, boende och umgänge, i de fall föräldrarna själva inte kan komma 
överens (själva eller med hjälp av samarbetssamtal). Domstolen har FB:s sjätte 

 
1 Concluding observations on the fifth periodic report of Sweden, 6 march 2015, U. N Doc, CRC/C/SWE/CO/5., 
s. 2. 
2 SOU 1997:116. 
3 Prop. 2005/06:99 s. 50. 
4 Singer, A., Barns rätt, s. 92 ff. 
5 A.a., s. 92 ff. 
6 Domstolsverkets domstolsstatistik 2018 tabell 1.4. 
7 Prop. 2005/06:99. 
8 Cederborg, A-C., Warnling-Nerep, W., Barnrätt, Edwall Insulanders artikel, s. 147. 
9 Singer, A., Barns rätt, s. 98. 
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kapitel att förhålla sig till där vissa särskilda kriterier är mycket viktiga. I en vårdnadstvist 
finns det ett visst mått av subjektivitet och därför är det svårt att bedöma vad barnets bästa är i 
det enskilda fallet på ett helt objektivt sätt, något som kan anses vara en medveten utformning 
av gällande rätt. 

När ett vårdnadsmål avgjorts i domstol är det vanligt att ha åsikter om hur tvisten borde ha 
hanterats av domstolen och parterna i målet.10 Ett mål som i närtid till denna uppsats 
författande har uppmärksammats är hovrättsmålet T 11396-17 som anförtrodde ensam 
vårdnad åt barnens pappa. Pappan hade vid tillfället för domen inte träffat barnen på ungefär 
fem år då barnen bott hos sin mamma (som för övrigt bedömdes vara en kärleksfull och 
kapabel vårdnadshavare för barnen). Pappan var dömd för bland annat misshandel av barnen 
och hade vid flera tillfällen belagts med kontaktförbud mot dem. Under tidsperioderna som 
kontaktförbudet mot barnen inte förelåg, ville barnen inte träffa sin pappa. Hovrätten 
bedömde att mamman gjort sig skyldig till umgängessabotage då hon inte sett till att umgänge 
mellan pappan och barnen ägt rum trots barnens motviljor, varvid pappan anförtroddes ensam 
vårdnad om barnen. Umgänge med mamman reglerades inte av hovrätten. Domen har 
uppmärksammats och anklagats för att inte tillgodose barnets bästa enligt gällande rätt. 
Eftersom att barn i princip saknar rättshandlingsförmåga saknar de även i många fall 
förmågan att föra sin egen talan. Det åligger därmed lagstiftaren att skapa ett skydd som 
värnar om barns rättigheter. Ett exempel på ett sådant skydd är principen om barnets bästa, 
som har sin utgångspunkt i BK. 

 
1.2 Syfte 
Huvudsyftet med denna uppsats är att analysera rättsfallet/domen i mål T 11396-17 för att 
konstatera om domen är förenlig med barnens bästa med hänsyn till FB:s sjätte kapitel. Vidare 
finns delsyften om att kartlägga rättspraxis för att klargöra tolkningen av principen barnets 
bästa samt att skapa förståelse för när flera rättsligt reglerade intressen ställs mot varandra. 

 
1.3 Problemformulering och frågeställningar 
Det framgår av artikel 3 i BK att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla 
myndighetsåtgärder som berör barn. Utöver detta, framgår det bland annat av 6 kap. 2 a § FB 
att barnets bästa ska vara avgörande i vårdnadstvister. Vad som omfattas av begreppet är dock 
rättsligt oklart, vilket innebär att en individuell bedömning måste göras i varje enskild fall. 

Utgången av hovrättsavgörandet T 11396-17 har blivit uppmärksammat och kritiserat av 
media såväl som lekmän och jurister för att inte att inte vara förenlig med barnets bästa. Om 
så är fallet, kan domen tänkas innebära en förändrad syn på rättspraxis? Vidare, kan begreppet 
barnets bästa riskera att få en annan innebörd än vad lagstiftaren åsyftat? 

 
För att uppnå uppsatsens syften och bemöta problematiken kommer följande frågeställningar 
att diskuteras och besvaras: 

 
1. Är domen i mål T 11396-17 förenlig med barnets bästa? 

 
2. Hur kan det vara barnets bästa att den som en gång misshandlat barnet blir vårdnadshavare? 

 
3. Har andra, motstående, intressen vägt tyngre än barnets bästa i mål T 11396-17? 

 
4. Hur får domen betydelse för rättspraxis? 

 
10 Cederborg, A-C., Warnling-Nerep, W., Barnrätt, Edwall Insulanders artikel, s. 147. 
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5. Hade domen kunnat se annorlunda ut med anledning av SOU 2017:6? 
 

1.4 Metod 
Utgångspunkten och syftet med rättsdogmatiken är att med hjälp av de allmänt accepterade 
rättskällorna fastställa, tolka och utreda vad som utgör gällande rätt. I praktiken innebär detta 
att söka svar bland annat i lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin enligt en given 
hierarki. Ordningen i hierarkin varierar beroende på rättsområde. Ett annat sätt att beskriva 
rättsdogmatikens syfte är att rekonstruera en rättsregel, vilket innebär att försöka återskapa 
lösningen på ett angivet rättsligt problem genom tillämpning av en eller flera rättsregler som 
ingår i de rättskällorna som är allmänt accepterade.11 

I vetenskapen om rättsdogmatiken och rättstillämpningen gällande den allmänna 
rättskälleläran återfinns rättskälleprinciper som avgör de angivna rättskällornas respektive 
ställning i juridisk argumentation och problemlösning. Vanligen brukar ställningen för 
rättskällorna delas in i: skall, bör och får efterföljas. Rättskällorna som skall efterföljas är 
givetvis lagar, men omfattar även andra föreskrifter och sedvänjor. De nyss nämnda 
rättskällorna tillmäts hög auktoritet vid juridisk argumentation och problemlösning, och ska 
därmed strikt efterföljas. Exempel på rättskällor som bör följas är prejudikat, praxis och 
lagstiftningens förarbeten.12 

Den rättsdogmatiska metoden är av stor vikt för att kunna redogöra för hur de olika 
rättskällorna avseende barns rättigheter förhåller sig till varandra. Användningen av 
rättskällehierarkin har som målsättning att uttömma vilka rättigheter enligt gällande rätt som 
ett barn i en vårdnadstvist besitter. Utredningen syftar till att redogöra för respektive rättighets 
innebörd för att skapa en förståelse för barns rättsliga ställning. Den rättsdogmatiska metoden 
kommer därmed att vara den aktuella metoden för denna uppsats. 

 
1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad till att endast beröra nationell rätt på grund av dess omfattning. FN:s 
konvention om barns rättigheter (BK) kommer att beröras i viss omfattning, detta med hänsyn 
till dess betydelse för begreppet barnets bästa. I grunddispositionen återfanns även ett avsnitt 
avseende vittnesmålen i mål T 11396-17, men det avsnittet slopades på grund av tidsfristen 
om att de inte kunde lämnas ut till allmänheten förens tidigast sex veckor efter att Högsta 
domstolen meddelat beslut om prövningstillstånd och den tiden hann inte löpa inom 
uppsatsens författande. Avgränsningar har även gjorts mot de interimistiska besluten i målet, 
som i stort sett lämnats helt utanför uppsatsens omfattning, dels på grund av 
utrymmesmässiga skäl, dels på grund av brist på relevans då alla interimistiska beslut 
avslagits. 

 
1.6 Disposition och material 
Inledningsvis presenteras en kort bakgrund om vårdnadstvister allmänt samt en kort 
presentation av det aktuella rättsfallet. Inledningsavsnittet, avsnitt ett, omfattar även arbetets 
syfte, problemformuleringar, metodbeskrivning och avgränsningar samt en disposition och 
materialbeskrivning. Därefter kommer avsnitt två som belyser gällande rätt på rättsområdet 
historiskt och med fokus på några för rättsfallet aktuella lagrum. I avsnitt tre, redogörs för 
principer och rättigheter samt motiveringar för innebörden av olika begrepp med hjälp av 
förarbeten, doktrin och artiklar som material. Vidare redogörs i kapitel fyra för 
rättstillämpningen i domstol och myndigheternas inflytande. 

 
11 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod i Korling, F., och Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 21 f. 
12 Peczenik, A., Juridikens teori och metod, s. 35 f. 
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I kapitel fem presenteras det aktuella rättsfallet, som är uppsatsens huvudsak, i större 
utsträckning. Vi har valt att dela upp detta avsnitt med ett referat av rättsfallet, tingsrättens 
och hovrättens bedömning, sedan familjerättens utredningar och övriga domar i kronologisk 
ordning som hör till rättsfallets relevans, med anledning av att det enkelt ska gå att följa och 
få en inblick i rättsfallet. Materialet som använts för det nyss nämnda avsnittet har inhämtats 
från Gotlands tingsrätt, Svea hovrätt och Högsta domstolen. 

Vi valt att ha ett avsnitt avseende rättspraxis (avsnitt sex) och ett avsnitt avseende SOU 
2017:6 “Se barnet!” (avsnitt sju) som omfattar eventuellt ny kommande lagstiftning. Därefter 
följer uppsatsens analysdel i kapitel åtta där domens (Mål T 11396-17) innehåll kritiskt 
granskas av oss och ställs mot de av lagstiftaren uppställda kraven på barnets bästa, för att 
förhoppningsvis leda till svar på vår problemformulering och våra frågeställningar så att vårt 
syfte med uppsatsen uppnås. Vi har valt att ha med egna åsikter och synpunkter i analysdelen. 

Avslutningsvis kommer vi att presentera en slutsats av vårt arbete i avsnitt nio. 
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2. Gällande rätt 
2.1 Historisk genomgång 
Inledningsvis redogörs för en historisk genomgång av FB sedan dess införande fram tills vad 
som idag utgör gällande rätt. Därefter bearbetas utvalda lagparagrafer genom  att redovisa för 
lagstiftarens mening utifrån främst förarbeten. 

År 1950 infördes FB som än idag reglerar rättsförhållandet mellan barn och föräldrar (dvs. 
en del av familjerättens område).13 
Familjerätten har som rättsområde genom åren genomgått stora förändringar då samhällets 
syn på barn, föräldrar och familj har förändrats. Precis som för en del annan lagstiftning är det 
naturligt att familjerätten ändras med tidens gång. Sedan 1970-talet har familjerätten 
genomgått betydande förändringar. Utvecklingen av familjerätten har eftersträvat att 
tillgodose barnets intressen i relation till föräldrarna i allt större utsträckning.14 

År 1968 infördes särskilda regler för verkställighet av domar och beslut som rör barn 
gällande vårdnad, umgänge och överlämnande samt överflyttning av barn. Några år senare 
ändrades bestämmelserna till att faktumet om vilken föräldrarna som bar skulden till 
skilsmässan inte längre skulle tillmätas någon betydelse vid avgörandet av vilken förälder  
som skulle ha vårdnaden om barnet.15 

Några år därefter infördes en bestämmelse om att ogifta föräldrar efter en 
domstolsprövning kunde få gemensam vårdnad av barn och år 1983 ändrades lagen till att 
föräldrar kunde få gemensam vårdnad efter äktenskapsskillnad utan beslut från domstol. 
Vidare år 1991 infördes möjligheten för föräldrar till samarbetssamtal hos de sociala 
myndigheterna, en satsning som innebar att föräldrar i separation skulle få hjälp med att 
komma överens kring frågor som rör barnet. År 1996 påtalades vikten av barnets rätt att 
komma till tals, varvid en bestämmelse om att domstolen vid sin bedömning ska ta hänsyn till 
barnets vilja med beaktande av mognad och ålder snart därpå tillkom.16 

Under år 1998 genomfördes en stor förändring i lagstiftningen nämligen att domstolen fick 
möjlighet att besluta om gemensam vårdnad trots att en av föräldrarna motsätter sig det men 
med beaktande av att en gemensam vårdnad skulle vara det bästa för barnet. Växelvist boende 
blev en möjlighet för domstolen att besluta om.17 

Bestämmelsen om en nära och god kontakt med båda föräldrarna myntades i början på 
1990-talet och sedan dess har ett allt större fokus lagts på barnperspektivet vilket också 
förstärkts i lagstiftningen. Lagstiftaren söker underlätta möjligheterna till överenskommelse 
mellan föräldrarna än att tvista i domstol.18 

I FB:s sjätte kapitel infördes år 2006 större lagändringar. Syftet med dessa var att betona 
att målsättningen vid avgörande kring barnets vårdnad, boende och umgänge ska vara utifrån 
vad som på bästa sätt tillgodoser barnets intressen. En av de större förändringarna handlade 
om att domstolen ska lägga särskild vikt vid föräldrarnas samarbetsförmåga kring barnet.19 
Före 2006  dömde domstolen alltför rutinmässigt till gemensam vårdnad. Det får  inte dömas 
till gemensam vårdnad i syfte att få föräldrarna att samarbeta. Det ska finnas ett någorlunda 
konfliktfritt samarbete kring barnet vid gemensam vårdnad, föräldrarna ska kunna hantera 
sina delade meningar på ett sådant sätt så att det inte drabbar barnet. Vad som framgår 

 
 
 

13 Lag (1949:382) om införande av föräldrabalken där det står i 1 § att ”Den nu antagna föräldrabalken skall 
jämte vad här nedan stadgas träda i kraft den 1 januari 1950.” 
14 Cederborg, A-C., Warnling-Nerep, W., Barnrätt, Edwall Insulanders artikel, s. 148. 
15 Prop. 1973:32 s. 131. 
16 Prop. 2005/06:99 s. 34. 
17 A.a., s. 35. 
18 Cederborg, A-C., Warnling-Nerep, W., Barnrätt, Edwall Insulanders artikel, s. 148. 
19 A.a., s. 149. 
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av propositionen Nya vårdnadsregler är att domstolarna alltid måste pröva de skäl som anges 
när gemensam vårdnad är emot den ena förälderns önskemål.20 

 
2.2 Förarbeten och lagtext 
2.2.1 Inledning 
Rättsförhållandet mellan barn och föräldrar regleras, som nyss nämnt, genom FB som  
infördes år 1950.21 

Senaste lagändringarna gällande vårdnad i FB efter propositionen22 om nya vårdnadsregler 
från 2005 trädde i kraft 1 juli 2006. Av propositionen23 framgick att förslagen till 
förändringarna syftar till att förstärka barnperspektivet genom att barnets bästa ska vara 
avgörande för alla beslut vilket också uttryckligen syns i lagen. Det framhölls också att risken 
för att barnet far illa särskilt ska beaktas när domstolen och socialnämnden gör en bedömning 
av barnets bästa. Precis som tidigare, konstaterades i propositionen att gemensam vårdnad 
oftast är det bästa för barnet och att den lagregel som infördes år 1998 om möjligheten att 
döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja bör kvarstå. En förälders motstånd mot 
gemensam vårdnad måste tas på allvar och handlar det till exempel om övergrepp av olika 
slag mot barnet eller någon annan i familjen är det i princip det bästa för barnet om den 
föräldern inte får del i vårdnaden.24 

Något annat som regeringen lyfte som är särskilt viktigt var föräldrarnas förmåga att 
samarbeta. Regeringen föreslog en uttrycklig bestämmelse att i de fall som vårdnaden ska 
vara gemensam ska domstolen vid bedömningen fästa avseende särskilt vid föräldrarnas 
förmåga att samarbeta i vårdnadsfrågor. Enligt förslaget ska domstolen också aktivt verka för 
samförståndslösningar mellan föräldrarna. Barns rätt till umgänge fick också en del 
förändringar i lagtext bland annat att umgänge kan ske via brev och telefonkontakt samt 
vikten av barnets umgänge med andra närstående.25 

2.2.2 Barnets bästa enligt föräldrabalken 6 kap. 2a § 
Som nämndes ovan tillkom ett tillägg i FB:s sjätte kapitlet år 2006 där barnets bästa 
förtydligades och därefter finns uttryckt i lagtext. Enligt 6 kap. 2a § FB framgår följande: 

 
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. 

