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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund  
Sedan 2006 års vårdnadsreform har antalet vårdnadsmål ökat markant. Till det finns flera 

tänkbara förklaringar, däribland att bestämmelserna i vårdnadsreformen medger en större 

möjlighet till att få framgång med en talan om ensam vårdnad.1 Barnets välmående, i form av 

hänsyn till vad som utgör barnets bästa, är en central del av lagstiftningen. Att barnets bästa 

ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge stadgas i 6 kap. 2 a § 1 

st. föräldrabalken (FB). Barnets bästa ska bedömas i varje enskilt fall. Det innebär att 

domstolen alltid ska beakta de omständigheter som är av betydelse för det individuella 

barnet. 2  Principen om barnets bästa återfinns även i artikel 3.1 Förenta Nationernas 

konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), där det stadgas att barnets bästa ska 

komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Enligt artikel 1 barnkonventionen är 

varje människa under 18 år ett barn, om den inte blir myndig tidigare enligt lagen i 

konventionsstaten som den tillhör. Enligt 9 kap. 1 § FB är den som är under 18 år omyndig 

och enligt 6 kap. 2 § 1 st. FB består vårdnaden om ett barn till dess att barnet fyllt 18 år. Med 

barn avses därför varje människa under 18 år.  

 

Barnet som involveras i ett vårdnadsmål där föräldrarna har en djupgående konflikt om dess 

vårdnad påverkas negativt.3 En viktig utgångspunkt är därför att konflikter så långt som 

möjligt hanteras på ett bra sätt och att barnet och dess behov är i fokus under förfarandet.4  I 

vårdnadsmål fyller domstolen en funktion som samhällets konfliktlösare. Om föräldrarna inte 

kommer överens om vårdnaden ansvarar domstolen för att, utifrån barnets bästa, besluta i 

frågan i enlighet med 6 kap. 2 a § 1 st. FB och 6 kap. 5 § FB. I förarbeten har det föreslagits 

att barnets bästa ska tolkas utifrån ett objektivt och ett subjektivt perspektiv. Det objektiva 

perspektivet ska grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om att bygga upp 

en kunskap om barn från forskning och erfarenhet, eller att inhämta sådan kunskap från 

experter. Det subjektiva perspektivet ska grundas på det som barnet själv ger uttryck för. 

Bedömningen av barnets bästa får bästa resultat när de båda perspektiven kombineras.5  

                                                
1 SOU 2017:6, s. 28.  
2 Prop. 2005/06:99, s. 40.   2 Prop. 2005/06:99, s. 40.   
3 SOU 2017:6, s. 29; Bergman, Rejmer, 2017, s. 444-445.   
4 SOU 2017:6, s. 29.  
5 SOU 1997:116, s. 134-135. I betänkandet hänvisas det till att familjerättsexperten Eekelaar skrivit om detta i 

Eekelaar, John, Interests of the Child and the Child’s Wishes, i Alston, Philip (red.), The best Interests of the 
Child, Clarendon Press, 1994. Denna källa har inte kunnat tas fram. Se även prop. 2005/06:99, s. 40. 
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Enligt Schiratzki har utvecklingen av barnrätten visat sig vara en utmaning för vedertagna 

rättsliga begrepp och föreställningar. En sådan utmaning är hur rättsordningen ska kunna 

integreras av kunskap om barn från tvärvetenskaper, exempelvis psykologi och sociologi.6 

Med utgångspunkt i denna utmaning är det intressant att fundera över hur domstolen 

egentligen utreder och bedömer vad som utgör barnets bästa. På vilket sätt riktas fokus mot 

barnet och dess behov? Bör domaren ha särskild kunskap och kompetens om barn? Har 

domaren i sådant fall denna kunskap och kompetens? Tankarna faller tillbaka på det objektiva 

perspektivet av barnets bästa då de berör funderingar kring i vilken mån domstolen grundar 

sin bedömning av barnets bästa på kunskap om barnet. 

 

Tankarna leder därutöver in på förhållningssättet inom terapeutisk juridik. Inom terapeutisk 

juridik betonas det att avvägningar i rättsliga konflikter ska vara baserade på kunskap från 

andra samhällsvetenskapliga rön. Framförallt åsyftas beteendevetenskapliga7  kunskaper. 8 

Domaren ska således söka kunskap från tvärvetenskaper för att kunna avgöra vad olika 

beslutsalternativ får för samhälleliga och individuella konsekvenser. 9  Tankesättet inom 

terapeutisk juridik är att juridiken verkar som terapi.10 Den terapeutiska juridiken syftar till 

att, med grund i samhällsvetenskaplig kunskap, avgöra huruvida en viss åtgärd får positiv 

eller negativ påverkan på de inblandade parternas psykiska och fysiska välmående.11   

 

Funderingarna kring huruvida domaren i vårdnadsmål har kunskap och kompetens om barnet 

ligger enligt min mening nära förhållningssättet inom terapeutisk juridik. Det är 

intresseväckande att fundera över vilken vikt lagstiftaren fäster vid domarens kunskap och 

kompetens. Vilka krav ställs på utredningen och bedömningen av barnets bästa? 

Åstadkommer regleringen det resultat som lagstiftaren strävar efter? Och slutligen, tillgodoses 

barnets bästa i varje enskilt fall? 

 

 

 

                                                
6 Schiratzki, 2017, s. 17.  
7 Beteendevetenskap är en samlingsterm för samhällsvetenskaper där individens eller gruppens beteende är 

studieobjektet. Till beteendevetenskaperna räknas främst psykologi, pedagogik och sociologi. 
Nationalencyklopedin [https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ 

 beteendevetenskap] 2018-11-14.  
8 Winick, Wexler, 2003, s. 7; Diesen, 2011, s. 5.  
9 Diesen, 2011, s. 19.  
10 Wexler, 1999, s. 693.  
11 Slobogin, 1996, s. 767.  
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1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett barnperspektiv och med inriktning på det objektiva 

perspektivet på barnets bästa utreda och analysera om det, i vårdnadsmål där båda föräldrarna 

är lämpliga som vårdnadshavare, finns ett behov av en tydlig integrering av kunskap om 

barnet från beteendevetenskapen vid domstolens12 utredning och bedömning av barnets bästa. 

I analysen inkluderas en diskussion om förhållandet mellan terapeutisk juridik och 

domstolens utredning och bedömning av barnets bästa, samt huruvida terapeutisk juridik 

borde tillämpas som ett komplement till regleringen av det nu anförda.  

 

1.3 Motiv till avgränsningar  
Vårdnadsmål som är kopplade till föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare kommer inte 

utredas närmare eftersom sådana mål kräver en riskbedömning vars innebörd i sig skulle 

behöva tilldelas ett stort utrymme. Trots att det subjektiva perspektivet är en viktig del av 

barnets bästa kommer endast det objektiva perspektivet utredas närmare i uppsatsen. 

Anledningen är att det finns en mängd doktrin och forskning som utreder svårigheter och 

problematik med det subjektiva perspektivet, vilket innebär att det i sig skulle kunna utgöra 

en egen uppsats.  

 

Domstolen avgränsas till att avse tingsrätten eftersom det är i första instans som utredningen 

av barnets bästa inleds. Den juristutbildade domaren är central i uppsatsen med anledning av 

domarens roll som ordförande i vårdnadsmålet, se närmare under avsnitt 4.2. Vidare är det är 

domarens kunskap om barnet och dess behov som varit föremål för utredning i förarbetena, 

inte domstolens som helhet, se närmare under avsnitt 5.1.2.  