 
Genom vårdnadsreformen år 1998 infördes portalparagrafen om barnets bästa.26 Till frågor 
om hur vårdnad, boende och umgänge ska bedömas innehåller paragrafen övergripande 

 
 

20 Prop. 2005/06:99 s. 48 ff. 
21 Lag (1949:382) om införande av föräldrabalken, 1 §. 
22 Prop. 2005/06:99 s. 34. 
23 A.a., s. 1. 
24  A.a., s. 1 f. 
25  A.a., s. 1 f. 
26  A.a., s. 39. 
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bestämmelser.27 Lagstiftarens syfte är att bestämmelsen är tänkt som en grundval, som 
markerar att barnets bästa som utgångspunkt ska ligga som grund för bedömningen. De mer 
konkreta bestämmelserna i FB:s sjätte kapitel ska utgå från portalparagrafen.28 Införandet av 
paragrafen återspeglar BK:s bestämmelser.29 Första och andra stycket har ändrats samt att ett 
tredje stycke har införts.30 Syftet med ändringarna som skedde år 2006 var att förtydliga 
barnperspektivet ytterligare.31 

I första stycket betonas att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, 
boende och umgänge. Detta innebär att t.ex. en förälders behov av kontakt med barnet eller 
rättvisa mellan föräldrarna inte kan vara intressen som tillmäts någon betydelse om det skulle 
innebära att det skulle gå före barnets bästa. Enligt proposition32 kan naturligtvis hänsyn till 
andra överväganden finnas med, men i slutändan är det ändå barnets bästa som ska vara 
avgörande vid beslut och det gäller för både domstolens avgöranden och socialnämndens 
beslut.33 Barnets bästa ska i varje enskilt fall avgöras utifrån de individuella förhållandena. I 
nyss nämnda proposition nämns också att bedömningen ska bygga på beprövad erfarenhet och 
kunskap i kombination med att barnet självt ska komma till tals. Hänsyn ska tas till allt som 
rör barnet när det gäller barnets fysiska som psykiska välbefinnandet och utveckling. 
Kortsiktiga och långsiktiga effekter för barnet ska så långt det är möjligt beaktas.34 

I bestämmelsens andra stycke anges omständigheter som ska beaktas vid bedömningen om 
barnets bästa. Vissa omständigheter omnämns särskilt eftersom att de enligt lagstiftarens 
mening är att de ska visas särskild hänsyn och får inte glömmas bort vid bedömningen. Dock 
innebär inte detta att de omständigheterna nödvändigtvis behöver betyda mer än andra viktiga 
förhållanden i det enskilda fallet. I första strecksatsen i andra stycket, lyfts risken fram för att 
barnet far illa som ett förhållande som tillmäts särskild stor vikt. Vid bedömningen av barnets 
bästa ska domstolen och socialnämnden fästa särskild vikt vid risken för att barnet utsätts för 
övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Kan en risk förutses av 
domstolen eller socialnämnden ska den i bedömningen av barnets bästa väga tungt. Ett tillägg 
har gjorts som omfattar även när någon annan i familjen än barnet utsätts för våld eftersom  
det ändå kan leda till att barnet far illa. Det ska alltid göras en riskbedömning eftersom lagen 
tar sikte på risken med att ett barn far illa. Bedömningen ska grunda sig i vad som tidigare 
skett och om andra faktiska omständigheter. Även påståenden om brott, t.ex. när 
förundersökningen lagts ner, ska beaktas och i ett vårdnadsmål ställs inte lika höga beviskrav 
som i brottmål. Har en förälder gjort sig skyldig till övergrepp bör en detaljerad bedömning 
göras av det inträffade. Av betydelse är om övergreppen pågått systematiskt under längre tid 
eller varit allvarliga för då finns det oftast skäl att bedöma att det är riskfyllt för barnet med en 
sådan förälder till vårdnadshavare. Beteendet kan också vara av betydelse, t.ex. om 
våldsbenägenheten beror på förövarens kontroll och makt över offret vilket är att anses som 
ett beteende som kan vara svårt att ändra. När våldet har skett är också av betydelse och om 
förhållandet mellan barnet och föräldern har fungerat bra efteråt föreligger sällan risk. Om det 
istället skett nyligen, kan risken vara större i kombination med att förhållandet mellan barnet 
och föräldern är osäkert. Avslutningsvis, en omständighet som måste beaktas är om föräldern 
har genomgått behandling för att undvika upprepning, men hänsyn måste givetvis också tas 
till barnets egna inställning.35 

 
27 Oldenstedt, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 2a §, Karnov. 
28 Prop. 2005/06:99 s. 39. 
29 Prop. 1997/98:7 s. 46 f. och 103. 
30 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 2a §, Zeteo. 
31 Oldenstedt, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 2a §, Karnov. 
32 Prop. 2005/06:99 s. 85 ff. 
33 A.a., s. 85 ff. 
34 A.a., s. 40. 
35 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 2a §, Zeteo. 
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Andra strecksatsen i andra stycket, handlar om barnets behov av en god och nära kontakt 
med båda sina föräldrar. Genom bestämmelsen understryks att en nära och god kontakt till 
båda sina föräldrar har betydelse för barnets utveckling och välbefinnande. Den rättighet som 
barnet har får dock inte innebära att barnet måste umgås eller leva med en förälder under vissa 
förhållanden exempelvis om barnet skulle bli eller riskera att bli utsatt för våld, övergrepp 
eller kränkningar. Inte heller ska barnet behöva bevittna våld i hemmet då det kan innebära en 
stor risk för barnets psykiska hälsa.36 

Som Brottsoffermyndigheten framhåller kan reaktionerna bli väl så allvarliga när barn 
bevittnar våld i sin närmiljö som när barnet själv varit utsatt för det direkta övergreppet. Barn 
känner ofta skuld för våldet och att inte kunna ingripa. De kan även bli mycket oroliga över 
att de ska utsättas för våld och även våld av lindrigare art kan uppfattas som allvarliga.37 Som 
tidigare nämnt, om uppgifter om våld i ett vårdnadsmål lyfts fram måste alltid uppgifterna 
prövas och en bedömning kring risken göras. Finner domstolen att en risk föreligger för att 
barnet ska fara illa ska det väga tungt i en helhetsbedömningen av samtliga omständigheter. 
Om en förälder utsätter barnet för våld är det i de allra flesta fall barnets bästa att den 
föräldern inte får vara delaktig i vårdnaden om barnet. Domstolen kan besluta om att inget 
umgänge ska ske alls eller att umgänge ska ske, om det skulle visa sig vara barnets bästa, men 
under kontrollerade former som t.ex. genom en kontaktperson. Det ska alltid ske en 
individuell prövning av vad som är det bästa för barnet.38 

Barnets behov av en nära och god kontakt med föräldrarna är en särskilt viktig 
omständighet. FB bygger på att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad när det är bäst för 
barnet och lagen bygger på att barnet har ett behov av en nära och god kontakt med båda sina 
föräldrar. Men även om endast en förälder ensamt har vårdnaden ska ändå ett sådant behov 
tillgodoses och lagen stadgar att den som bäst kan antas uppfylla barnets behov av en nära och 
god kontakt med båda sina föräldrar är den som är mest lämpad  som vårdnadshavare. 
Förutom vårdnadshavarens positiva inställning kan det krävas en viss insats för att bland 
annat ordna med praktiska arrangemang som ska underlätta barnets kontakt med den andra 
föräldern. Domstolen bör inte ge vårdnaden till den förälder som är emot att barnet ska umgås 
med den andra förälder, om det inte särskilt talar emot det.39 Det händer att beslut om 
umgänge saboteras av vårdnadshavaren och sådant ser domstolen mycket allvarligt på och 
vilket kan leda till att vårdnadsfrågan omprövas.40 I förarbeten41 finns det flera  
omständigheter som kan tala för att vårdnaden inte ska ändras trots att vårdnadshavaren 
hindrat barnet umgänge med den andra föräldern, en sådan omständighet kan vara att 
föräldern gjort sig skyldig till misshandel eller övergrepp eller som på annat sätt anses som 
olämplig för barnet att umgås med. Detta betyder att domstolen behöver beakta 
vårdnadshavarens motiv till att motsätta sig umgänget. Om barnet vistats under en längre tid 
hos den förälder som främjar barnets behov minst av en nära och god kontakt med den andre 
föräldern kan det vara en omständighet som domstolen ska ta ställning till. Domstolen får då 
väga barnets behov av en god och nära kontakt med båda sina föräldrar mot barnets behov av 
kontinuitet och stabilitet i sin tillvaro. En överflyttning av vårdnaden kan ge  
omställningsproblem för barnet men kan vara värt sitt pris för att få till stånd en nära och god 
kontakt till båda föräldrarna på sikt. Som tidigare påtalats måste det prövas i varje enskilt fall 
vad som kan anses vara till barnets bästa.42 

 
 

36 A.a. 
37 Prop. 2005/06:99, s. 42. 
38 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 2a §, Zeteo. 
39 A.a. 
40 Prop. 1973:32 s. 131. 
41 Prop. 2005/06:99 s. 42. 
42 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 5 §, Zeteo. 
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Enligt tredje stycket ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och 
mognad. Det var vid 1995 års reform tal om att införa barnets talerätt i lagstiftningen men så 
blev aldrig fallet och bestämmelsen som den ser ut idag motsvarar väl kraven i artikel 12 i BK 
om barns rätt att komma till tals och att deras åsikter ska tas på allvar utifrån barnets ålder och 
mognad. Ibland är barnets bästa mycket svårt att avgöra i ett vårdnadsmål och tanken är då att 
barnets vilja bör, som en fristående omständighet, blir avgörande för domstolens 
ställningstagande i målet. Enligt vad som sägs i 6 kap. 1 § FB ges barnets vilja uttryck och 
respekt för barnets person och egenart, sådant gäller främst äldre barn. Domstolen är skyldig 
att ta hänsyn till barnets vilja utifrån barnets ålder och mognad. När det gäller de små barnen 
behöver domstolen inte alls ta hänsyn till detta. Hänsyn till barnets vilja ska gälla 
socialnämndens och domstolars bedömning i vårdnadsärenden. Den del av bestämmelsen som 
nämner barnets ålder och mognad anger inte något specifikt ålderskrav men kan jämföras med 
adoptionsreglerna i FB och särskilt huvudregeln 4 kap. 7 § att den som fyllt 12 år inte kan 
adopteras utan samtycke. Dock ska det enligt förarbeten till 2006 års lagstiftning, när det 
gäller vårdnadsärenden tas hänsyn även till yngre barns vilja. Domstolen ska enligt tredje 
stycket se till att barnet fått möjlighet att uttala sin vilja. Om barnet nått sådan mognad och 
ålder och barnets inställning saknas ska domstolen begära att utredningen ska kompletteras 
enligt 6 kap. 19 § FB. Hänsyn ska tas till barnets vilja i alla frågor som rör barnet när det 
kommer till vårdnad, boende och umgänge även vid interimistiska beslut.43 

2.2.2 Ändring i vårdnaden enligt föräldrabalken 6 kap. 5 § 
När en ändring av vårdnad är av intresse aktualiseras paragrafens bestämmelser som riktar sig 
till domstolen. Paragrafen lyder: 

Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och vill någon av 
dem få ändring i vårdnaden, skall rätten besluta att vårdnaden skall vara 
gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. 
Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av 
föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att 
samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, 
om båda föräldrarna motsätter sig det. 
Frågor om ändring i vårdnaden enligt första stycket prövas på talan av en av 
föräldrarna eller båda. I mål om äktenskapsskillnad får rätten utan yrkande 
anförtro vårdnaden om barnet åt en av föräldrarna, om det är uppenbart att 
gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa. 

 
Bestämmelserna riktar sig enbart till om det är båda eller en av föräldrarna som ska ha 
vårdnaden om barnet i framtiden. Andra paragrafer reglerar överflyttning av vårdnad m.m. 
som inte närmare kommer att belysas här.44 

Innan 2006 dömde domstolarna alltför rutinmässigt till gemensam vårdnad. Den nya 
formuleringen som infördes i 6 kap. 5 § FB år 2006 hade avsikten att bland annat åstadkomma 
en uppstramning av rättspraxis.45 

Enligt första stycket kan domstolen vägra att upplösa en gemensam vårdnad men den kan 
också förordna om gemensam vårdnad även om en av föräldrarna motsätter sig det, vilket 

 
43 A.a. 
44 A.a. 
45 Prop. 2005/06:99 s. 50 f. 
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också framgår av andra stycket é contrario. Det nu sagda innebär att en far som inte är gift 
med barnets mor kan göra gällande gemensam vårdnad även om modern motsätter sig det. 
Domstolens avgörandet ska innebära det bästa för barnet. För att tillvarata barnets intresse har 
gemensam vårdnad blivit ett viktigt inslag i riktning med den utvecklingen och möjligheterna 
till gemensam vårdnad har gradvis ökat. Lagstiftarens syfte är att främja ett gott och nära 
förhållande mellan barn och förälder. Om en förälder känner ansvar över barnet har det  
ansetts bidra till ett sådant förhållande. Likaså om barnets rätt till en nära och god kontakt till 
båda sina föräldrar sägs öka om gemensam vårdnad föreligger. Så många gånger anses av 
domstolen gemensam vårdnad som den vårdnadsform som typiskt sett är det bästa för barnet. 
När frågan om ensam vårdnad uppstår är det upp till domstolen att bland annat pröva 
föräldrarnas vilja till att samarbeta kring frågor som rör barnet och om domstolen så finner att 
det skulle kunna ske någorlunda konfliktfritt kan gemensam vårdnad ändå vara det bästa för 
barnet, om inte båda föräldrarna motsätter sig det så att säga.46 Med konfliktfritt samarbete 
menas inte att föräldrarna måste vara överens om allting kring barnet men de får inte heller ha 
så svåra meningsskiljaktigheter att det drabbar barnet. I vart fall måste de kunna hantera sina 
delade meningar.47 Ett samarbete underlättar självklart barnets rätt till en nära och god kontakt 
med föräldrarna. Det bästa är om föräldrarna kan enas om frågor som rör barnet utan 
inblandning av domstol, det anses nämligen mindre konfliktfyllt än vid en tvist. Om barnet 
står under vårdnad av båda föräldrarna men en av dem begär ändring är det upp till domstolen 
att pröva vad som är bäst för barnet, vilket kan utmynna till fortsatt gemensam vårdnad eller 
att domstolen upplöser densamma och anförtror vårdnaden om barnet till den ena föräldern. 
Motsvarande gäller om båda föräldrarna begär att få ensam vårdnad av barnet men om ingen 
av dem eller en av dem motsätter sig gemensam vårdnad står det domstolen fritt att, om den 
anser att det är förenligt med barnets bästa, besluta om gemensam vårdnad. Motsätter sig dock 
båda föräldrarna gemensam vårdnad är domstolen skyldig att upplösa den och ta ställning till 
vem av föräldrarna som ska få vårdnaden om barnet.48 

Om barnet istället står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den andra föräldern 
begär gemensam vårdnad kan domstolens avgörande i fall där det anses vara till barnets bästa 
döma till gemensam vårdnad även om en vårdnadshavare motsätter sig det. Den ensamma 
vårdnadshavaren kan också begära gemensam vårdnad men barnets bästa ska alltid ligga till 
grund för avgörandet.49 

Domstolen kan besluta om gemensam vårdnad mot en förälders vilja men om föräldern 
uttryckligen visar att hen inte vill vara vårdnadshavare bör en sådan lösning inte komma till 
stånd då den knappast kan anses vara till barnets bästa. Omständigheter enligt 6 kap. 2a § st. 2 
och 3 ska särskilt beaktas vid bedömningen av vad som är barnets bästa. Vad som är barnets 
bästa får domstolen i varje enskilt fall alltid pröva mot bakgrund av förhållandena.50 

I förarbeten till andra stycket nämns resultatet av 1998 års vårdnadsreform och om 
möjligheten för att domstolen fortfarande kunna döma till gemensam vårdnad mot en 
förälders vilja men att ett sådant beslut naturligtvis bör tas med stor försiktighet och 
lyhördhet.51 Enligt tidigare praxis från Högsta domstolen innebar det att vårdnaden skulle 
anförtros åt en av föräldrarna ensam endast om särskilda omständigheter förelåg som talade 
emot en gemensam vårdnad samt att båda föräldrarna motsatte sig gemensam vårdnad.52 En 
annan särskild omständighet enligt praxis var att en förälder var olämplig som 

 
 

46 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 5 §, Zeteo. 
47 Oldenstedt, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 5 §, Karnov. 
48 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 5 §, Zeteo. 
49 A.a. 
50 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 5 §, Zeteo. 
51 Prop. 2005/06:99 s. 49. 
52 Se NJA 1999 s. 451. 
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vårdnadshavare, t.ex. när denne utövat våld mot den andra föräldern.53 En annan omständighet 
var när föräldrarna hade en så svår och djup konflikt att det var omöjligt för dem att samarbeta 
i frågor rörande barnet, varpå en sådan omständighet kunde tala mot gemensam vårdnad.54 I 
förarbetena talades det om att detta kunde uppfattas som att en presumtion för gemensam 
vårdnad förelåg.55 Någon presumtion för eller emot gemensam vårdnad finns inte. Vad 
kommitten såg gällande sin utredning om 1998 års vårdnadsreform var att det fanns en 
tendens hos domstolarna att döma till gemensam vårdnad trots att det kunde förutses att 
föräldrarna skulle ha samarbetssvårigheter. Enligt kommitten dömdes det i mycket stor 
utsträckning till gemensam vårdnad trots att den ena föräldrarna motsatte sig det och den 
vanligaste motiveringen av domstolens beslut om gemensam vårdnad var att 
samarbetssvårigheterna inte ansågs vara så allvarliga. Som en följd av det nyss nämnda har 
det i andra stycket tagits in en ny bestämmelse, år 2006, som betonar att domstolen ska fästa 
särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Det ska enligt 
Lagrådet innebära en uppstramning av rättspraxis vilket också visat sig genom HD:s 
tillämpning av lydelsen.56 

Om föräldrarna är någorlunda överens om hur vårdnadsfrågan ska lösas behöver domstolen 
i regel inte någon mera ingående vårdnadsutredning, det är tillräckligt att socialnämnden får 
yttra sig över ansökningen. Har nämnden inget att rapportera behövs heller inga åtgärder från 
nämndens sida. Skulle det vara tvärtom att en kontakt med föräldrarna och i vissa fall även 
barnet behöver tas, ska barnets inställning beaktas och domstolen ska underrättas om detta 
utav nämnden. När föräldrarna är oense ska en utredning kring vårdnadsfrågan ske enligt 6 
kap. 19 § FB. 

Enligt tredje stycket andra meningen behandlas vårdnadsfrågan i mål om 
äktenskapsskillnad. Domstolen kan i sådana mål anförtro vårdnaden om barnet till en av 
föräldrarna om det står klart att gemensam vårdnad skulle vara oförenligt med barnets bästa. 
Rätten får endast ingripa i uppenbara fall och ska då självmant förordna vad som är bäst för 
barnet.57 

 
2.2.3 Umgänge enligt föräldrabalken 6 kap. 15 § 
Paragrafen reglerar barnets rätt till umgänge och lyder: 

 
Barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans 
med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller 
genom att de har annan kontakt. 

 
Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge 
med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. 
Särskilt förordnade vårdnadshavare har ett motsvarande ansvar. 

 
Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med 
någon annan som står det särskilt nära så långt möjligt tillgodoses. 

 
Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och skall umgås med en 
förälder som det inte bor tillsammans med, skall den andra föräldern lämna 
sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl 

 
53 Se NJA 2006 s. 26. 
54 Se NJA 2000 s. 345 
55 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 5 §, Zeteo. 
56 Prop. 2005/06:99 s. 49-51; NJA 2007 s. 382. 
57 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 5 §, Zeteo. 
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talar mot det. Om barnet skall umgås med en förälder som inte är vårdnadshavare 
eller med någon annan som står barnet särskilt nära, skall upplysningar enligt 
första meningen lämnas av vårdnadshavaren. 

 
I paragrafens första stycke anges det uttryckligen att barnet ska ha rätt till ett umgänge med 
den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Det finns inte någon plikt för barnet att 
umgås med föräldern och det är inte heller någon absolut rätt för föräldern att umgås med 
barnet. Det är barnets intressen och behov som är avgörande och umgänget är i första hand till 
för barnet, vilket överensstämmer med den grundläggande principen om barnets bästa.58 I 
reglerna om umgänge är utgångspunkten att barnet har kontakt med båda sina föräldrar, även 
om de inte bor tillsammans. Det är dock inte alltid förenat med barnets bästa att barnet umgås 
med en förälder som det inte bor tillsammans med. Det kan till exempel handla om att den 
föräldern gjort sig skyldig till övergrepp mot barnet eller den andra föräldern och ett umgänge 
kan i sådant fall vara direkt skadligt för barnet. Det ska alltid ske en individuell prövning i vad 
som anses vara barnets bästa vid ett avgörande i frågan om umgänge.59 Av första stycket 
framgår att en kontakt mellan förälder och barn kan ske genom t ex brev och telefonsamtal 
istället för att de träffas. En sådan lösning kan vara aktuell om det t.ex. är långt avstånd mellan 
dem. Brev eller telefonsamtal kan också vara ett sätt att återuppta kontakt med en förälder som 
av någon anledning inte haft del i barnets liv. Det kan ses som det bästa för barnet att göra så 
under en period. Avsikten med lagbestämmelsen är att underlätta kontakt när umgänge inte 
kan komma till stånd och ska alltså inte verka som en inskränkande åtgärd när möjlighet till 
umgänge finns. Bestämmelsen gäller enbart barnet och dennes föräldrar och omfattas inte av 
umgänge med andra närstående. Det som sägs om umgänge gäller också umgänge genom 
annan kontakt och domstolen får besluta om sådant umgänge.60 

Andra stycket stadgar att barnets behov av umgänge med den förälder som det inte bor med 
åvilar gemensamt barnets föräldrar. Det spelar ingen roll om föräldrarna har gemensam 
vårdnad eller inte. Ansvaret är inte förenat med någon påföljd.61 Ibland ter det sig så att 
barnets förälder inte är intresserad av umgänge med barnet, s.k umgängesvägran, vilket i sin 
tur innebär att barnet i ett sådant fall inte kan tillerkännas umgängesrätt med den föräldern.62 
Om det skulle vara så att en förälder inte visar något intresse för sitt barn kan vårdnadshavaren 
få hjälp via socialnämnden att få till stånd ett umgänge, om det inte är olämpligt för barnet 
eller att barnet självt inte vill. Vid en separation mellan barnets föräldrar kan förhållandena 
vara sådana att det är olämpligt för barnet att inleda umgänge direkt med den förälder som 
barnet inte bor hos, barnet kan behöva en tids lugn och ro. Om en förälder flyttar oskäligt långt 
bort utan godtagbar anledning kan vårdnads- och boendefråga samt resekostnader komma på 
tal. Vid bedömningen av barnets bästa ska det alltid fästas särskild vikt vid barnets behov av 
en nära och god kontakt till båda sina föräldrar.63 Bestämmelsen i tredje stycket syftar till att 
för barnet tillgodose denne med berikande relationer även till andra närstående än föräldrarna. 
Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att barnets behov av umgänge med andra personer 
uppfylls detta genom att på olika sätt uppmuntra barnet att träffa andra närstående. Vid 
bristande umgänge är det en viktig uppgift för socialtjänsten att förmå vårdnadshavare att 
beakta barnets behov av detta. Att lämna uppgifter som kan främja barnets umgänge med en 
annan vuxen åligger vårdnadshavaren vilket stadgas i paragrafens fjärde stycket. Det nyss 
sagda gäller för det fall när barnet ska umgås med någon annan än den andra föräldern eller 

 
58 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 15 §, Zeteo; Prop. 1997/98:7 s. 61. 
59 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 15 §, Zeteo.. 
60 Prop. 2005/06:99 s. 54 ff. 
61 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 15 §, Zeteo. 
62 Sjösten., M. Vårdnad boende och umgänge. s. 86. 
63 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 15 §, Zeteo. 
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vårdnadshavaren. Inledningsvis i stycket regleras de fall där barnet står under båda 
föräldrarnas vårdnad men ska umgås med den förälder som det inte bor med och därmed har 
boendeföräldern en skyldig att lämna upplysningar om barnet. Upplysningar ska i första hand 
lämnas till den eller dem som barnet umgås med men ibland av praktiska skäl kan även 
socialtjänsten vara involverade och upplysning till dem ska också lämnas. Om det är aktuellt 
med en längre utlandsvistelse, avflyttning till annan ort med mera som kan tänkas påverka 
umgänget för barnet ska sådana upplysningar lämnas i ett tidigt skede för att minska 
eventuella omställningsproblem. Med anledning av barnets umgänge med annan ska det också 
upplysas om barnets hälso- och sjukdomstillstånd för att undvika ett eventuellt obehag för 
barnet. Även frågor av mindre karaktär kan vara av betydelse och det är viktigt att 
umgängesföräldern inte ses som en utomstående. Umgängesföräldern behöver vara insatt i 
frågor som rör barnet så att barnet på ett naturligt sätt också kan vända sig till den föräldern 
för råd och stöd. Bestämmelsen avser viktiga och betydelsefulla händelser. 
Umgängesföräldern kan således inte kräva att den ska få reda på allt som rör barnets 
vardagliga liv. Bestämmelsen riktar sig till att främja umgänge. Det är helt upp till 
vårdnadshavaren att bestämma vilka upplysningar denne vill och kan lämna. Däremot om det 
finns en ovilja att lämna upplysningar som kan främja ett gott umgänge mellan barnet och 
umgängesföräldern kan det finnas anledning att ompröva vårdnadssituationen. Dock ska det 
nämnas att det finns undantag för när en vårdnadshavare inte behöver lämna information. Ett 
sådant exempel är när barnet sagt något i förtroende till vårdnadshavaren, främst äldre barn, 
och inte vill att umgängesföräldern får kännedom om det. Ett annat kan vara att kvinnan och 
barnet lever på hemlig ort med skyddad identitet och av den anledningen inte kan lämna 
upplysningar. Om en vårdnadshavare har underlåtit att lämna upplysningar i syfte att 
motarbeta ett umgänge kan undantaget vara av betydelse vid en eventuell omprövning av 
vårdnaden.64 

 
2.2.3.1 Föräldrabalken 6 kap. 15a § 
Detta avsnitt utgör en beskrivning och redogörelse av 6 kap. 15a § 1 och 3 st. FB. Stycke två i 
bestämmelse återges endast i lagtext då det inte är relevant för denna uppsats att gå in på det 
ytterligare. 

FB 6 kap. 15a § lyder som följande: 
 

På talan av en förälder som vill umgås med sitt barn får rätten besluta om 
umgänge mellan barnet och den föräldern. En sådan talan får också föras av 
socialnämnden. 

 
På talan av socialnämnden får rätten besluta om umgänge mellan barnet och 

någon annan än en förälder. Vid bedömningen av om en sådan talan skall föras 
skall socialnämnden särskilt beakta barnets behov av umgänge med sina 
morföräldrar och farföräldrar och andra som står barnet särskilt nära. 

 
Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, får de avtala 

om barnets umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med. 
Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. 

 
Enligt bestämmelsens första stycke får domstolen på talan av en av föräldrarna fatta beslut om 
umgänge med den föräldern. Regeln är främst avsedd för föräldrar som inte bor med barnet 

 
 

64 A.a. 
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och vill ha umgänge.65 Det framgår av praxis66 att det är möjligt att rättslig reglera umgänge 
med en förälder i de fall när gemensam vårdnad föreligger, om barnet bor med den andra 
föräldern. En relativt ny del av första stycket är att nämnd talan numera även kan föras av 
socialnämnden, detta på grund av att socialnämnden har en skyldighet att tillgodose behov 
och erbjuda hjälp som kan behövas efter att en vårdnadstvist är avgjord, enligt 5 kap. 1 §  
socialtjänstlagen (2001:453), (SoL). Det bör här poängteras att ett vårdnads- eller 
umgängesärende alltså inte kan anses avslutat bara för att frågan om umgänge eller vårdnad 
har avgjorts.67 

Det förekommer fall där umgänge med en förälder gör att barnet mår dåligt eller riskerar 
att fara illa om umgänget fortsätter. Det kan beror på att någon inträffat efter rättegången, men 
det kan också betyda att förhållandet inte framkommit under rättegången och således inte 
tagits i beaktning. En förälder som för sig skyldig till övergrepp mot barnet eller någon annan 
i familjen kan behöva uteslutas från barnets liv, alternativt få begränsat umgänge med barnet. 
Detta gäller även om föräldern har en alkohol- och/eller narkotikamissbruk, är psykiskt sjuk 
eller av annan anledning är olämplig att ha det umgänge med barnet som domstolen reglerat. 
Barnet hamnar i dessa lägen i ett extremt utsatt läge om ingen av föräldrarna försöker 
åstadkomma den förändring som då blivit en nödvändighet, varvid det är ett extra skydd för 
barnet att även socialnämnden har möjlighet att föra talan om umgänget.68 

Som i alla frågor som rör barnet, ska barnets bästa vara avgörande. I umgängesfrågan 
innebär barnets bästa att det ska vara till fler/större fördelar än nackdelar för barnet att ha 
umgänge med båda föräldrarna. Normalt brukar sägas att ett stabilt förhållande till båda 
föräldrarna är utgångspunkten, men för små barn kan längre avbrott i kontakten utgöra en stor 
påfrestning.69 Det bör därför tas hänsyn till vilken mognad och ålder barnet i det enskilda 
fallet har, schabloner är inte möjliga att utgå ifrån.70 Det bör även lämnas hänsyn till vilken 
anknytning barnet har till föräldern som vill ha reglerat umgänge, speciellt för små barn där 
den känslomässiga relationen till föräldrar utgör en stor del av trygghetskänslan. Kan det 
antas att barnet på grund av miljön eller av annan orsak kan ta skada (psykisk eller fysisk 
sådan) bör umgänget inte få äga rum. En miljö som skapar möjlighet för övergrepp eller där 
alkohol och/eller narkotika missbrukas ska ett barn inte behöva befinna sig i.71 

Även barnets inställning till umgänge ska tillmätas betydelse vid umgängesbedömningen, 
men det är av stor vikt att föräldrar uppmuntrar barnet till umgänge med den andra föräldern 
och inte motverkar umgänge, inte heller uppmuntra en mer eller min tillfällig negativ 
inställning från barnets sida (se avsnitt 3.5 ovan, om umgängessabotage). 

Relationen som föräldrarna har till varandra ska också tillmätas betydelse, eftersom att ett 
konfliktskapande umgänge kan göra att barnet tar skada. Domstolen ska därför göra en 
avvägning mellan barnets behov och intresse till umgänge, och trygghetsbehov. Ibland kan en 
lösning vara att pausa umgänget tills konflikten mellan föräldrarna är löst.72 

Rättens reglering av umgänge kan vara mer eller mindre detaljerat.73 Det finns exempelvis 
mål74 där domstolen beslutade att en förälder skulle ha rätt till umgänge med sitt barn ”under 
vartannat veckoslut”, utan att preciseras mer än så. Men i och med att exempelvis frågan om 
det ens var möjligt att förordna om verkställighet av tingsrättens beslut enligt 21 kap. FB 

 
 

65 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 15a §, Zeteo. 
66 RH 2006:10. 
67 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 15a §, Zeteo. 
68 A.a. 
69 A.a. 
70 NJA 1988 s. 559. 
71 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 15a §, Zeteo. 
72 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 15a §, Zeteo. 
73 A.a. 
74 RÅ 2000 ref. 30. 
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uppkom efter det nyss nämnda målet, hör mer preciserad reglering av umgängesrätten till 
vanligheten. 

Enligt tredje stycket i 6 kap. 15a § FB finns det möjlighet för föräldrarna att själva avtala 
om umgänge med bindande verkan, förutsatt att en eller båda av dem har vårdnaden om 
barnet. Avtalet behöver naturligtvis inte innebära en lösning på en eventuell konflikt, utan kan 
lika gärna utgöra en bekräftelse på vad som tillämpas praktiskt av föräldrarna, som 
förebyggande medel. Föräldrarnas avtal måste vara i skriftlig form och måste godkännas av 
socialnämnden för att vara bindande, där nämndens uppgift är att se till att avtalet är i enlighet 
med barnets bästa.75 

 
2.2.4 Utredningsskyldigheten enligt föräldrabalken 6 kap. 19 § 
I 6 kap. 19 § FB regleras rättens utredningsskyldighet i vårdnads-, boende och 
umgängesfrågor. Det framgår i andra stycket att socialnämnden ska ges tillfälle att lämna 
upplysningar innan ett ärende i beskrivna frågor avgörs. Det regleras även att socialnämnden i 
sig har en upplysningsplikt i att lämna upplysningar som kan vara av betydelse för frågans 
bedömning i rätten. Av lagkommentar76 framgår att det är socialnämnden i vilken kommun 
barnet är folkbokfört som domstolen bör vända sig till, men i de fall någon av föräldrarna är 
bosatt i en annan kommun kan även denna kommun vara lämplig att kontakta. Socialnämnden 
i barnets kommun kan även själv ta kontakt med den andra nämnden. Men i motsats till den 
sekretessbrytande skyldigheten i lagrummets sista stycke (se nedan i detta avsnitt) finns det 
inget krav på att en nämnd ska lämna upplysningar till en annan nämnd. Bestämmelsen är 
tillämplig såväl som när föräldrarna tvistar som när de är ense. 

Enligt bestämmelsens tredje stycke ska en mer omfattande utredning än vad som anges 
ovan göras av socialnämnden om rätten uppdrar denne detta. Rätten får i de fallen fastställa 
riktlinjer, såsom omfattning och bestämma inom vilken tid utredningen ska vara utförd. Detta 
innebär enligt lagkommentar77 att vårdnads-, boende- och umgängesfrågor absolut inte ska 
beslutas slentrianmässigt. Utredningen bör normalt ske av någon som socialnämnden utsett, 
men i undantagsfall kan domstolen vända sig till ett annat organ för att få någon utsedd att 
göra utredningen, exempelvis vid en barnpsykiatriskt utlåtande. Detta innebär att den 
tilldelade nämnden är huvudman för utredningens verkställande och således ansvarar för att 
utredningen tilldelas en faktisk tjänsteman och blir gjord. Däremot åligger det inte nämnden 
att pröva vårdnadsutredningens innehåll eller avge ett yttrande till domstolen, utan utredaren. 
Att förlänga tidsfristen måste bero på omständigheterna i det enskilda fallet, såsom 
samarbetssamtal eller att påstående om övergrepp utreds. Det kan vara angeläget att 
domstolen inte är ensam prövare av riskbedömningar vid påstående om övergrepp, utan att 
även exempelvis socialnämnden prövar detta. Nämndens utredare ska genom sin kontakt med 
och kännedom om barnet skapa en bild av hur barnet upplever sin situation och hur eventuella 
övergrepp påverkat barnet och i framtiden. Även risken för framtida övergrepp ska bedömas. 
Utredaren kan få vägledning av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). 
Det framgår vidare att även i de fall när riktlinjer har beslutats av domstolen, är det upp till 
utredaren att bestämma hur utredningen ska bedrivas. En handläggningstid om tre till fyra 
månader är rimligt, men denna tidsfrist kan ibland behöva utsträckas. Det är såklart möjligt att 
utsträcka tiden men det ska alltid tas i beaktande att vårdnadsutredningar ska genomföras 
skyndsamt. Utredaren behöver därför i ena vågskålen lägga vikten av att det i vissa fall kan 
vara till fördel för barnet att utredningen är djupgående och tidskrävande, och i andra 
vågskålen vikten av en skyndsam process. 

 
 

75 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 15a §, Zeteo. 
76 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 19 §, Zeteo. 
77 A.a. 
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I fjärde stycket regleras att den som verkställer utredningen ska försöka att klarlägga och 
redovisa barnet inställning, samt lämna förslag till beslut, om det inte är olämpligt. Barn har 
olika mognadsgrad och förutsättningar, varvid det i det enskilda fallet alltid måste göras en 
bedömning av lämpligheten, samt hur mycket betydelse barnets inställning ska tillmätas. 
Även den lojalitetskonflikt som barnet kan befinna sig i ska beaktas. Mindre barn kan komma 
till tals genom att man talar med barnets närmaste omgivning. Bedömningen och slutsatserna 
som vårdnadsutredaren gör är av stor betydelse för rätten. Det är därför av vikt att domstolen 
får ett fullgott underlag som är tydligt och väl motiverat. Det bör även innehålla en 
konsekvensbeskrivning och en redogörelse över resonemang mellan olika beslutsalternativ. 
Det bör tydligt redogöras för barnets relation till båda föräldrarna, barnets egen inställning, 
föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare, boföräldrar och umgängesföräldrar. Det ter sig 
även naturligt att göra en riskbedömning avseende risken för att barnet far illa, samt till vem 
av föräldrarna som bäst kan tillgodose en när och god kontakt med båda föräldrarna. Även ett 
yttrande avseende en bedömning av föräldrarnas samarbetsförmåga bör finnas.78 Det är dock 
viktigt att betona att utredarens beslutsförslag inte fråntar domstolen möjligheten att göra en 
egen analys. Tvärtom, domstolen måste alltid göra en egen analys och avgör slutgiltigt vad 
som är bäst för barnet.79 

Ovanstående upplysningar kan göras utan hinder av sekretess, enligt 26:1 st.1 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL).80 

Barnet får även höras inför rätten, om det inte finns särskilda som uppenbart innebär att 
barnet kan ta skada av det.81 

 
3. Principer och rättigheter 
3.1. Kontinuitetsprincipen 
En princip som rent praktiskt får stort genomslag vid bedömningen av vårdnadsfrågor är 
kontinuitetsprincipen. Den grundas på antagandet att det generellt sett inte är särskilt 
gynnande för barn att flytta från sin invanda miljö, men det är inte klart vilket stöd som finns 
för det antagande. Principen vägs i många fall mot barnets rätt till en nära och god kontakt 
med den förälder som inte är boförälder. Kontinuitetsprincipen är inte lagstadgad utan har 
utvecklats i praxis, se exempelvis NJA 1998 s. 675 i avsnitt 6.82 

 
3.2 Barnets rätt till båda sina föräldrar och rätten till omvårdnad 
Barnets rätt till båda sina föräldrar är en grundprincip som kommer till uttryck i BK:s artikel 
18 som stadgar att konventionsstaterna ska göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av 
principen att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. 