 

1.4 Metod och material  
Uppsatsens två teoretiska utgångspunkter är principen om barnets bästa och terapeutisk 

juridik. För att ge läsaren en stabil grund kommer de teoretiska utgångspunkternas innebörd 

utredas i början av uppsatsen. Uppsatsens första teoretiska utgångspunkt är principen om 

barnets bästa. Med anledning av uppsatsens syfte betraktas principen som grundläggande för 

denna uppsats. Principen har en öppen formulering och dess innebörd kommer utredas genom 

en bearbetning av lagstiftning, förarbeten, doktrin och barnkonventionen. Vid inriktningen 

mot barnets bästa i vårdnadsmål är propositionen till 2006 års vårdnadsreform, prop. 
                                                
12 Med domstolen avses tingsrätten. Vad gäller domstolens sammansättning är den juristutbildade domaren 

central i uppsatsen. I uppsatsen kommer därför domaren användas parallellt med domstolen.  
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2005/06:99, central. Genomgående kommer doktrin skriven av framstående experter inom 

barnrätt användas för ytterligare vägledning. Barnkonventionen studeras med anledning av att 

principen om barnets bästa finns stadgad där. Material i form av allmänna kommentarer till 

barnkonventionen och en rapport kommer användas för vägledning till hur barnkonventionen 

ska tolkas och som till källa för rekommendationer för svensk rätt. Materialet kommer från 

Förenta Nationernas kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén).  

 

Uppsatsens andra teoretiska utgångspunkt är terapeutisk juridik. Terapeutisk juridik används 

för att skapa en nyanserad bild på gällande rätt och tidigare forskningsfrågor. I Sverige är 

terapeutisk juridik ett tämligen outforskat område. Det är framförallt Diesen som har utrett 

den terapeutiska juridiken, men även Leviner har använt sig av terapeutisk juridik i sin 

avhandling. Diesens verk Terapeutisk Juridik används till stor del som utgångspunkt i 

uppsatsen. För att utredningen inte enbart ska grundas på Diesens tolkning av terapeutisk 

juridik kommer även originaltexter från internationell doktrin att bearbetas. Det finns 

omfattande internationell doktrin om terapeutisk juridik. Framförallt kommer texter och 

antologier från grundarna, Wexler och Winick, samt texter som hänvisas till i deras verk att 

granskas. I en del av detta material saknas viss information för att kunna göra en tydlig 

hänvisning. I dessa fall kommer det i källhänvisningen göras en hänvisning till Social Science 

Research Network (SSRN), där materialet går att återfinna. Min uppfattning är att Diesens 

applicering av den terapeutiska juridiken stämmer överens med de originaltexter som 

studeras. Vad gäller bearbetningen av kritiken som riktats mot terapeutisk juridik kommer den 

kritik som bedöms som mest återkommande i doktrin att återges. Verket från Freckelton har 

inte kunnat tas fram och vid hänvisning till detta verk kommer det därför utgås från vad som 

redovisas i sekundärkällan.   

 

Uppsatsens syfte är både utredande och analyserande. Vad gäller praxis i de utredande delarna 

kommer ett beslut från Justitieombudsmannen (JO) och empiriskt material som bygger på 

granskning av praxis att redovisas. Bortsett från detta grundas uppsatsen på reglering av 

gällande rätt. Det ska därför framhållas att praxis utöver den nu redovisade inte kommer 

studeras.  

 

För att möjliggöra analysen behöver regleringen av domstolens utredning och bedömning av 

barnets bästa utredas. För att bygga upp en bra grund till denna del kommer de materiella 

lagreglerna kring vårdnad samt förfarandet i vårdnadsmål inledningsvis att utredas. Därefter 
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kommer domstolens utredningsansvar, stadgat i 6 kap. 19 § FB, att klargöras. Vid arbetet med 

vad som nu anförts kommer lagstiftning, förarbeten och doktrin bearbetas. För att utreda 

regleringen av bedömningen av barnets bästa kommer framförallt principen om barnets bästa 

som teoretisk utgångspunkt under avsnitt 2.4 att användas, och därutöver lagstiftning, 

förarbeten och doktrin.  