För barnets skull är det viktigt att båda föräldrarna tar ansvar för barnet och är delaktiga i 
barnets förhållanden.83 

Ett av de viktigaste syftena med rättsligt föräldraskap är att möjliggöra åläggande  av 
ansvar för att tillgodose ett barns behov. Ett barn har rätt till att ha en eller flera vuxna som 
ansvarar för denne och som har det huvudsakliga ansvaret för att barnet har goda 
uppväxtsvillkor. Staterna som åtagit sig att följa BK (konventionsstaterna) har 

 
78 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 19 §, Zeteo. 
79 A.a. 
80 A.a. 
81 A.a. 
82 Singer, A., Barns rätt, s. 102. 
83 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 5 §, Zeteo. 
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enligt artikel 18 BK åtagit sig att göra sitt bästa för att säkerställa att ett barns båda föräldrar 
har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Det framgår i artikel 9 BK att 
ett barn bara får skiljas från någon av sina föräldrar om det är nödvändigt, även ansvaret för 
säkerställandet av detta ligger på konventionsstaterna.84 

Föräldraansvaret för ett barn innefattar många saker, men det mest grundläggande är att 
barnet ska få sina grundläggande behov tillgodosedda. Vad som utgör ett barns grundläggande 
behov är individuellt och dessutom föränderligt under tid. Därtill tillkommer att barnet i takt 
med en stigande ålder utvecklar en egen förmåga att fatta beslut och välja sina intressen, en 
förmåga som för övrigt alltid måste respekteras enligt artikel 5 BK. Barnets förmåga att vara 
en självständig individ får inte inskränkas mer än nödvändigt för att skydda barnets intressen, 
som barnet själv inte kan skydda. En viktig princip är att ett barn aldrig är till för sina 
föräldrar ー föräldrarna är till för barnet.85 

I 6:1 FB fastslås ett barns rätt till omvårdnad, trygghet och uppfostran, vilka bör bedöms 
falla inom termen grundläggande behov, till detta hör även rätten för sin individ och rätten att 
inte utsättas för kroppslig bestraffning eller kränkningar tillkomma. Vårdnadshavaren ska 
även se till att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. Viktigt att nämna i 
sammanhanget är att inget av de nyss nämnda behoven innebär att vårdnadshavaren 
personligen måste tillgodose dem. Den faktiska omsorgen åligger den vårdnadshavare som 
barnet är med eller den person som föräldrarna överlåtit ansvaret till. Det skulle exempelvis 
vara orimligt för separerade föräldrar med gemensam vårdnad att tillgodose dessa behov hos 
barnet när barnet är hos den andra föräldern, eller för en förälder att ansvara för behoven när 
barnet är på förskolan, även om föräldraansvaret aldrig kan överlåtas helt.86 

3.2.1. Våld i nära relationer 
Aga definieras enligt nationalencyklopedin som kroppslig bestraffning av underåriga eller 
underlydande i uppfostringssyfte.87 Rätten att aga sina barn avskaffades 1966.88 Avsaknaden 
av bestämmelse som uttryckligen förbjöd handgripliga tillrättavisningar av barn utgjorde 
uppfattningen för många föräldrar att viss rätt till aga fanns. Det ansågs innebära en allvarlig 
fara eftersom barn skulle kunna utsättas för skadligt våld. Därför infördes år 1979 den nya 
bestämmelsen om agaförbudet.89 

Agaförbudet stadgas 6 kap. 1 § FB dock knyts det inte till någon egen straffbestämmelse 
utan det är bestämmelsen om misshandel i 3 kap. 5 § brottsbalken (1962:700) (BrB) som 
gäller.90 Vart gränsdragningen går har utretts i en dom från Hovrätten för Västra Sverige, där 
mannen i familjen utdelade en örfil på sin styvdotter. Bestraffningsåtgärder mot barn är 
brottsligt även om agan utgör en enstaka händelse och som inte är i syfte till 
uppfostringsmetod.91 Om motsvarande handling är att anses som brottslig enligt BrB:s 
bestämmelse om misshandel mot annan, ska det också anses som en brottslig gärning mot 
barnet.92 

Kommittén mot barnmisshandel93 och bland annat Rädda Barnen har gjort flertalet 
undersökningar som visat att många barn upplever våld i familjen. Vårdnadskommittén har i 

 
84 Singer, A., Barns rätt, s. 82. 
85 A.a., s. 83. 
86 A.a., s. 83 f. 
87 Ordförklaring aga; kroppslig bestraffning i uppfostrande syfte, NE. 
88 Lag (1966:308) om ändrad lydelse av 6 kap. 3 § och 15 kap. 14 § föräldrabalken. 
89 Lag om ändring i föräldrabalken (1979:122); Prop. 1978/79:67 s. 32. 
90 Oldenstedt, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 1 §, Karnov. 
91 Hovrätten för västra Sverige, dom 2005-05-04, mål B 4445-04. 
92 Prop. 1978/79:67 s. 32. 
93 SOU 2001:72. 
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sitt betänkande94 undersökt och redogjort för hur domstolar dömer i vårdnadsmål när det 
förekommer påståenden om familjevåld.95 Det har även 2014 års vårdnadsutredning96 gjort 
och liknande siffror presenteras även då. Undersökningarna visade att påståenden om 
övergrepp är ganska vanligt i vårdnadstvister.97 Domstolarna dömer i stor utsträckning till 
gemensam vårdnad mot en förälders vilja även när uppgifter om övergrepp förekommer.98 
Socialstyrelsen och Barnombudsmannen har i sina utredningar gett i stort sett samma bild. 
Barnombudsmannen, Socialstyrelsen, BRIS med flera remissinstanser uttryckte sin oro över 
att domstolarna inte tillräckligt uppmärksammade risken för att barn far illa.99 
Vårdnadskommitténs samlade bedömning100 visade att det fanns en tendens hos domstolarna 
att tona ned övergreppsproblematiken i familjerna.101 

En särskilt utsatt grupp när det gäller våld i nära relationer är barn som misshandlas, hotas 
eller på annat sätt kränks av en närstående. Det kan även röra sig om att barnet bevittnar 
kränkningar eller våld mot en närstående.102 När sådana uppgifter framkommer i ett 
vårdnadsmål måste uppgifterna alltid prövas genom en riskbedömning, se avsnitt 3.2.2. Om 
en förälder utsätter någon i familjen för våld, trakasserier eller andra kränkningar är det oftast 
till barnets bästa att den föräldern inte tar del i vårdnaden. Vid en prövning om umgänge ändå 
ska ske kan det leda till att inget umgänge är lämpligt eller i annat fall kan ett umgänge för 
barnet vara till dess bästa men under ordnade former t.ex. med en kontaktperson. Som alltid i 
vårdnadsfrågor ska det göras en individuell bedömning i vad som är till det enskilda barnets 
bästa.103 Vidare för detta avsnitt hänvisas till avsnitt 2.2.1. 

 
3.2.2. Riskbedömning 
Vid bedömningen av vad som utgör ett barns bästa ska alltid en riskbedömning göras gällande 
risken för att barnet eller någon annan familjemedlem utsätts för övergrepp, eller att barnet 
olovligen förs bort eller behandlas illa, se avsnitt 3.2.1. 

Riktlinjer för hur riskbedömningen i vårdnadsmål ska ske finns inte, men det nämns i FB:s 
proposition104 ett par omständigheter som bör tillmätas betydelse. Bland annat tidigare 
övergrepp, hot om övergrepp, positiv attityd till våld, missbruksproblematik och psykisk 
sjukdom. Det nämns även att beviskraven inte är lika starka som i brottmål, även påståenden i 
vårdnadsmål ska tillmätas betydelse även om polisens förundersökning lagts ner. Det bör här 
nämnas att påståenden om övergrepp snarare tillhör vanligheten är ovanligheten i 
vårdnadsmål.105 Påståendena väger givetvis olika tungt beroende på om de utgörs av en 
enstaka gång eller om de skett systematiskt över tid. Även tidsintervallet tillmäts betydelse, 
d.v.s. om gärningen skett nyligen eller långt tillbaka.106 

 
 
 
 
 

94 SOU 2005:43, Betänkande av 2002 års vårdnadskommitté. 
95 A.a., s. 775 ff. 
96 SOU 2017:6 s.153. 
97 A.a., s. 153; SOU 2005:43 s. 775. 
98  SOU 2005:43 s. 775 ff. 
99  Prop. 2005/06:99 s. 41. 
100 SOU 2005:43 s. 806 ff. 
101 Prop. 2005/06:99 s. 41 ff. 
102 SOU 2005:43 s. 102. 
103 Sjösten., M. Vårdnad boende och umgänge s. 43. 
104 Prop. 2005/06:99 s. 42 f; se även NJA 2003 s. 372. 
105 Av 2014 års utredning av vårdnadsmål framkom att det i 35% av målen fanns påståenden om övergrepp, se 
SOU 2017:6 s. 153. 
106 Singer, A., Barns rätt, s.100. 
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3.3 Barnets bästa 
3.3.1 Begreppets innebörd och bedömning 
En entydig definition av vad som är barnets bästa finns inte, något som kan sägas vara 
medvetet. Utgångspunkten är snarare att se till varje enskilt barn på ett flexibelt sätt. Det 
handlar om att ta barnets specifika situation, behov och personliga sammanhang som 
utgångspunkt. Begreppet ska ge vägledning och verka som målpunkt i alla frågor som rör 
barnet, oavsett om det handlar om kolliderande rättigheter eller kollision mellan olika 
personers rättigheter.107 Med barnets behov avses huvudsakligen vad som enligt vuxnas 
bedömning omfattas; vad som ut ett objektivt sätt betraktas för barn generellt, men också för 
det enskilda barnet. Grundläggande är givetvis barns behov av omvårdnad, skydd, respekt för 
sin individ och integritet.108 Begreppet får aldrig användas för att manipulera situationer eller 
för föräldrar att försvara sina egna intressen.109 

Det engelska uttrycket av att barn ska komma i främsta rummet är ”shall be a primary 
consideration”. Ordet ”ska” skapar ett rättsligt krav och en rättslig skyldighet som gör det 
omöjligt att låta bli att göra en prövning av barnets bästa.110 

Bedömningen av barnets bästa innefattar som ovan nämnt att utvärdera och väg allt som är 
nödvändigt för att kunna fatta ett beslut kring det specifika barnet. Det kan exempelvis handla 
om aspekter såsom ålder, kön, nationellt ursprung, sexuell läggning, könsidentitet och 
funktionsnedsättning, men också personlighet, mognad, erfarenheter. Även barnets 
sammanhang (såväl det sociala som det kulturella), familj, relationer, livsmiljö och resurser 
ska tillmätas betydelse. Att ta hänsyn till alla dessa faktorer innebär att prövningen blir 
individuell, för vad som är relevant för ett barn behöver inte vara det för ett annat. Men det 
innebär också att faktorerna, och därmed intressen, kan hamna i konflikt med varandra. 
Exempelvis intresset av att bevara barnets hemmiljö med att skydda barnet mot våld och 
övergrepp i hemmet. Vad som ska väga tyngst vid en sådan konflikt blir en bedömning i det 
enskilda fallet, men hänsyn måste lämnas även till möjliga scenarier som kan påverka barnets 
utveckling för att göra en bedömning av barnets kontinuitet och stabilitet.111 

 
3.3.2 Barnkonventionen 
Förenta nationernas generalförsamling antog år 1989 konventionen om barns rättigheter 
(barnkonventionen) (BK) som utgör ett rättighetsdokument. Som redan nämnts, ratificerade 
Sverige år 1990. BK består av 54 artiklar och definierar de rättigheter som gäller för alla barn 
i världen.112 

I artikel 3 i BK återfinns en av de mest grundläggande principerna, nämligen principen om 
barnets bästa. Den innebär inte bara att tillgodose barns behov som identifierats i samhället 
eller i det enskilda fallet, utan även att ge barnet respekt som individ och ge barnet egna 
rättigheter samt att låta barnet vara ett rättsligt subjekt och medborgare men samma 
grundläggande rättigheter som vuxna individer.113 

Barnets bästa utgörs av tre centrala delar; en faktiskt rättighet (1), en grundläggande 
rättslig tolkningsprincip (2), och ett tillvägagångssätt (3). Det faktiska rättigheten (1) omfattar 
barnets rätt att få sitt bästa bedömt och ska verka som garanti för att barnets bästa sätt i 
främsta rummet när intressen vägs mot varandra. Den andra delen (2) ger företrädesrätt till 
den tolkning som bäst tillgodoser barnets bästa. Den sista delen ställer krav på att alla 

 
107 Swärd, S., Barnkonventionen i praktisk tillämpning, s. 29. 
108 Singer, A., Barnets bästa- om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 34. 
109 Swärd, S., Barnkonventionen i praktisk tillämpning, s. 29. 
110 A.a., s. 30. 
111 Swärd, S., Barnkonventionen i praktisk tillämpning, s. 30 ff. 
112 A.a., s. 29. 
113 Singer, A., Barnets bästa- om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 17. 
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beslutsprocesser som berör barn ska innehålla en bedömning av konsekvenser för barnet i 
fråga. Bedömningen och fastställande av barnets bästa ska i sin tur alltid ske på ett rättssäkert 
sätt, detta genom att alltid ställa krav på redogörelse av hur hänsyn till barnets bästa tagits, 
vilka grunder som finns för beslutet, samt hur barnets bästa ställs mot andra intressen.114 

Begreppet syftar till två saker; att säkerställa barnets full och faktiskt åtnjutande av de 
rättigheter som ett barn ska ha, samt att barnet goda förutsättningar för god utveckling. Viktigt 
att nämna är att alla rättigheter som berör ett barn utgår fram begreppet, varvid det aldrig finns 
möjlighet att inskränka ett barns rättigheter med hänvisning till barnets bästa. Begreppet 
återfinns i såväl FB (se ex. 6 kap 2a § FB) som socialtjänstlagen (se ex. 1 kap. 2 § SoL).115 

För socialtjänsten innebär att sätta barnets bästa i främsta rummet krav på en medvetenhet 
om den stora plats barnets intresse ska ha, samt på att det ska finnas en vilja att prioritera 
barnets bästa, inte minst i situationer där åtgärden eller beslutet direkt påverkar barnet.116 

 
3.4 Umgängesrätten 
Enligt reglerna i 6 kap. 15 § FB om umgänge är utgångspunkten att barnet har kontakt med 
båda sina föräldrar även den förälder som barnet inte bor med, vilket också artikel 9:3 BK 
stadgar. Det är barnets behov och intresse av umgänge som är avgörande, det är alltså en 
rättighet som barnet har. Barnet har ingen plikt att umgås med en förälder och som förälder 
finns ingen absolut rättighet att umgås med barnet.117 Om barnet har ett sådant behov av 
umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med är det barnets föräldrars 
gemensamma ansvar att få till stånd ett umgänge. Det gäller oavsett om föräldrarna har 
gemensam vårdnad eller inte.118 

Kontakten mellan förälder och barn kan ske genom umgänge men också via brev och 
telefonsamtal som en särskild lösning för att hålla kontakten mellan barn och förälder, se 
avsnitt 2.2.3. En sådan lösning kan vara aktuell med anledning av avståndet eller för att 
återuppta kontakten med en förälder som av någon anledning inte varit delaktighet i barnets 
liv. Det kan under en period vara en lösning till det bästa ur barnets perspektiv. Avsikten med 
brev eller telefonkontakt är enligt lagstiftaren för att underlätta en kontakt för barnet med sin 
förälder.119 

Umgängesbestämmelsen liksom många andra bestämmelser i FB ska alltid utgå från vad 
som är det bästa för barnet enligt 6 kap. 2 § FB. När en bedömning av detta görs ska det alltid 
fästas särskild vikt vid barnets behov av en nära och god kontakt till båda sina föräldrar.120 

Umgängesrätten uppfattas som ett skydd för barnets känslomässiga relationer. Barnet kan 
ha behov av umgänge med andra som står barnet nära. Det är barnets vårdnadshavare som har 
ansvar för att barnets behov av umgänge blir tillgodosett. Umgänget ska främjas genom att 
vårdnadshavaren lämnar upplysningar om barnet till den som barnet ska umgås med.121 

 
 
 
 
 
 

114 Swärd, S., Barnkonventionen i praktisk tillämpning, s. 27 f. 
115  A.a., s. 28. 
116  A.a., s. 28. 
117 Oldenstedt, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 15 §, Karnov. 
118 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 15 §, Zeteo. 
119 Prop. 2005/06:99 s. 54. 
120 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 15 §, Zeteo. 
121 Singer, A., Barns rätt s. 115. 
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3.5 Umgängessabotage 
Om en förälder utan godtagbara skäl försvårar eller till och med omöjliggör ett umgänge 
mellan barnet och den andra föräldern brukar man tala om umgängessabotage.122 

Det kan också röra sig om att en dom gällande umgängesrätt saboteras av vårdnadshavaren. 
Eftersom det anses ligga i barnets intresse att det får hålla kontakt även med den föräldern som 
inte har del i vårdnaden så ser domstolen allvarligt på åtgärder som vårdnadshavaren gör i 
syfte att sabotera umgänget.123 Umgängessabotage kan utgöra en omständighet till att  
ompröva vårdnadsfrågan. Domstolen har att ta hänsyn till flera omständigheter men en av dem 
som det läggs särskilt stor vikt vid är att vårdnaden bör tillkomma den förälder som bäst 
tillgodoser barnets behov av en god kontakt med båda sina föräldrar. En viktig aspekt är att det 
inte är den saboterade förälderns uppträdande som ska vara avgörande utan bedömningen ska 
alltid grundas utifrån barnets bästa. Avgörandet får aldrig grundas utifrån ett 
föräldraperspektiv med rättvise eller bestraffningstänk.124 

Det finns omständigheter när barnets behov av en nära och god relation till båda sina 
föräldrar får ge vika. Ett sådant skäl kan vara om barnet vid umgänge med föräldern riskerar 
att utsättas för våld eller andra kränkningar.125 Om umgängessabotage skett utifrån en sådan 
omständighet kan ett sådant beteende vara försvarligt.126 

Om barnet bott hos en förälder under lång tid och även om umgängessabotage förekommit 
kan det ändå vara bäst för barnet att bo kvar i sin invanda, sociala och känslomässiga trygghet 
om det anses väga tyngre än olägenheten av att inte träffa sin förälder. En förälder kan 
uppriktigt tycka att det är för barnets bästa som denne motsätter sig barnets umgänge med den 
andra föräldern. Domstolen kan i sådant fall komma fram till att en överflyttning av vårdnaden 
är till barnets bästa. Det är inte förälderns skäl till agerandet som är avgörande utan 
konsekvensen av en förälders handlande och vad det betyder för barnets bästa.127 

 

4. Rättstillämpningen 
4.1 Hur domstolen dömer i vårdnadsmål 
Vårdnadsmål (mål om vårdnad, boende och umgänge) och beslut är indispositiva.128 Barnets 
bästa ska enligt lagtexten vara avgörande för alla beslut och domstolen ska se till vad som är 
det bästa för det enskilda barnet.129 Domstolen ska se till att frågorna blir så utredda som 
möjligt enligt 6 kap. 19 § FB och att i varje enskilt fall pröva vad som är till det enskilda 
barnets bästa enligt 6 kap. 2a § FB. 

Det är domstolen och socialnämndens antagande, uppfattning och bedömning som blir 
avgörande för vad det enskilda barnets bästa är och med stöd av lagens riktlinjer för hur 
tolkningen av barnets bästa ska ske. En allmän utgångspunkt är föräldrarnas lämplighet som 
vårdnadshavare. En vårdnadshavare ska tillgodose barnets grundläggande behov genom 
omvårdnad, trygghet och god uppfostran. Den känslomässiga anknytningen till barnet och en 
förälders förmåga att förstå barnets behov samt ge det kärlek är andra viktiga aspekter att väga 
in i bedömningen.130 Ytterligare omständigheter, de som särskilt stadgas i 6 kap. 2a § FB om 
en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, risken för att barnet far illa och barnets egen 

 
 

122 SOU 2005:43 del B s. 517. 
123 Prop. 1973:32 s. 131. 
124 SOU 2005:43 del A s. 169. 
125 A.a., s. 169. 
126 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 5 §, Zeteo. 
127 SOU 2005:43 del A s. 169. 
128 Ordförklaring; tvingande lagstiftning. 
129 Se även Singer, A., Barns rätt, s. 99. 
130 Singer, A., Barnets bästa, s. 119. 
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vilja ska domstolen tillmäta betydelse vid avgörandet om vad barnets bästa är. I tillägg till 
dessa finns ytterligare omständigheter i praxis som domstolen använder sig av och av stor 
praktisk betydelse i bedömningen är kontinuitetsprincipen.131 Att ta hänsyn till barnets egen 
vilja är inte helt oproblematiskt enligt domstolarna, de menar på att barnet ofta är påverkat av 
en förälder eller båda föräldrarnas konflikt.132 Barnets vilja kan inte tillmätas betydelse med 
hänsyn till ålder och mognad, eller att inställningen är vacklande.133 

Bedömningen av vad som är barnets bästa vid ett avgörande i en vårdnadsrelaterad fråga 
ser annorlunda ut jämfört med många andra rättsliga bedömningar eftersom den 
nödvändigtvis inte måste grundas på omständigheter som föreligger eller har varit. Istället 
riktar sig en sådan bedömning på framtiden om vad som kan antas vara till det bästa för 
barnet.134 Av propositionen Nya vårdnadsregler135 framgår att domstolen tydligt i domskälen 
ska redovisa sin bedömning vid prövningen av vad som är barnets bästa.136 Det innebär bland 
annat att domstolen ska redovisa sin syn på hur barnets behov bäst ska tillgodoses när det 
gäller en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, risken att barnet far illa och 
föräldrarnas samarbetsförmåga.137 

 
4.2 Socialnämnden 
Innan domstolen kan döma i ett vårdnadsmål ska socialnämnden ges tillfälle att lämna 
upplysningar, nämnden är skyldig att lämna alla upplysningar som den har och som kan vara 
av betydelse för domstolens bedömning.138 Ytterligare utredning kan behövas och på begäran 
av domstolen gör socialnämnden, eller den som nämnden uppdrar åt att göra, en 
vårdnadsutredning. Den som gör utredningen ska försöka klarlägga barnets inställning och 
redovisa det för domstolen om det inte anses vara olämpligt för barnet.139 Den genomsnittliga 
tiden för en vårdnadsutredning var ungefär 5 månader.140 Den utgör en mycket viktig del för 
domstolens beslutsunderlag. Utredaren gör hembesök, träffar familjen under lång tid och 
intervjuar personer.141 En sådan utredning begärs in av domstolen i majoriteten av 
vårdnadstvisterna.142 

 
4.2.1 Myndighetens inflytande 
Enligt 3 kap. 3a § 2 st. SoL ska socialnämnden använda handläggare som har lägst 
högskoleutbildning med lämplig inriktning för utförande av uppgifter inom socialtjänsten 
rörande barn och unga som innefattar, 

 
1. bedömning av om utredning ska inledas, 

 
2. utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder, eller 

 
3. uppföljning av beslutade insatser. 

 
 
 

131 A.a., s. 125. 
132 SOU 2017:6 s. 207. 
133 A.a., s. 161 f. 
134 Singer, A., Barns rätt, s. 99. 
135 Prop. 2005/06:99. 
136 A.a., s. 36 ff. 
137 Cederborg, A-C., Warnling-Nerep, W., Barnrätt, Edwall Insulanders artikel, s. 149. 
138 Singer, A., Barnets bästa, s. 154. 
139 Prop. 2005/06:99 s. 36. 
140 SOU 2017:6 s. 154. 
141  A.a., s. 347. 
142  A.a., s. 154. 
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Socialnämnden ansvarar för att den handläggare som självständigt utför arbetsuppgifter som 
avses i andra stycket har tillräcklig erfarenhet för uppgiften. 

 
Enligt MFoF:s föreskrifter och allmänna råd om personalens kompetens föreskrivs att 
handläggaren ska ha minst ett års yrkeserfarenhet inom området vårdnadsfrågor, detta för att 
självständigt kunna arbeta med att bland annat frågor enligt 6 kap. 19 och 20 §§ FB i mål och 
ärenden om vårdnad, boende och umgänge till rätten lämna upplysningar eller utreda och 
lämna förslag till beslut. Vidare bör handläggaren inom det familjerättsliga området ha 
kunskap om lagstiftning och praxis, konflikter som kan uppstå vid separation samt våld och 
hot om våld med mera i familjen.143 Den handläggare som på uppdrag av nämnden utfört en 
vårdnadsutredning redovisar den direkt till domstolen. Socialnämnden är inte involverad och 
så har det varit sedan år 1991 i syfte att effektivisera utredningsarbetet. Det innebär att en 
handläggare ensamt kan få stort inflytande i målet och för domstolens bedömning.144 Enligt 
vårdnadskomitténs utredning145 följde domstolen handläggarens rekommendationer i 8 av 10 
fall.146 Enligt undersökningen som 2014 år vårdnadsutredning gjort visar det sig vara mycket 
vanligt att den som gjort utredningen också lämnar förslag till beslut i vårdnadsfrågan som i 
sin tur överensstämde med tingsrättens dom i stor utsträckning.147 

 
5. Rättsfall Svea Hovrätt T 11396-17 
5.1 Inledning 
I detta avsnitt redogörs för det aktuella rättsfallet, tidigare domar och familjerättens 
utredningar. 

 
5.2 Bakgrund till mål T 11396-17 
M.N och F.S har gemensamt barnen E.S och N.S. 

M.N dömdes148 år 2014 till fängelse för bl.a. misshandel av båda barnen. Vårdnads-, 
boende- och umgängesfrågan hade tidigare tvistats149 av parterna. I den senaste tvisten dömde 
tingsrätten ut gemensam vårdnad, F.S som boförälder och umgängesrätt till M.N. 

M.N. yrkade i stämningsansökan den 16 januari 2017 mot F.S i första hand att E.S och N.S 
stadigvarande skulle bo hos honom, i andra hand att han skulle ha viss rätt till umgänge. F.S. 
bestred M.N:s yrkanden och yrkade i första hand ensam vårdnad, i andra hand att barnen 
stadigvarande skulle bo hos henne. Båda parternas yrkanden framställdes även intermistiskt. 
Tingsrätten avslog samtliga yrkanden vad gällde de intermistiska framställandena, gemensam 
vårdnad skulle fortsätta gälla med F.S som boförälder. 

 
5.3 Tingsrättens bedömning i mål nr T 43-17 
Inför huvudförhandlingen i tingsrätten lämnades samma yrkanden som inför det intermistiska 
beslutet, med tillägget från M.N att F.S skulle föreläggas med vite om att överlämna barnen 
vid eventuella umgängestillfällen. M.N anförde att E.S och N.S vid tillfället helt saknade 
kontakt med sin far sedan fyra år tillbaka och att F.S gjort sig skyldig till umgängessabotage. 
Han anförde att han inte hade för avsikt att beröva barnen kontakt med F.S i det fall han skulle 
vara boförälder. Angående misshandelsdomen anförde han att han arbetat med sig själv hos 
psykolog men inte kunnat bearbeta relationen med barnen eftersom att de inte hade träffats. 

 

143 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, HSLF-FS 2017:51. 
144 Singer, A., Barnets bästa, s. 154. 
145 SOU 2005:43. 
146 A.a., s. 818 f. 
147 SOU 2017:6 s. 155. 
148 Svea hovrätt, dom 2014-12-18, mål B 3781-14. 
149 Se samtliga nästföljande avsnitt i kapitel 5. 
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F.S anförde för sin del att M.N gjort sig skyldig till misshandel av barnen samt att det förelåg 
svåra samarbetsproblem mellan parterna. Vidare anförde hon att anledningen till att umgänget 
med M.N inte kunnat genomföras är för att det inneburit för stora påfrestningar för barnen och 
att hon hade en juridisk skyldighet att skydda sina barn. Vidare anförde hon att M.N ställt upp 
villkor för att genomföra den gemensamma vårdnaden. 

Tingsrätten inledde sin dom med att redogöra för vad som är utgångspunkten vid boende-, 
umgänges- och vårdnadsfrågor, det vill säga barnets bästa. Vidare påpekades att vikt ska 
fästas vid bland annat risken för att barnets utsätts för övergrepp, barnets behov av en nära 
och god kontakt med båda föräldrarna samt föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som 
rör barnet. Tingsrätten fann det anmärkningsvärt att M.N ställt upp villkor för att genomföra 
den gemensamma vårdnaden och menade att det var ett tankelöst agerande som skulle kunna 
vara skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden, men att det fanns en viss förståelse för 
M.N:s frustration med tanke på umgängessituationen. Avseende misshandeln av E.S och N.S 
konstaterades att den ägde rum för flera år sedan och det objektivt sett fanns relativt liten risk 
att M.N på nytt skulle utsätta barnen för något liknande. F.S däremot, ansågs inte ha uppfyllt 
sina åligganden som boendeförälder och hade en oförmåga att få till umgänge mellan barnen 
och M.N till stånd. Hon förföll enligt tingsrättens bedömning sakna insikt om att hennes 
motvilja mot M.N påverkat barnen. Vidare hänvisade tingsrätten till kontinuitetsprincipen, att 
det är en allmän utgångspunkt att inte flytta barn från deras invanda miljö och menade att det 
inte fanns skäl för att frångå den utgångspunkten i förevarande fall. Gemensam vårdnad med 
F.S som boförälder fortlöpte, med viss umgängesrätt för M.N. 

 
5.4 Hovrättens bedömning i mål nr T 11396-17 
Inför Hovrätten var F.S:s yrkanden oförändrade. M.N gjorde tillägget om ensam vårdnad i 
tredje hand. 

Hovrätten identifierade två risker att beakta; å ena sidan risken att barnen igen skulle 
utsättas för våld från M.N, å andra sidan att F.S exkluderade M.N från barnens liv. Gällande 
risken för våld gjorde hovrätten ingen annan bedömning än tingsrätten, varvid risken för våld 
inte skulle tillmätas någon avgörande betydelse. Vidare hänvisade hovrätten till familjerättens 
utredning150 vari framgår att det är till E.S:s och N.S:s bästa att få möjligheten att bygga upp 
en relation till M.N, samt ges möjlighet att skapa egna uppfattningar om vem han är som 
person och som pappa. Föräldrarnas samarbete bedömdes av hovrätten vara obefintligt, varvid 
den gemensamma vårdnaden enligt hovrätten krävdes att upplösas. Båda föräldrarna 
bedömdes vara kärleksfulla och omhändertagande, och ansågs därmed båda två ha 
förutsättningarna att vara lämpliga omsorgspersoner för barnen. Risken för att F.S på ett aktivt 
och skadligt sätt motarbetade barnens rätt till en god relation till sin pappa ansågs, oaktat av 
omständigheter, vara mycket allvarligt. M.N hade inte uttryckt någon avsikt att utesluta F.S 
från barnens liv, utan istället främjat omfattande umgänge och en önskan om framtida 
växelvis boende. M.N bedömdes därför ha bäst förutsättningar för att tillgodose barnens rätt 
till nära och god kontakt med båda föräldrarna, och anförtroddes ensam vårdnad om barnen. 
Under första tiden som barnen bodde hos M.N skulle inget umgänge med F.S äga rum, för att 
barnen inte skulle hamna i en lojalitetskonflikt mellan föräldrarna. 

F.S överklagade151 domen till Högsta domstolen. Högsta domstolen meddelade152 att inte 
lämna prövningstillstånd. 

 
 
 
 

150 Se Svea Hovrätt mål T 11396-17, aktbilaga 10 och avsnitt 5.5.3 nedan. 
151 Högsta domstolens beslut, 2019-04-09, mål T 1127-19, aktbilaga 1. 
152 A.a., se aktbilaga 4. 
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5.5 Familjerättens utredningar och tidigare domar 
5.5.1 Inledning 
En viktig del i domstolens beslutsunderlag är de utredningar som genomförs av socialtjänsten 
gällande vårdnad, boende och umgänge. Det är i regel i deras utredning som barnet får 
komma till tals.153 Det aktuella målet har föregåtts av diverse tvister genom åren. I det 
följande ska vi redogöra för samtliga händelser och familjerättens utredningar i kronologisk 
ordning. 

 
5.5.2 Bakgrund till hovrättsavgörandet 
Tingsrätten dömde154 till äktenskapsskillnad år 2013 mellan parterna och vårdnaden om 
barnen var även därefter gemensam. 

I början av nästkommande år den 14 februari 2014, väckte F.S talan mot M.N med yrkande 
om ensam vårdnad om barnen.155 Den 17 februari samma år häktades M.N misstänkt för 
misshandel av sin dåvarande flickvän och barnen. M.N blev senare dömd156 för tre fall av 
misshandel, ett mot var och en av barnen samt sin dåvarande flickvän. Misshandeln av E.S 
hade skett genom att M.N tilldelat ett slag med öppen hand mot pojkens bakhuvud. M.N 
misshandlade N.S genom att vid ett tillfälle tilldelat honom flera slag med en leksaksbatong. 
M.N hade tidigare år 2011 dömts för misshandel av en yngre pojke med påföljden villkorlig 
dom. Tingsrätten anförde att M.N begått nya misshandelsbrott och denna gång mot två barn 
och en kvinna. Tingsrätten ansåg därmed inte att det var frågan om engångsföreteelse varvid 
påföljden bestämdes till fängelse i 3 månader. M.N fick kvarstanna i häktet då tingsrätten fann 
en risk med att M.N kunde begå nya brott om han skulle släppas på fri fot.157 

Under hösten samma år lämnade familjerätten sin första utredning158 gällande familjen, se 
avsnitt 5.5.1. Utredningen kom senare att tjäna som underlag för två nästkommande 
vårdnadstvister.159 M.N överklagade misshandelsdomen och några månader senare fastställde 
hovrätten tingsrättens dom angående misshandel av barnen.160 

Tidig vår år 2015 begärde parterna gemensamt att tingsrätten skulle fastställa deras 
överenskommelse i dom.161 Ett avtal där M.N och F.S med hänsyn till barnens bästa 
fastställde en överenskommelse om att vårdnaden om barnen skulle utövas gemensamt, 
barnen skulle ha sitt stadigvarande boende hos F.S och de skulle ha rätt till umgänge med 
M.N enligt umgängesplan och till en början i närvaro av umgängesstöd.162 

I slutet av år 2015 skickade M.N in en stämningsansökan163 och yrkade att barnen skulle  
bo stadigvarande hos honom eller i vart fall ha rätt till umgänge med honom eftersom något 
umgänge enligt överenskommelsen ännu inte ägt rum, se vidare avsnitt 5.5.2.164 Dom 
meddelades i målet165 under sommaren år 2016 dock kom inget umgänge till stånd denna 
gången heller. 

 
 
 
 

153 Ryrstedt, E., Barnets bästa och vilja i domstol, SvJT 2009, s. 1019. 
154 Gotlands tingsrätt, dom 2013-10-24, mål T 63-13. 
155 Gotlands tingsrätt, dom 2015-04-28, mål T 150-14. 
156 Gotlands tingsrätt, dom 2014-04-03, mål B 65-14. 
157 A.a. 
158 Familjerättens utredning 2014-09-22 (Aktbilaga 16). 
159 A.a. 
160 Svea hovrätt, dom 2014-12-18, mål B 3781-14. 
161 Gotlands tingsrätt, dom 2015-04-28, mål T 150-14. 
162 A.a. 
163 Gotlands tingsrätt, dom 2016-07-14, mål T 1048-15. 
164 A.a. 
165 A.a. 
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I början av år 2017 ansökte M.N återigen om stämning166 gentemot F.S, varpå en ny 
familjerättsutredning167 begärdes av domstolen, se avsnitt 5.5.3. Tingsrättens dom168 
meddelades i slutet av år 2017, se avsnitt 5.3 ovan om tingsrättens bedömning. F.S 
överklagade tingsrättens dom och yrkade att den gemensamma vårdnaden skulle upplösas 
samt att inget umgänge skulle regleras mellan M.N och barnen.169 Hovrätten för Västra 
Sverige meddelade, på juldagen år 2017, prövningstillstånd.170 Domstolen begärde på nytt in 
en utredning171 från familjerätten, se avsnitt 5.5.4. Dom172 meddelades i målet av  Svea 
hovrätt i början på år 2019, se ovan avsnitt 5.4 om hovrättens bedömning. F.S överklagade 
domen till Högsta domstolen, som i april samma år, ej beviljade prövningstillstånd.173 

 

5.5.3 Familjerättens utredning 2014-09-22 
Parterna M.N och F.S separerade år 2011 på F.S:s initiativ. Parterna gjorde vid flera försök att 
återuppta sin relation men skildes år 2013. Till en början hade barnen därefter växelvis 
boende. 

Vid tillfället för denna utredning var E.S och N.S sju respektive fyra år gamla.174 M.N 
förekom vid tidpunkten för denna utredning under fem avsnitt i belastningsregistret, bland 
annat för tre tillfällen av misshandel av E.S, N.S och hans dåvarande partner där han dömdes 
till tre månaders fängelse. Han var därtill dömd för misshandel vid ytterligare ett tillfälle. 
Kontaktförbud till barnen hade gällt periodvis.175 

F.S beskrev den tidigare relationen till M.N som turbulent. Hon beskrev att M.N varit hård 
mot henne psykiskt men att han aldrig hade slagit henne. Hon beskrev M.N som stolt och 
oflexibel. Hon berättade att hon och M.N kommit överens om att barnen skulle bo hos henne 
när M.N greps för misshandel och att barnen aldrig frågade efter sin pappa. Hon menade även 
att M.N förnekade vad han gjort mot barnen och därmed saknade insikt.176 
M.N menade att han inte visste varför relationen med F.S tog slut. Avseende domen för 
misshandel anförde han att F.S skulle ha vänt sig till honom istället för till polisen. Han 
berättade att han hade haft en samtalsterapeut under den svåra tiden med fängelsevistelsen och 
barnsituationen. Han förstod inte varför barnen inte vill träffa honom, han trodde att det 
berodde på att de fått höra dåliga saker om honom av F.S och F.S:s far.177 

Familjerätten gjorde hembesök hos båda parterna. Vid besöket hos F.S närvarade barnen, 
men inte hos M.N eftersom att kontaktförbud gällde mellan M.N och sönerna. Vid tillfället 
hyrde F.S en lägenhet i sina föräldrars fastighet, som enligt familjerätten var ett bra hem för 
familjen. 