 

För att möjliggöra analysen behöver det vidare utredas vilken kunskap och kompetens som 

domaren innehar vid utredningen och bedömningen av barnets bästa. I utredningen kommer 

lagstiftning, förarbeten, ett JO-beslut, doktrin, material från Sveriges Domstolar och empiriskt 

material att användas. Paralleller kommer göras till bestämmelsen om att domaren ska utses 

särskilt i 25 § 1 st. lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

(LUL) för att skapa en bild över vad som motiverar en sådan reglering samt vilken funktion 

den kan inneha.  Stort utrymme kommer ges till regeringens bedömning av att inte införa en 

bestämmelse som anger att domaren i vårdnadsmål ska utses särskilt i prop. 2005/06:99. 

Anledningen är de många överväganden som görs i propositionen, vilka enligt min mening är 

intressanta för uppsatsens syfte. Vidare betraktas betänkandet SOU 2017:6 som centralt då det 

belyser resultatet av 2006 års vårdnadsreform. Vad gäller doktrin har ett verk från Bergman, 

Rejmer m.fl. inte kunnat tas fram. Med anledning därav kommer sekundärkällan att användas. 

Vad avser Domstolsverkets återrapporteringskrav har information mottagits via personlig 

mailkontakt. Det empiriska materialet kommer bestå av en kvalitativ intervjustudie med två 

yrkesverksamma domare vid Umeå tingsrätt. Domarna kommer ställas samma frågor. 

Avsikten med intervjuerna är att, med fokus på domarens kunskap och kompetens, skapa en 

förståelse för hur vårdnadsmål bedrivs i den praktiska tillämpningen. Avsikten är vidare att 

bilda en uppfattning om eventuella problem och svårigheter. Medvetenhet finns om att två 

intervjuer med domare inte på något sätt ger en övergripande bild eller visar den absoluta 

sanningen. Intervjuerna tillför emellertid ett värde eftersom de möjliggör en egen inblick i 

rättstillämpningen.  

 

För att kunna analysera huruvida det finns ett behov av kunskap om barnet från 

beteendevetenskapen vid domstolens utredning och bedömning av barnets bästa behöver det 

slutligen utredas i vilken mån barnets bästa för närvarande tillgodoses i den praktiska 

tillämpningen. I utredningen kommer lagstiftning, förarbeten, doktrin, material från två 

statliga myndigheter, en rapport från barnrättskommittén och empiriskt material att bearbetas. 

Val av material kommer genomgående influeras av barnperspektivet. Fokus kommer därför 
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riktas mot konstaterade brister i hur barnets bästa tillgodoses. Ett flertal av författarna till 

antologin Barnrätt: En antologi är några av Sveriges främsta experter på barnrätt. Boken 

kommer därför fungera som en central utgångspunkt, både vad gäller dess innehåll, och vad 

gäller val av övrigt material. I övrigt anses Schiratzkis material vara särskilt framstående med 

anledning av att hänvisningar återkommande görs till henne i annat material. Det empiriska 

materialet består av avhandlingar och studier avseende domstolens tillämpning av barnets 

bästa. Det empiriska materialet bygger till viss del på granskning av praxis. En egen 

granskning av praxis kommer inte genomföras eftersom materialet bedöms bidra i större mån 

än vad en egen granskning av ett mindre antal rättsfall skulle göra. Materialet betraktas som 

tillförlitlig eftersom barnrättsexperter är överens och drar liknande slutsatser. Medvetenhet 

finns om att delar av materialet inte är begränsat till att beröra barnets bästa i de mål där båda 

föräldrarna är lämpliga som vårdnadshavare. Dessa mål ingår emellertid i materialets 

undersökningsområde. En studie från Stiftelsen Allmänna Barnhuset kommer att bearbetas. 

Medvetenhet finns om att studien inte författats av rättsvetare. Min uppfattning är emellertid 

att det rättsliga perspektivet är närvarande med anledning av att Annika Rejmer, nuvarande 

universitetslektor vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet, deltagit i bearbetningen 

av materialet.  