E.S:s klassföreståndare yttrade sig i utredningen om att E.S inte på något sätt stack ut. Han 
pratade inte om sin hemsituation men hon hyste ingen oro för E.S.178 

K.N var en socialsekreterare som haft samtal med E.S vid totalt 11 tillfällen. E.S hade till 
en början en negativ inställning till sin pappa och sa att han var dum ibland, men hade även 

 
166 Gotlands tingsrätt, dom 2017-11-16, mål T 43-17. 
167 Familjerättens utredning 2017-10-23, Svea Hovrätt T 11396-17, aktbilaga 16. 
168  Gotlands tingsrätt, dom 2017-11-16, mål T 43-17. 
169  Svea hovrätt, beslut 2017-12-25, mål T 11396-17. 
170 A.a. 
171 Familjerättens utredning 2018-04-20, Svea Hovrätt T 11396-17, aktbilaga 10. 
172 Svea hovrätt, dom 2019-02-01, mål T 11396-17. 
173 Högsta domstolens beslut, 2019-04-09, mål T 1127-19, aktbilaga 4. 
174 Svea hovrätt, dom 2019-02-01, mål T 11396-17, aktbilaga 16. 
175 A.a. 
176 A.a. 
177 A.a. 
178 A.a. 
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stundvis en positiv inställning till honom. K.N berättade att E.S:s uppfattning om sin pappa 
försämrades när han började ha kontakt med sin pappa, förmodligen främst på grund av att 
pappan sagt till E.S att han inte slagit honom eller hans bror och därmed förnekande barnens 
upplevelser. K.N beskrev att ansvaret för att förbättra relationen låg hos M.N som behövde stå 
för vad som hänt och bekräfta sin sons upplevelser. Hon hade även uppfattat E.S som att han 
kände sig otrygg när han var hos M.N och att han hade upplevt våld. Det fanns enligt henne 
ingen anledning till att tvivla på E.S. Han hade även berättat för M.N att han var orolig för sin 
mamma, F.S.179 

Familjerättens riskbedömning i denna utredning handlade om risken för att barnen återigen 
kommer att utsättas för våld om de träffade M.N. Familjerätten menade att detta skapade oro 
för att M.N hade svårt att hantera ilska och frustration. Vid tillfällen då det framförts till M.N 
att han behöver bekräfta vad som hänt har M.N vid flera tillfällen sagt att det inte är möjligt 
för honom att erkänna något som inte har hänt. Det enda han medgett är att han gett E.S en 
örfil vid ett tillfälle, men att han aldrig skulle göra “mer än så” mot sina barn. Det skulle 
därför vara värdefullt för M.N att få professionell hjälp med att förstå skillnaden mellan att 
erkänna och bekräfta. Trots detta, fann familjerätten inte risken för nya övergrepp så stor att 
inte umgänge kunde äga rum.180 

Det konstateras av familjerätten att F.S och M.N hade svåra samarbetssvårigheter och olika 
synsätt, båda parterna hävdade nämligen att förutsättningen för samarbete är att den andra 
parten ändrade sig. Förslag om gemensam vårdnad skulle därför vara orealistiskt. Att föreslå 
ensam vårdnad för M.N var på grund av förutsättningarna inte heller möjligt. I samtalen med 
F.S framkom ingenting som tydde på att hon värdesätter kontakt mellan M.N och barnen, 
vilket familjerätten bedömde vara en risk för barnens utveckling. Även det faktum att F.S:s 
inställning var negativ var en risk. Barnen var sannolikt medvetna om hennes inställning och 
hade därför svårigheter att gå emot hennes vilja. Trots detta, fann familjerätten ingen annan 
möjlighet än att föreslå ensam vårdnad med F.S som vårdnadshavare, samt   umgängesrätt  till 
M.N. Dock poängteras att detta medföljde ett stort ansvar för F.S att aktivt arbeta på 
relationen mellan barnen och M.N.181 

 
5.5.4 Tingsrättens bedömning i mål nr 1048-15 
Vi har valt att belysa tingsrättens bedömning182 i detta mål med anledning av att den kan ses 
som en utförlig redogörelse för vad som är relevant för rättsfallet. 

Efter en redogörelse från bägge parter samt vittnesutsagor och annan bevisning 
konstaterade tingsrätten i sin dom att det inte fanns tillräckliga skäl till att upplösa den 
gemensamma vårdnaden. Barnen skulle fortsatt ha sitt stadigvarande boende hos mamman 
samt att barnen skulle ha rätt till umgänge med pappan. 

Tingsrätten redogjorde för att alla bedömningar i målet skulle utgå från bestämmelsen om 
barnets bästa nämligen 6 kap. 2 a § FB. Tingsrätten redogjorde för vårdnad, boende och 
umgängesfrågan var för sig. 

I vårdnadsfrågan redogjorde tingsrätten för att parterna alltid haft ett gemensamt 
vårdnadsansvar om barnen. För tingsrätten stod det klart att parterna haft stora 
samarbetssvårigheter men ändock hade ett gemensamt vårdnadsansvar för barnen som dittills 
fungerat. M.N hade visat tydliga tecken på att vilja återknyta kontakten till barnen genom sitt 
uppsökande av barnen och att det inte hade skett på något olämpligt sätt. F.S hyste oro för att 
barnen skulle fara illa vid en kontakt med deras far, rätten menade att hon knappast behövde 

 
179 A.a. 
180 A.a. 
181 A.a. 
182 Gotlands tingsrätt, dom 2016-07-14, mål T 1048-15. 
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känna oro inför att M.N var delaktig i frågor rörande barnen. Rätten framhöll att gemensam 
vårdnad kan vara av särskild vikt när den ena föräldern har varit avskuren från kontakt med 
barnen en längre tid. Vid en samlad bedömning såg rätten inget hinder mot att ett fortsatt 
gemensamt vårdnadsansvar för barnen skulle föreligga samt att en sådan lösning innebar det 
bästa för barnen. 

I boendefrågan fanns två omständigheter av betydelse för domstolens bedömning, dels 
vikten av barnens rätt till en god och nära kontakt med båda sina föräldrar, dels risken för att 
barnen far illa. Två intressen som stod mot varandra. M.N gjorde gällande att han kunde 
tillgodose barnens rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. F.S gjorde 
gällande att hon hindrat umgänge mellan M.N och barnen på grund av risken att de skulle fara 
illa. 

Tingsrätten anförde att det vid umgängessabotage inte är helt ovanligt att vårdnaden 
alternativt boendet flyttas från just den föräldern som saboterar till den andra. Men ett 
hindrande av umgänge mellan barnen och den andra föräldern kan i vissa fall vara försvarbart 
t.ex. om barnen skulle riskera att fara illa. 

Domstolen gjorde gällande att F.S delvis bidragit till umgängessabotage och samtidigt som 
domstolen inte ifrågasatte F.S oro för barnen vid en kontakt med M.N ansåg tingsrätten ändå 
att oron var överdriven. Rätten menade på att det förelåg en mycket låg risk för att M.N på 
nytt skulle skada barnen men höll däremot med om att det kan innebära en riskfaktor att 
incidenterna inte blivit bearbetade för barnen. Dock kan inte M.N klandras för det då han inte 
haft möjlighet att på ett lämpligt sätt bearbeta incidenterna med barnen. 

Med samtliga omständigheter i målet gjorde tingsrätten en avvägning i sin bedömning. 
Slutsatsen blev att F.S gjort sig skyldig till umgängessabotage men att hon hade visst fog för 
detta. Med hänsyn till barnens bästa kunde det inte bli aktuellt att bestämma om en 
överflyttning av stadigvarande boende från F.S till M.N, inte ens vid en mer allsidig 
bedömning. Tingsrätten belyste kontinuitetsprincipen som innebär att man inte ska ändra på 
rådande förhållanden som på det stora hela är bra för barnen. Hos F.S hade barnen ett bra, 
tryggt boende och fick den omvårdnad och uppfostran som de behövde. Tingsrätten menade 
på att en överflyttning av det stadigvarande boende kunde få konsekvenser för barnen i form 
av men som inte skulle vara av övergående natur. Det konstaterades i domen att barnen även 
fortsättningsvis skulle ha sitt stadigvarandeboende hos F.S. 

Umgängesfrågan behövde, med anledning av tingsrättens slutsats om boendefrågan, prövas 
utifrån M.N:s yrkande om barnens umgängesrätt med honom. Tingsrätten redogjorde för 
umgängesfrågan och anförde att F.S skulle ha ett särskilt stort ansvar i barnens umgängesrätt 
med sin pappa. Ansvar låg på henne att se till att kontakten mellan barnen och M.N återknöts. 
Hon måste inför barnen framhålla vikten av att de ska ha en fungerande relation till sin pappa 
som också ska vara förenlig med hennes vilja. Med sin föräldraauktoritet skulle hon göra allt i 
sin makt för att påverka barnen i den riktningen. Umgänge skulle ske med långsam 
upptrappning enligt en s.k trappstegsmodell. Tingsrätten bekräftade M.N:s frustration och iver 
som förståelig efter tidigare misslyckanden vid umgängesförsöken. Tingsrätten poängterade 
dock att det på sikt trots allt måste vara det viktigaste att få till stånd en normal relation  
mellan honom och barnen, därav den långsamma upptrappningen av umgänge. 

Avslutningsvis anförde domstolen att det var frågan om bedömningar för framtiden med en 
prognos om vad som framåt i tiden ansågs vara barnens bästa. Bara för att umgängesförsöken 
tidigare hade misslyckats kunde det inte tillåtas att man skulle besluta om mer drastiska 
åtgärder i rådande förhållanden för barnen. Det tingsrätten menade var att F.S 
umgängessabotage inte kunde ”bestraffas” genom att döma till mer omfattande umgänge för 
barnen med M.N än vad som enligt en helhetsbedömning ansågs vara till deras bästa. 

Med tanke på tidigare misslyckanden kunde det som tingsrätten påtalade ses som en 
aningen kritisk lösning. Dock kunde det inte innebära att man helt avfärdade en sådan lösning 
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om andra lösningar ansågs med hänsyn till barnens bästa vara sämre för dem. Det stod 
tingsrätten fritt att vid prövningen av umgänge utforma ett sådant på det sätt som rätten ansåg 
vara till det bästa för barnen. Vidare framhöll tingsrätten att umgänge är en rättighet för 
barnen att umgås med sin pappa. För barnens skull ,menade tingsrätten, fanns det all 
anledning att ge barnen en sådan rätt och att på ett försiktigt sätt återknyta kontakten till sin 
pappa. 

 
5.5.5 Familjerättens utredning 2017-10-23 
Vid tillfället för denna utredning förekom M.N under tio avsnitt i belastningsregistret, varav 
sex av dessa gällde kontaktförbud mot sönerna under perioden 2014-04-17— 2015-01-31. E.S 
och N.S är tio respektive sju år vid tidpunkten för denna utredning, F.S och M.N pratade 
endast med varandra via ombud.183 

M.N hade under 2015 vid flertalet tillfällen uttryckt en oro för barnen till socialtjänsten, 
bland annat för att umgänget inte fungerar på grund av F.S och för att han hört att F.S drar och 
sliter i barnen. Det beslutades att inte inleda utredning för samtliga ärenden. År 2016 inleds en 
utredning då en oro inkommit från M.N om att barnen inte mår bra. Utredningen resulterar i 
beslut om att ge både barnen och föräldrarna stöd, med hänsyn till att barnen bevittnat våld 
som kan ha resulterat i skador och att barnen möjligen befinner sig i en lojalitetskonflikt. Det 
redogörs i utredningen för tre försök till umgänge mellan barnen och M.N. Vid första mötet 
blev E.S stressad när umgängesstödet förklarade att syftet med mötet var att han skulle träffa 
sin pappa. E.S och N.S uttryckte då att de inte ville träffa sin pappa. Vid det andra mötet 
vägrade E.S att följa med ur bilen för att träffa M.N, varvid N.S inte heller vill gå ut ur bilen. 
Det tredje försöket till umgänge var mellan M.N och N.S. Sonen N.S vägrade att gå ur bilen 
för att gå till lokalen där pappan väntade. Efter tredje mötet gjordes inga fler försök till 
umgänge, då familjerätten bedömde försöken vara för påfrestande för barnen. Hembesök hos 
F.S har gjorts i utredningen, men det framkommer inte i huvudsak ingenting nytt än vad som 
framkommit i hembesöken från tidigare redogjord utredning (se avsnitt 5.5.1 ovan). 
Hembesök hos M.N har inte kunnat genomföras då han inte närvarat.184 

Det redogjordes för barnsamtal med båda barnen där man använt hjälpmedlet som kallas 
för tejpning. Med detta menas att man använder sig av en trälåda och olika träfigurer som 
barnet får använda för att berätta om sin familj och viktiga personer.185 

E.S redovisade sin mamma F.S, N.S, morfar, mormor och mormors hund som viktiga 
personer i hans liv. När han fick frågan om när han träffade sin pappa senast svarade han att 
det var länge sedan, ungefär tre till fyra år sedan, och att han tvivlade på att han skulle känna 
igen sin pappa ifall de stötte på varandra. Han uppger även att han var rädd för sin pappa, att 
han inte är snäll och att han inte bryr sig om E.S.186 

N.S tog först fram en polisliknande figur för att illustrera sig själv. Därefter tog han fram 
träfigurer som illustrerar sin mamma F.S, sin bror E.S, morfar, mormor, morfars hund, sin 
lärare och några kompisar. Efter en stund tog han fram en figur som han presenterade som sin 
pappa, och höll hundfiguren mot den figuren och sa att hunden biter pappan. När han fick 
frågan om varför, svarade han att hunden inte tycker om pappan. N.S valde därefter ett hus 
som han presenterade som ett fängelse, tog polisfiguren som gestaltade honom själv och 
började slåss med pappafiguren. Pappafiguren sattes efter det i fängelset. Han uppgav även att 
han är ledsen för allt bråk och för att hans pappa har slagit honom. Han sa även att han tror att 
tingsrätten inte kommer att tvinga honom att träffa sin pappa då han uppgett att han inte vill. 

F.S uppgav i samtal i huvudsak samma som i tidigare utredning, men anförde även att det 
viktigaste för barnen är att få känna sig trygga, ett lugn och en ro. Hon berättade att hon gör 

 
183 A.a., aktbilaga 20. 
184 A.a. 
185 A.a. 
186 A.a. 
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allt för att skydda sina barn och tvingar dem därför inte till umgänge med M.N om de inte 
själva vill, men detta innebär inte att hon hindrar dem från umgänge.187 

Familjerättens bedömning av ovanstående omständigheter är följande. M.N hade uteblivit 
från hembesöken på grund av utlandsarbete. Ombokning hade inte kunnat ske då familjerätten 
inte beviljats förlängd tidsfrist för utredningen. Utredarna bad därför om att få möjlighet till 
en kompletterande utredning i det fall tingsrätten skulle göra en annan bedömning än deras 
rekommendation. E.S och N.S bedömdes båda två vara tydliga med att de inte vill träffa sin 
pappa, vilket i ingetdera fall borde betvivlas. F.S bedömdes vara en lämplig vårdnadshavare 
som tog väl hand om barnen. M.N:s förmåga hade inte kunnat bedömas då han inte kunnat 
höras eller träffats. Barnens rädsla för M.N borde tas på allvar och slutsatsen borde bli att de 
inte är redo att träffa sin pappa. Därtill tillkom att det förelåg brister i M.N:s intresse för 
barnen som en vårdnadshavare bör ha, att barnen mår bra som de har det och att de inte vill 
träffa sin pappa. Det slutgiltiga förslaget till beslut blev därmed att F.S ska få ensam vårdnad 
om barnen och utses till boendeförälder, och att umgänge till M.N inte borde fastställas.188 

 
5.5.6 Familjerättens utredning 2018-04-20 
Vid denna utredning genomfördes inget samtal med barnen då föregående utredning skedde 
bara ett halvår innan och det inte fanns anledning att anta att någon förändring i deras 
inställning skett. Utredningen berörde huvudsakligen ett utredningssamtal med M.N.189 
M.N berättade att han vid flera tillfällen ringt F.S för att få prata med barnen men att hon 
antingen inte svarat eller uppgett att barnen inte vill träffa honom. Han uppgav sig även ha e- 
postat henne utan framgång och att den enda information han fått kring barnen hade kommit 
från skolan. M.N menade att det viktigaste för barnen var att få bygga upp en relation till 
honom och att gemensam vårdnad vore det bästa för sönerna. Han var vidare medveten om att 
det skulle behövas professionell hjälp för såväl honom som för barnen för att bygga upp en ny 
relation.190 

Familjerättens bedömning var att M.N:s resonemang och tankar utgick från barnens behov 
och barnets bästa, på ett trovärdigt sätt. Däremot fanns det saker som talade emot att 
gemensam vårdnad, bland annat att det inte fanns något som helst samarbete mellan M.N och 
F.S. Men att den enda vårdnadsformen som gav honom information om sina barn var 
gemensam vårdnad, eftersom att den enda information han får om barnen kom från skolan. 
Gällande umgänge tedde det sig se omöjligt ut för barnen ur utredarnas synvinkel hur barnen 
skulle få bilda sig en egen uppfattning om deras pappa, men detta ansågs ändå vara ytterst 
viktigt så att en relation till pappan kunde byggas upp. Risken för att han skulle utsätta dem 
för någon som skulle skada dem bedömdes som tvivelaktig. Utifrån F.S:s oförmåga att hjälpa 
pojkarna till en relation till 
M.N ansågs M.N vara den som sannolikt bäst skulle vårda barnens rätt till god kontakt med 
båda föräldrarna. Det slutgiltiga förslaget till beslut var därmed att gemensam vårdnad fortsatt 
gäller samt att umgänge för E.S och N.S försiktigt började att trappas upp.191 

 
 
 
 
 
 
 
 

187 A.a. 
188 A.a. 
189 A.a., aktbilaga 10. 
190 A.a. 
191 A.a. 
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6. Praxis 
6.1 Inledning 
För att fastställa vad gällande rätt är när lagen inte räcker till är rättspraxis en utfyllande 
rättskälla som tillmäts stor betydelse i flera sammanhang inte minst vid domstolens 
bedömning i ett mål.192 

 
6.2 NJA 1998 s. 675 
I NJA 1998 s. 675193 anförtroddes en mamma ensam vårdnad om barnet trots att hon gjort sig 
skyldig till umgängessabotage. I avvägningen mellan barnets behov av kontinuitet jämfört 
med barnets rätt till nära och god kontakt med den förälder som inte var boendeförälder, 
ansågs det förstnämnda väga tyngre. Målet gällde ett litet barn om tre år vars mamma aktivt 
och under tid förhindrade barnet kontakt med sin pappa. Högsta domstolens bedömning var, 
trots mammans umgängessabotage, att hon ändå gav barnet en god och kärleksfull 
omvårdnad. Vidare anfördes att barnet bott hela sitt liv hos mamman och inte träffat sin pappa 
sedan spädbarnstiden. Det antogs därför av högsta domstolen att barnet hade ett behov av 
kontinuitet och stabilitet i sin omgivning och närvaro, och att en förflyttning i vårdnaden 
skulle vara livsomvälvande för barnet. Vid sammanvägning av omständigheterna i målet och 
att det inte vara förenligt med barnets bästa att förflytta vårdnaden till pappan, tilldömdes 
mamman ensam vårdnad. 

 
6.3 RH 1999:74 
I ett annat rättsfall, RH 1999:74,194 från hovrätten ansågs inte kontinuitet vara till barnets 
bästa. Rättsfallet handlade om vårdnaden av en 10-årig flicka som blev överflyttad från 
mamman till pappan med anledning av att mamman saboterat umgänge. Flickan hade under 
de senaste fyra åren bott hos mamman men endast träffat pappan sporadiskt. 

 
6.4 NJA 1992 s. 666 
En treårig flicka hade, i NJA 1992 s. 666195, sedan sex månaders ålder bott hos sin mamma, 
då mamman sedan dess haft ensam vårdnad om flickan. Inledningsvis efter vårdnadsdomen 
fungerade kontakten och umgänget mellan flickan och pappan väl, men tids nog begick 
mamman upprepad umgängessabotage. Pappan ansökte då om ensam vårdnad och anförde att 
mamman, genom sitt umgängessabotage, var olämplig som vårdnadshavare. Högsta 
domstolen tog omständigheten att mamma aktivt och under tid förhindrat umgänget i 
beaktning och menade att detta talade för ensam vårdnad för pappan. Flickan hördes och 
berättade att hon inte ville träffa sin pappa, men detta bedömdes av HD som påstående 
influerade av mammans negativa inställning. Det faktum att flickan under nästan hela sitt liv 
haft mamman som vårdnadshavare vägde dock tyngre än umgängessabotaget, då det av HD 
bedömdes var en för stor omställning för flickan att vårdnaden överflyttades till pappan 
(kontinuitetsprincipen/status quo principen). Mamman fick fortsatt ensam vårdnad. 

 

7. Lagändring SOU 2017:6 Se barnet! 
I juni 2014 tillkallades, av regeringen, en särskild utredare för att göra en utvärdering av 2006 
års vårdnadsreform genom att undersöka hur vårdnadsreglerna har tillämpats. Utredaren 
skulle även ta ställning till om reglerna behöver ändras så att reformens grundläggande syfte 

 
192 Zetterström, S., Juridiken och dess arbetssätt, s. 111. 
193 NJA 1998 s. 675. 
194 RH 1999:74. 
195 NJA 1992 s. 666. 
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att stärka barnperspektivet kan bli ännu klarare samt undersöka anledningen till ökningen av 
vårdnadstvister i domstol.196 

Av 2014 års vårdnadsutredning konstaterar den i sitt betänkande att vårdnadstvisterna ökat 
med 40-50 procent mellan åren 2006 och 2015 enligt statistik för dem framtaget av 
domstolsverket.197 

Vårdnadsutredningens bedömning är att tingsrätterna numera gör en mer nyanserad 
bedömning av vårdnadsfrågan än vad som skett tidigare och dömer till ensam vårdnad i större 
utsträckning.198 Efter lagändringen år 2006, när vikten av föräldrarnas samarbete betonades, 
blev det enklare att få ensam vårdnad och detta tros vara en av anledningarna till ökningen.199 
Ökningen beror på flera faktorer, som t.ex. brister med att förebygga vårdnadstvister men  
också det mer jämställda föräldraskapet och den ökade konfliktbenägenheten.200 Det 
vanligaste skälet som en förälder anför vid yrkande om ensam vårdnad är 
samarbetssvårigheter.201 Vidare påtalar utredningen att fokuseringen på föräldrarnas 
samarbetsförmåga är stor i vårdnadsmål men att det krävs väsentliga samarbetsproblem för att 
en förälder ska få ensam vårdnad.202 

I förslaget till SOU 2017:6 Se barnet! finns ett införande av en ny bestämmelse om 
föräldrarnas förmåga att ta gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Anledningen är att 
fokus på föräldrarnas samarbete tycks utgöra en högre ambitionsnivå än vad som är 
nödvändigt för en fungerande gemensam vårdnad. Istället för att fokusera på föräldrarnas 
brister i samarbetet behöver man titta på hur föräldrarnas agerande påverkar barnet.203 

I dagsläget finns möjligheten för domstolen att döma till gemensam vårdnad om en förälder 
motsätter sig det men inte om båda gör det. I utredningen föreslås att en möjlighet för 
domstolen att kunna döma till gemensam vårdnad även ska finnas om båda föräldrarna 
motsätter sig det.204 

Eftersom en process i domstol ofta leder till djupare och svårare konflikt mellan parterna, 
vilket i sin tur drabbar barn, ska det finnas ökade möjligheter till en överenskommelse för 
föräldrarna innan en tvist om barn inleds. Ett förslag om detta är att det ska ställas krav på att 
föräldrar ska delta i informationssamtal som kommunerna genom socialtjänsten ska ansvara 
för.205 Ett annat viktigt förslag är att barnets bästa ska förtydligas genom att det inte bara ska 
vara avgörande för alla beslut utan också i alla frågor rörande barnets vårdnad, boende och 
umgänge. Det föreslås också en ny bestämmelse till 6 kap. 2 a § som skulle innebära att 
domstolen vid bedömningen av barnets bästa ska fästa särskild vikt vid föräldrarnas förmåga 
att sätta barnets behov före den egna konflikten. Huvudsyftet med den nya strecksatsen är att 
fånga föräldrarnas uppmärksamhet på att se barnets behov. En sådan medvetenhet kan tänkas 
motverka att barnet dras in i onödiga konflikter som kan var skadligt för barnet.206 

 
 
 
 
 
 
 

196 SOU 2017:6 Se barnet!. 
197 SOU 2017:6 s.135. 
198 A.a., s. 192. 
199 Cederborg, A-C., Warnling-Nerep, W., Barnrätt, Edwall Insulanders artikel, s. 152. 
200 SOU 2017:6 s. 136. 
201 A.a., s. 180. 
202  A.a., s. 193 f. 
203  A.a., s. 199 f. 
204 A.a., s. 202. 
205 A.a., s. 229 ff. 
206 A.a., s. 281 f. 
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8. Analys 
På grund av det utredningsmaterial som är kopplad till rättsfallet T 11396-17 har det varit ett 
gediget material för oss att gå igenom. Vi ska inledningsvis i denna analys redovisa relevant 
material och redogöra för tankar som kommit upp under arbetets gång. Vi kommer att 
presentera det genom en rättsfallsanalys av målet207. Sedan kommer vi att besvara vårt 
huvudsyfte som är att undersöka om domen är förenlig med barnens bästa enligt gällande rätt. 
Vi kommer också att försöka besvara de problemfrågor som vi inledningsvis presenterade i 
denna uppsats. 

Redan i familjerättens första utredning, samma år som misshandelsdomen, konstaterade 
familjerätten att risken för nya övergrepp inte var så stor så att inget umgänge skulle kunna 
äga rum. Dock poängterades att det skapat oro för barnen att M.N haft svårt att hantera 
frustration och ilska. Det har vid flertalet tillfällen framförts att han behöver bekräfta barnens 
upplevelser inför dem för att relationen dem emellan ska kunna läka. M.N vägrar att erkänna 
något som inte hänt. Han medger visserligen att han gett E.S en örfil men att han aldrig skulle 
göra ”mer än så” mot sina barn. Familjerätten påtalade avseende detta att det skulle vara bra 
för M.N att få professionell hjälp med att förstå skillnaden mellan att bekräfta och erkänna.208 
Familjerätten har även konstaterat att parterna uppenbart haft samarbetssvårigheter och att 
förslag om gemensam vårdnad därmed skulle vara orealistiskt. Ensam vårdnad för M.N 
föreslogs inte vid tiden för de första tvisterna ”eftersom det p.g.a. förutsättningarna inte är 
möjligt”.209 Vad som här åsyftats är oklart, men vi tror att det möjligen skulle kunna vara det 
faktum att kontaktförbud till barnen förelåg. Oavsett, står det klart att F.S redan så tidigt som 
här hade en negativ inställning till att barnen ska träffa M.N. Familjerätten såg trots det ingen 
annan möjlighet än att föreslå ensam vårdnad för F.S samt att föreslå umgängesrätt för barnen 
med M.N.210 Denna utredning låg till grund för den kommande överenskommelsen parterna 
emellan om att gemensam vårdnad skulle bestå men att barnen stadigvarande ska bo hos F.S 
och ha umgänge med M.N som till en början ska ske med umgängesstöd.211 Utredning låg 
även till grund för nästkommande tvist i tingsrätten.212 

Tingsrättens bedömning i nästkommande tvist213 var att parterna haft stora 
samarbetssvårigheter men att det ändå hade fungerat med gemensamt vårdnadsansvar, varpå 
rätten inte såg anledning till att fortsatt gemensam vårdnad skulle strida mot barnens bästa. 
Det anfördes att ensam vårdnad innebär en exkludering från vårdnadsansvaret för ena 
föräldern, vilken kan leda till sämre kontakt för barnen till den föräldern. För bedömning av 
boendefrågan ställdes två omständigheter mot varandra; dels risken med att barnen far illa, 
dels barnens rätt till en god och nära kontakt med båda sina föräldrar. Tingsrätten resonerade 
att risken för att M.N skulle utsätta barnen för övergrepp var mycket liten men anförde att det 
kunde innebära en riskfaktor eftersom incidenterna ännu inte blivit bearbetade. F.S bedömdes 
ha gjort sig skyldig till umgängessabotage men hade enligt tingsrätten viss fog för det. Med 
hänsyn till barnens bästa kunde det inte bli aktuellt med en överflyttning av boendet. En 
överflyttning av det stadigvarande boendet kunde ge men för barnen som inte nödvändigtvis 
var av övergående natur, menade tingsrätten. Umgängesrätten för M.N prövades och 
tingsrätten kom fram till att det var viktigt med hänsyn till barnets bästa att umgänge skedde 
på ett försiktigt sätt för att de skulle kunna återknyta kontakten till sin pappa. Tingsrätten 
menade att F.S:s umgängessabotage inte kunde ”bestraffas” genom att döma till mer umgänge 

 
207 Svea hovrätt, dom 2019-02-01, mål T 11396-17. 
208 Familjerättens utredning 2014-09-22, se avsnitt 5.5.3. 
209 A.a. 
210 A.a. 
211 Gotlands tingsrätt, dom 2015-04-28, mål T 150-14. 
212 Gotlands tingsrätt, dom 2016-07-14, mål T 1048-15, se avsnitt 5.5.4. 
213 A.a. 
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än vad som ansågs vara till barnens bästa.214 Vi vill här poängtera att tingsrättens beslut inte 
var i enlighet med det förslag till beslut215 som familjerätten lämnat, på förfrågan av 
domstolen. 

I slutet på 2017 gjordes en ny familjerättsutredning216. Utredningen resulterade i ett beslut 
om att ”ge barnen och föräldrarna stöd med hänsyn till att barnen bevittnat våld som kan 
resulterat i skador och att barnen befinner sig i en lojalitetskonflikt”.217 I och med detta 
uttalande ställer vi oss delvis frågande. Barnen har ju själva varit utsatta för våld, vad menas 
med att de ”bevittnat våld” och hur sätts lojalitetskonflikten in i detta sammanhang? Vi anser 
att det är en betydande skillnad mellan att bevittnat våld och upplevt våld. 

Vidare var familjerättens bedömning att barnen bedömdes vara mycket tydliga med att de 
inte ville träffa sin pappa. Det poängterades även att denna ovilja inte borde betvivlas. 
Utredningens slutsats var att barnen är rädda för sin pappa och att de vid denna tid inte var 
redo att träffa honom. Ovanstående bedömning skedde med beaktning av att flera misslyckade 
försök till umgänge skett, där socialtjänsten till slut valt att inte göra ytterligare försök me d 
hänsyn till påfrestningen för barnen.218 Viktigt att betona är att det var socialtjänstens beslut 
att avbryta umgängesförsöken med hänsyn till barnens bästa, vilket således inte kan ligga 
mamman till last vid en bedömning av eventuellt umgängessabotage. Det förslag till beslut 
som familjerätten lämnat i denna utredning var återigen att F.S skulle få ensam vårdnad och 
att barnen skulle ha sitt stadigvarande boende hos henne samt att inget umgänge med M.N 
borde fastställas.219 Tingsrätten anförde i sin dom220 dock att F.S inte ansågs ha uppfyllt sina 
åligganden som boendeförälder genom sin oförmåga att få till stånd ett umgänge mellan 
barnen och M.N. Enligt domstolens bedömning saknade hon insikt om hennes negativa 
påverkan på barnen över att träffa M.N. Även i denna dom hänvisade rätten till 
kontinuitetsprincipen. De fann inte heller något skäl till att den gemensamma vårdnaden 
skulle upplösas samt att umgänge med M.N skulle ske likt planeringen i tidigare dom.221 Inte 
heller denna gång gick tingsrätten på familjerättens förslag till beslut.222 

Nästkommande utredning223 av familjerätten skedde i huvudsak genom ett 
utredningssamtal med M.N. Varför inte en ny utredning med barnen gjorde var för att det inte 
kunde antas finnas någon förändring i deras inställning sedan sist.224 Vi vill här poängtera att 
det gått ungefär ett och ett halvt år mellan utredningarna. M.N menade i utredningssamtalet  
att gemensam vårdnad var det bästa för barnen. Han förstod att det kunde behövas 
professionell hjälp för honom och barnen för att återknyta. Familjerättens bedömning av 
M.N:s anförande var att han verkade utgå från barnens behov och barnens bästa. Familjerätten 
ansåg dock att de allvarliga samarbetssvårigheterna mellan parterna uteslöt gemensam 
vårdnad, men att det var den enda vårdnadsform som gav M.N inblick i barnens liv (eftersom 
att ensam vårdnad endast vid denna tidpunkt var aktuell för F.S och det förelåg en klar risk för 
att hon då helt skulle utesluta M.N från barnens liv). Gällande umgänge såg utredarna inte hur 
det praktiskt skulle kunna gå att få till stånd ett sådant men ansåg samtidigt att det var viktigt 
att en relation till pappan byggdes upp igen. Risken för att M.N skulle utsätta barnen för 
någon skada förelåg enligt deras bedömning inte. Eftersom F.S inte kunnat hjälpa barnen till 

 
214 A.a. 
215  Familjerättens utredning 2014-09-22, se avsnitt 5.5.3. 
216  Familjerättens utredning 2017-10-23, se avsnitt 5.5.5. 
217 A.a. 
218 A.a. 
219 A.a. 
220 Gotlands tingsrätt, dom 2017-11-16, mål T 43-17. 
221 A.a. 
222  Familjerättens utredning 2017-10-23, se avsnitt 5.5.5. 
223  Familjerättens utredning 2018-04-20, se avsnitt 5.5.6. 
224 A.a. 
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en relation med M.N ansågs M.N vara den som sannolikt bäst skulle kunna tillgodose barnens 
rätt till båda sina föräldrar, men utredningens förslag till beslut blev dock ändå fortsatt 
gemensam vårdnad med umgänge för M.N som med försiktighet ska trappas upp med 
tiden.225 Hovrättens bedömning226 av detta blev dock gemensam vårdnad behövde upplösas 
med anledning av parternas allvarliga samarbetsproblem (som pågått under flera års tid med 
avsaknad av kommunikation och samarbete). Gemensam vårdnad kunde inte framstå förenligt 
med barnens bästa. Hovrätten blev därmed tvungen att upplösa den gemensamma vårdnaden 
då gemensam vårdnad i detta skede inte längre var ett alternativ. Hovrätten ställde sig 
frågande till om F.S var lämplig som vårdnadshavare och boendeförälder när hon inte 
tillgodosett barnens rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Vidare 
resonerade hovrätten avseende M.N:s lämplighet som vårdnadshavare, utifrån att barnen inte 
bott hos honom på fem år vilket påtalades göra det svårare att bedöma hans lämplighet som 
förälder och vårdnadshavare. Det poängterades också vara mycket allvarligt att han tagit till 
våld mot barnen.227 Det faktum att domstolen själva här uttryckligen skriver att pappans 
lämplighet som vårdnadshavare var svårare att bedöma är enligt vår mening värt att lägga en 
extra tanke i. För pappan har under tiden sedan misshandelsdomen (dvs. på fem år) inte utövat 
något av det som ett vårdnadshavaransvar innebär. Därtill tillkommer att han endast ytters 
begränsat varit delaktig i barnen under den tiden. Hur kan hans lämplighet som 
vårdnadshavare bedömas alls? Bör det inte här anmärkas att de situationer som fått 
misshandeln mot barnen att äga rum inte har ägt rum alls sedan under de senaste fem åren och 
att det därmed blir i princip omöjligt att göra en bedömning av hur M.N skulle agera om 
samma situationer uppstår? Särskilt med hänsyn till att han ännu inte bekräftat barnens 
upplevelser av det förflutna. 