 

I analysen kommer det göras en kritisk bedömning av förhållandet mellan gällande rätt och 

rättstillämpning. I detta ryms en diskussion om förhållandet mellan terapeutisk juridik och 

domstolens utredning och bedömning av barnets bästa, samt huruvida terapeutisk juridik 

borde tillämpas som ett komplement till regleringen. Diskussionen kommer utföras genom att 

kombinera terapeutisk juridik som teoretisk utgångspunkt med övrig utredning i uppsatsen. I 

analysen kommer egna tankar och slutsatser tillföras utifrån ett barnperspektiv. Definitionen 

av barnperspektivet bygger på vad som i propositionen till 2006 års vårdnadsreform uttalas 

om att tillämpa ett barnperspektiv vid bedömningen av barnets bästa.  

 

1.5 Barnperspektivet  
Med barnperspektivet i denna uppsats avses formuleringen i propositionen till 2006 års 

vårdnadsreform, att:  

 

Utgångspunkten i barnperspektivet är respekten för barnets fulla människovärde och 

integritet. Att ha ett barnperspektiv vid beslutsfattandet innebär att man försöker förstå 

barnet och ta reda på hur barnet uppfattar sin situation och eventuella förändringar – att se 
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med barnets ögon. Det handlar också om att analysera vilka följder olika beslutsalternativ 

kan få för barnet. I detta ingår att lyssna på barnet och respektera det som en individ med 

egna uppfattningar. Därmed inte sagt att barnets åsikter alltid måste följas. Det är i sista hand 

den vuxne som utifrån sina kunskaper och erfarenheter måste fatta beslutet och ta ansvar för 

det. 13  

 

Barnperspektivet har sin grund i barnkonventionens grundläggande budskap om att barn ska 

betraktas som självständiga individer med egna rättigheter. 14  I uppsatsen kommer 

barnperspektivet agera som vägvisare för att möjliggöra uppfyllandet av syftet.  

 

1.6 Disposition  
I avsnitt 2 utreds vad som är stadgat gällande barnets bästa i såväl barnkonventionen som FB, 

samt förhållandet däremellan. Därefter belyses vad som avses med barnets bästa som teoretisk 

utgångspunkt. Uppsatsens andra teoretiska utgångspunkt, terapeutisk juridik, utreds i avsnitt 

3. Detta sker inledningsvis genom en utredning av grunderna inom terapeutisk juridik. 

Därefter inriktas utredningen på terapeutiskt dömande och vårdnadsmålets karaktär, vilket 

följs av en skildring av positionering, problematik och kritik rörande terapeutisk juridik. 

Avsnittet avslutas med en beskrivning av vad som avses med terapeutisk juridik som teoretisk 

utgångspunkt.  

 

Avsnitt 4 inleds med en utredning av innebörden av vårdnad samt förfarandet i vårdnadsmål. 

Därefter återfinns en utredning av domstolens utredningsansvar och bedömning av barnets 

bästa. De förväntningar som i förarbetena ställs på domstolens avgörande klargörs. Därefter 

följer avsnitt 5 med en utredning av domarens kunskap och kompetens. Bestämmelser 

gällande domarens kunskap och kompetens behandlas och det utreds hur det ser ut i 

praktiken, vilket bland annat inkluderar material från intervjuer. I avsnitt 6 genomförs en 

utredning av i vilken mån barnets bästa tillgodoses i den praktiska tillämpningen. Respektive 

av avsnitt 4, 5 och 6 avslutas med en sammanfattning och analys vilken inkluderar en 

diskussion om förhållandet till terapeutisk juridik.  

 

Avsnitt 7 är genomgående ett analyserande avsnitt, där de analyser som gjorts i uppsatsens 

tidigare avsnitt används och sammankopplas. Frågan om huruvida det finns ett behov av en 

                                                
13 Prop. 2005/06:99, s. 39.  
14 SOU 1997:116, s. 137-138; Leviner, 2011, s. 90-91.  
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tydlig integrering av kunskap om barnet från beteendevetenskapen besvaras utifrån 

barnperspektivet. Här inkluderas en diskussion om huruvida terapeutisk juridik borde 

tillämpas som ett komplement till regleringen av domstolens utredning och bedömning av 

barnets bästa. Slutligen följer en avslutande kommentar i avsnitt 8, där slutsatserna redogörs 

för.  

 
2 Principen om barnets bästa 
 
2.1 Barnkonventionen  
Tillkomsten av barnkonventionen, som öppnades för underteckning 1989, är en viktig 

markering av barnets rätt ur både ett svenskt och internationellt perspektiv.15  I artikel 3.1 

barnkonventionen stadgas principen om barnets bästa. Den innebär att barnets bästa ska 

komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn vid offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner samt inom den rättsliga sfären. Artikel 3 tar även syfte på att ta hänsyn 

till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer föräldrar, vårdnadshavare eller andra 

personer som har ett lagligt ansvar för barnet. Barnkonventionen stadgar därför att barnets 

bästa är en viktig princip, men inte ensamt den viktigaste. Bestämmelsen medger en 

avvägning mellan barnets bästa och andra intressen.16  

 

Av artikel 43 barnkonventionen följer att konventionsstaterna granskas av 

barnrättskommittén. Barnrättskommittén lämnar fortlöpande slutsatser och rekommendationer 

gällande barnkonventionens genomförande och önskvärda förbättringar. Barnrättskommittén 

publicerar även allmänna kommentarer som ger vägledning i hur artiklar och teman i 

barnkonventionen ska tolkas.17  

 

Principen om barnets bästa är en av barnkonventionens fyra grundläggande allmänna 

principer.18 Enligt barnrättskommittén syftar principen om barnets bästa till att säkerställa alla 

de rättigheter som erkänns i konventionen.19 Skyldigheten att respektera barnets rättigheter 

enligt konventionen ska alltid ges företräde framför det som en vuxen person bedömer som 

barnets bästa.20 Tolkningen av barnets bästa ska således utföras i relation till konventionens 

                                                
15 SOU 2017:6, s. 107; Leviner, 2011, s. 90.  
16 Prop. 1989/90:107, s. 31-32; Schiratzki, 2017, s. 35.   
17 SOU 2017:6, s. 107-108.  
18 Barnrättskommittén, 2003, p. 12.  
19 Barnrättskommittén, 2013, p. 4.  
20 Barnrättskommittén, 2011, p. 61.  
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övriga artiklar, särskilt de andra grundläggande principerna. Vid prövningen av barnets bästa 

ska barnkonventionen ses som en helhet.21 Barnrättskommittén har fastslagit några faktorer 

som ska beaktas vid bedömningen av barnets bästa. Faktorerna är barnets åsikter och identitet, 

bevarandet av familjemiljön och upprättandet av relationer, barnets omsorg, skydd, säkerhet 

och utsatthet samt barnets rätt till hälsa och utbildning.22   

 

Enligt barnrättskommittén är barnets bästa ett begrepp bestående av tre delar: en materiell 

rättighet, en grundläggande rättslig tolkningsprincip och en förfaranderegel. Den materiella 

rättigheten står huvudsakligen för barnets rättighet att få sitt bästa bedömt och satt i främsta 

rummet. Av den följer en plikt för konventionsstaterna att alltid beakta barnets bästa vid 

beslutsfattande beträffade barn. Den grundläggande rättsliga tolkningsprincipen står för att 

den tolkning som i högsta grad tillgodoser barnets bästa ska ges företräde när en rättsregel är 

öppen för flera tolkningar. Ramen för tolkningen är konventionens stadgade rättigheter. 

Förfaranderegeln innebär att en del av barnets bästa är tillvägagångssättet för beslutsfattandet. 