Hovrätten lutade sig tillbaka på familjerättens utredning avseende att båda föräldrarna 
bedömts vara kärleksfulla föräldrar. Hovrätten påtalade i domen även att barns vilja i så ung 
ålder inte kan tillmätas någon egentlig betydelse eftersom de också kan ha blivit påverkade av 
F.S tyckande. Av hovrättens dom förstås deras resonemang såsom att det faktum att det gått 
många år sedan misshandelsdomen innebär att risken för att barnen på nytt skulle utsättas för 
övergrepp är liten.228 Detta kan ju absolut anses rimligt men är det nödvändigtvis så att en risk 
minskar bara för att tid går? Även här anser vi att domstolen borde ha beaktat barnens vilja 
och inställning till sin pappa, samt risken för att barnens upplevelser är så starka att de inte 
känner sig trygga med att flytta hem till sin pappa, inte minst eftersom att han för dem är en 
främling som de inte haft kontakt med på de senaste 5 åren. Bedömningen om vad som är 
barnets bästa gjorde hovrätten med beaktande av främjandet av en nära och god kontakt med 
båda föräldrarna och eftersom M.N är den part som bäst kunde tillgodose det behovet 
anförtroddes han ensamt vårdnaden om båda barnen.229 Om det vet vi egentligen ingenting 
men M.N har gett uttryck för att kunna tillgodose barnens behov enligt den principen. Om han 
så gör vet varken vi eller domstolen. Vi vill här nämna att det uttryckligen står klart och 
tydligt i förarbete230 till FB att den som har gjort barn illa i de allra flesta fall inte borde vara 
delaktig i vårdnaden om barnet.231 Vi har givetvis en förståelse för problematiken med att 
barnets bästa särskilt ska beaktas med hänsyn till rätten till en nära och god kontakt med båda 
sina föräldrar men vi ställer oss frågan; till vilket pris? Barnen har genom flera av 
familjerättens utredningar samt umgängesförsök tydligt visat att de inte vill träffa sin pappa. 

 
 

225 A.a. 
226 Hovrättens bedömning i Svea hovrätt, dom 2019-02-01, mål T 11396-17, se avsnitt 5.4. 
227 A.a. 
228 A.a. 
229 A.a. 
230 Prop. 2005/06:99 s. 42. 
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Vi reflekterar vidare över att hovrätten inte någonstans i sin dom nämnt kontinuitetsprincipen. 
Hovrätten menar snarare att en förflyttning av vårdnaden skulle innebära en stor förändring 
för barnen, men att de kortsiktiga negativa verkningarna för barnen ska vägas mot övriga 
omständigheter av betydelse för helhetsbedömningen som på  sikt kommer innebära att 
barnens behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar tillgodoses. En sådan 
bedömning resulterar i att det är M.N som bäst tillgodoser det långsiktiga behovet. Det 
poängterades att det åligger M.N ett stort ansvar som ensam vårdnadshavare att hålla F.S 
informerad om barnen och även att planera för att barnens och mammans goda relation 
upprätthålls, trots ensam vårdnad och brist på umgänge (se nedan). M.N anförde att han skulle 
ta stöd av socialnämnden eller BUP, för att få det stöd han behöver i samband med 
överflyttningen av barnen, vilket hovrätten ansåg som lämpligt. Hovrätten bedömde inte att 
umgänge för barnen med deras mamma skulle fastställas i dom eftersom det inte ansågs vara 
till barnens bästa med anledning av risken att barnen med umgängesrätt med sin mamma 
skulle hamna i lojalitetskonflikt. Hovrätten påtalade att umgänge till en början med F.S inte 
ens bör äga rum, för att barnen skulle ges tillfälle att återanknyta till sin pappa i lugn och ro. 
För att inte riskera att skada relationen mellan M.N och barnen borde M.N i samråd med t.ex. 
socialnämnden, planera för hur och när umgänge kunde inledas med F.S. Hovrätten anförde 
slutligen att det inte gick att avgöra hur lång tid barnen skulle komma att behöva för att 
återanknyta till sin pappa innan umgänge kunde inledas med F.S.232 Hovrättens dom233 
innebar att det inte heller denna gång blev ett utfall som var i enlighet med den av domstolen 
begärda familjerättsutredningens förslag till beslut234. 

Det faktum att domstolen vid åtminstone tre tillfällen begärt utredningar och förslag till 
beslut från familjerätten men endast begränsat beslutat i enlighet med dessa är enligt oss 
anmärkningsvärt och förtjänar kritik. Att höra barn är en del av socialnämndes profession och 
dessutom det enda forumet där barnen kommit till tals. Oavsett den eventuella risken att 
barnen kan ha påverkats av mammans inställning till M.N så är det anmärkningsvärt att inte 
barnens talan inte tillmätts någon betydelse. Vidare anses det enligt oss anmärkningsvärt att 
domstolarna begärde utredningar som ska utreda barnets bästa i detta enskilda fallet, när 
utredningarnas innebörd och utredarnas förslag till beslut endast begränsat, och sällan 
redogjorts, i domen. Det bör även lämnas kritik avseende det faktum att domstolarna vid 
avgöranden av vad som utgör barnets bästa sällan, avseende parterna F.S och M.N, beslutat i 
linje med familjerättens förslag till beslut. Kritiken kan från oss i just det här målet inte anses 
helt obefogad med anledning av att domstolarna i 8 av 10 fall faktiskt går på socialnämndens 
förslag till beslut, se avsnitt 4.2.1 om myndighetens inflytande. 

Lagstiftarens utgångspunkt är att barnet mår bra av en nära och god kontakt med båda 
föräldrarna, 6 kap 2a § FB. Det gäller naturligtvis inte i alla fall då det absolut finns 
omständigheter som är försvårande, bland annat situationer när barnet utsätts för våld och 
övergrepp av den ena föräldern, lagrum. Vi vågar nog säga att styrkan av principen om nära 
och god kontakt, innebär att en förälder inte nödvändigtvis är olämplig för all framtid att ha 
kontakt med barnet, trots att övergrepp begåtts. Tanken med principen är att den förälder som 
utsatt barnet för övergrepp ska lotsas tillbaka till föräldraskapet när risken för nya övergrepp 
inte längre finns, eftersom att det ligger i barnets intresse att ha nära och god kontakt med 
båda föräldrarna. Men vi är tveksamma till att det kan innebära att det ska ske genom att helt 
överflytta vårdnaden. 

Omständigheterna i förevarande fall är sådana att M.N har gjort sig skyldig till misshandel 
av båda barnen.235 I misshandelsdomen dömdes han även för misshandel av sin dåvarande 

 
232 Svea hovrätt, dom 2019-02-01, mål T 11396-17, se avsnitt 5.4. 
233 Svea hovrätt, dom 2019-02-01, mål T 11396-17. 
234 Familjerättens utredning 2018-04-20, se avsnitt 5.5.6. 
235 Gotlands tingsrätt, dom 2014-04-03, mål B 65-1; Svea hovrätt, dom 2014-12-18, mål B 3781-14. 
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flickvän och är dessutom tidigare dömd för en misshandel mot en pojke i yngre tonåren. Det 
rör sig alltså inte om en engångsföreteelse varvid ett tre månader långt fängelsestraff utdöms 
som påföljd. Samtidigt som rättsprocessen löpte gällande misshandeln, hade F.S väckt talan 
och yrkat på ensam vårdnad.236 Den förhandlingen utmynnade i ett av båda föräldrarna 
överenskommet och undertecknat avtal om att gemensam vårdnad skulle bestå men att barnen 
stadigvarande skulle bo hos F.S och umgänge med M.N som till en början skulle ske med 
umgängesstöd. Här har vi en reflektion; varför gick F.S med på en överenskommelse som hon 
senare skulle motarbeta genom umgängessabotage? Hon har å ena sidan i familjerättens 
utredningar berättat att hon motarbetat umgänget för att skydda barnen, men 
omständigheterna för oron tycks (av vad som framgår av de handlingar vi kommit åt) 
föreligga redan vid tiden för överenskommelsen. Frågan får dock anses obesvarad då det i 
domen saknas några som helst redogörelser för hur resonemanget fördes mellan föräldrarna 
innan de nådde överenskommelsen.237 Här får vi istället söka vägledning i familjerättens 
utredning, där barnen å andra sidan visade tydliga tecken på att de var rädda för sin pappa. 
Frågan får vidare besvaras genom det faktum att F.S inte lyckats förmå barnen till umgänge 
med deras far med anledning av att barnen inte ville träffa honom. De var rädda för honom 
och under perioder var M.N även belagd med kontaktförbud (vilket också nästa utredning av 
familjerätten visade). Mammans agerande avseende beskyddande av barnen kan vidare 
stödjas av 6 kap. 1 § FB, som reglerar barns rätt till omvårdnad och trygghet. Lagrummet 
innebär en skyldighet för vårdnadshavaren att tillgodose barnets grundläggande behov och att 
barnet växer upp under goda uppväxtvillkor. I detta sammanhang skapar misshandelsdomen 
problematik, inte bara gällande pappans lämplighet som vårdnadshavare, utan också vid 
bedömningen av mammas umgängessabotage då hon påstår att hon har en juridisk skyldighet 
att skydda sina barn.238 Mamman preciserar inte vad hon vill skydda barnen ifrån, men utifrån 
angiven lagtext tänker vi oss att hon som vårdnadshavare kan tänkas ha två saker att skydda; 
dels risken för att barnen utsätts för våld, övergrepp eller annars far illa enligt 6 kap 2a § FB, 
dels barnens intressen (se avsnitt 3.1 ovan). Pappan har utsatt barnen för övergrepp och våld. 
Dessutom har barnen inte bara underlåtit att uttrycka att de vill träffa sin pappa, de har 
uttryckt ett intresse av att inte göra det. Mammans agerande kan enligt 6 kap 1 § FB enligt vår 
mening handla just om att ta tillvara på barnets rätt till omvårdnad och trygghet. Familjerätten 
har dock mellan misshandelsdomen och det senaste hovrättsavgörandet gjort utredningar vari 
ingen utredning resulterat i någon uttryckt oro för nytt våld eller nya övergrepp. Det hänvisas, 
som ovan angivet, till att det är flera år sedan som misshandeln ägde rum, att pappan har suttit 
av sitt straff och jobbat med sig själv med hjälp av en samtalskontakt. Det faktum att M.N 
genomgått behandling för att undvika upprepning av beteende är givetvis riskreducerande och 
även i linje med lagmotiven till 6 kap. 2a § FB, men av nyss nämnda motiv framgår även att 
barnets egen inställning ska lämnas hänsyn. Ur ett barnets-bästa-perspektiv har vi inga 
invändningar mot familjerättens bedömning av föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare 
då familjerättens utredningar är gjorda utav sakkunniga och ter sig välgjorda och därmed 
tillförlitliga. Det är dock enligt vår mening högst anmärkningsvärt att barnen efter hovrättens 
dom239 under överfasningsperioden från F.S till M.N inte är tillåtna att ha umgänge med sin 
mamma. Hovrätten reglerar inget umgänge för mamman överhuvudtaget och motiverar detta 
med att man vill undvika att barnen hamnar i en lojalitetskonflikt. I detta sammanhang (som 
rör mammans umgängesrätt) ifrågasätter vi inte pappans lämplighet som vårdnadshavare och 
är medvetna om att barnens viljor inte rättsligt kan lämnas utrymme på grund av deras låga 

 
 

236 Gotlands tingsrätt, dom 2015-04-28, mål T 150-14. 
237 A.a. 
238 Se 6 kap. 1 § FB, samt Familjerättens utredning 2017-10-23, se avsnitt 5.5.5. 
239 Svea hovrätt, dom 2019-02-01, mål T 11396-17. 
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ålder.240 Det faktum att man vill undvika att sätta barnen i en lojalitetskonflikt är för oss givet 
och vi är medvetna om att det finns en problematik med mammans negativa inställning till 
barnens pappa samt det faktum att hon bedöms vara skyldig till umgängessabotage. Men det 
går enligt oss inte att bortse från att mamman, likväl som pappan, ansetts vara en kärleksfull 
och lämplig vårdnadshavare men med en betydande skillnad; barnen har en anknytning till 
mamman, samt en vilja att bo hos henne och ha umgänge med henne. Dessutom har mamman 
varit båda barnens vårdnadshavare under hela deras liv. Vi vågar därmed påstå att mamman 
utgör en betydande del av barnens primära trygghet! Vi ställer oss därför mycket kritiska till 
att det verkligen kan vara till barnens bästa att dels göra avstamp från kontinuitetsprincipen 
som innebär att det generellt sett inte är särskilt gynnande för barn att flytta från sin invanda 
miljö, dels att ta bort barnens primära trygghet under denna omvälvande förändring. En 
reflektion som uppstått hos oss i detta sammanhang är att det är en mycket drastisk åtgärd, att 
gå från ett icke fungerande umgänge (som dessutom fått avbrytas av socialtjänsten) till att 
flytta över barnen för att bo med pappan på heltid en förälder som de inte ens klarat av att 
träffa i två timmar. Ett av domstolarnas argument till att inte tillmäta barnets vilja avgörande 
betydelse är det faktum att barn ofta är påverkat av en eller båda föräldrarna.241 Vi motsätter 
oss inte det på något vis men det bör här påpekas att barnen i förevarande fall faktiskt blivit 
misshandlade av pappan. Vi vågar därmed dra slutsatsen att det finns visst fog för deras 
inställning till pappa oavsett mammans inställning. Det bör även tilläggas att barn tar ofta på 
sig skulden för det som hänt, men att de i takt med tidens gång och stigande ålder blir mer 
medvetna om det de varit med om och även om vad som var rätt och fel. Till detta hör dock 
att händelserna och relationen till pappan inte har kunnat bearbetats eftersom att de inte setts. 

Att hovrätten inte överhuvudtaget reglerat barnens umgängesrätt med sin mamma i den 
senaste domen242 bör enligt vår mening även kritiseras utifrån BK:s artiklar. För inte minst 
kan underlåtenheten till umgängesreglage bedömmas att strida mot den nationella 
lagstiftningen, 6 kap 2 § FB, avseende barnens rätt till nära och god kontakt med båda 
föräldrarna, utan främst på grund av att den i så fall även strider mot artikel 18 BK eftersom 
att det aktuella lagrummet grundas på nyss nämnda konvention. Det bör även anses 
anmärkningsvärt att domstolen själv angett nära och god kontakt med båda föräldrarna som 
skäl för att anförtro M.N ensam vårdnad. Det behöver här återigen påpekas att pappan 
misshandlat barnen och att det vid tillfället för vårdnadsändringen inte sett sin pappa  på 
nästan fem år. 

Den bästa beskrivningen av detta av domstolen fattade beslutet är enligt oss tragiskt. 
Barnets vilja, som gång på gång, uttryckts i familjerättens utredningar inte tillmäts någon 
betydelse på grund av att det finns en risk för att barnens åsikter påverkats av mammans 
åsikter. Med anledning härav kanske de nya lagförslagen243 skulle kunna gett oss en annan 
utgång i målet, eftersom att barnets bästa ska förtydligas till att inte bara gälla alla beslut utan 
också i alla frågor rörande barnets vårdnad, boende och umgänge. På så vis tror vi att 
hovrätten gett kontinuitetsprincipen företräde framför principen om barnets rätt till båda sina 
föräldrar. Med anledning av att det är stort fokus på vårdnadshavarnas samarbetsförmåga i 
vårdnadsmål vill lagstiftaren införa en ny bestämmelse om föräldrarnas förmåga att ta 
gemensamt ansvar i frågor som rör barnet, SOU 2017:6. Kravet på ambition för att en 
gemensam vårdnad ska bedömas som fungerande ska i och med förslaget inte vara särskilt 
högt, utan fokus ska istället ligga på hur föräldrarnas agerande påverkar barnet (vilket det 
enligt vår bedömning verkar som att hovrätten redan i den aktuella domen tagit ställning till 
genom att frånta F.S vårdnaden p.g .a. sitt agerande och anförtro ensam vårdnad till M.N som 

 
240 SOU 2017:6 s. 161 f. 
241 SOU 2017:6 s. 207. 
242 Svea hovrätt, dom 2019-02-01, mål T 11396-17. 
243 SOU 2017:6 Se barnet!. 
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faktiskt kan tänka sig att samarbeta). Även förslaget om den nya bestämmelsen, avseende att 
domstolen ska fästa särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov före den 
egna konflikten, kan genom M.N:s argumentation framstå som avgörande i domen. Vår 
bedömning är således att domen förmodligen hade varit densamma om den beslutats efter att 
den lagändringen skett. Men en fråga vi ställer oss i samband med lagändringen, är om inte 
den delvis kommer att leda till att den förälder som påstår sig sätta barnets behov i första 
rummet också blir den som enklast kan få ensam vårdnad? 

Avseende domens eventuella betydelse för rättspraxis bör det nämnas att det finns praxis 
som stödjer hovrättens dom, den bryter inte på något sätt ny mark (se ex. RH 1999:74). Men 
det finns också starka stöd för att lämna kontinuitetsprincipen större utrymme än vad som 
gjorts av hovrätten (se ex. NJA 1992 s. 666 och NJA 1998 s. 675). Frågeställningen avseende 
domens betydelse för rättspraxis får därmed lämnas obesvarad. Men skiftningar i 
bedömningarna i vårdnadsmål på området är inget nytt, vilket man kan se i det praxis som vi 
redovisat. Vår tanke är dock att skiftningarna tyder på att bedömningen av ett barns bästa är 
komplex och att man uppnått den individualitet som lagstiftaren, genom att exempelvis inte 
tillåta schablonmässiga bedömningar, velat uppnå. 

 
9. Slutsats 
Uppsatsen har visat skiftningar vid bedömningen om barnets bästa i vårdnadsmål, men det har 
även visat sig inte vara något nytt. Skiftningarna kan enligt vår mening tyda på att 
bedömningen om barnets bästa är komplex och att det alltid ska ske en individuell 
bedömning, d.v.s. att man uppnått lagstiftarens syfte. 

Vår slutsats av det redovisade rättsfallet blir att ingen hänsyn till barnens vilja har tagits, 
varken i vårdands- eller umgängesfrågan, trots att barnens vilja uttrycks med tydlighet. 
Umgängessabotage får anses allvarligare än att barn utsatts för våld. Kontinuitetsprincipen, 
som visserligen inte är lagstadgad utan framarbetad genom praxis, får stå åt sidan för den 
lagstadgade principen om barnets rätt till båda sina föräldrar. Trots det, uteblir reglering om 
umgänge med mamman. Domen anses korrekt ur vad som är gällande stadgad rätt, men kan 
inte anses korrekt utifrån att principen barnets bästa även omfattar principer som inte är 
lagstadgade, såsom kontinuitetsprincipen. Med arbetet har vi dragit slutsatsen att detta har 
varit ett vårdnadsmål där det egentligen inte fanns en lösning som endast var god, men att 
domen trots det synnerligen förtjänar kritik avseende bristen på reglage av umgänge för 
barnens mamma. 
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