Beslutsprocessen ska innehålla en utvärdering av eventuella positiva eller negativa 

konsekvenser för barnet. Av beslutsmotiveringen ska det vidare uttryckligen visas att hänsyn 

tagits till barnets bästa. Domstolen måste därför redovisa hur barnets bästa har fastställts.23  

Principen om barnets bästa har en nära koppling till barnkonventionens artikel 12 som stadgar 

barnets rätt att komma till tals i alla frågor som rör barnet. Enligt barnrättskommittén går det 

inte att tillämpa principen om barnets bästa korrekt om kraven i artikel 12 inte uppfylls.24  

 

2.2 Barnkonventionen i svensk rätt  
Sverige ratificerade barnkonventionen 1990. 25  Ratificeringen innebär en internationell 

folkrättslig förpliktelse att följa konventionen. Barnkonventionen är för närvarande inte 

inkorporerad i svensk rätt och därför är domstolar och andra myndigheter formellt sett inte 

bundna till konventionen. Den folkrättsliga förpliktelsen medför emellertid att 

konventionsbestämmelserna ska användas vid tolkningen av svensk lag. Den tolkning som i 

svensk rätt är bäst förenlig med konventionens stadganden ska användas.26 Enligt artikel 4 

barnkonventionen åligger det riksdag och regering att anpassa svensk rätt till innehållet i 

konventionen. När barnkonventionen ratificerades bekräftades en normharmoni mellan 
                                                
21 SOU 1997:116, s. 133.  
22 Barnrättskommittén, 2013, p. 52-79.  
23 Barnrättskommittén, 2013, p. 6.   
24 Barnrättskommittén, 2013, p. 43.   
25 SÖ 1990:20; Prop. 1989/90:107, s. 92. 
26 SOU 2017:6, s. 107.   
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konventionen och svensk lag.27 Därefter har det ansetts vara viktigt att konventionens 

grundprinciper implementeras i ett antal författningar, vilket också har skett.28  

 

I förarbeten till ratificeringen uttalas det att svensk rätt redan utgår från principen om barnets 

bästa i bland annat vårdnadsmål.29  Det konstateras emellertid att konventionen kan vara 

viktig för alla nationella sammanhang som har med barn och unga att göra, bland annat 

eftersom de ändamål som åsyftas i svensk reglering inte alltid uppnås i rättstillämpningen.30 

Det konstateras vidare att en allmän beskrivning av vad som avses med barnets bästa är svårt 

att ge eftersom principen aktualiseras på olika områden. Vidare skulle en allmän beskrivning 

riskera att principen förlorade sitt syfte. Vägledning ska istället sökas i förarbeten. 31 

 

I en rapport från 2015 riktar barnrättskommittén viss kritik mot hur barnets bästa tillgodoses i 

svensk rätt. Barnrättskommittén konstaterar bland annat att Sverige behöver stärka sina 

åtgärder för att höja kunskapen om betydelsen och den praktiska tillämpningen av barnets 

bästa. 32  Barnkonventionen ska inkorporeras och ges ställning som svensk lag 2020. 33 

Regeringens föreslag till en lag om inkorporering av barnkonventionen återfinns i prop. 

2017/18:186. Regeringen konstaterar att en inkorporering skulle medföra ett förtydligande av 

att rättstillämparna ska tolka svensk rätt i förhållande till barnkonventionen.34  

 

2.3 Barnets bästa i vårdnadsmål 
Principen om barnets bästa stadgas i 6 kap. 2 a § FB och innebär enligt paragrafens första 

stycke att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. 

När domstolen bedömer vad som utgör barnets bästa ska den göra en helhetsbedömning av 

det enskilda barnets individuella situation. Domstolen ska ta hänsyn till allt som rör barnets 

fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling samt så långt det är möjligt beakta 

kortsiktiga och långsiktiga effekter av ett beslut. Bedömningen ska således baseras på en 

prognos av barnets framtida förhållanden. 35  Enligt paragrafens andra stycke ska det i 

bedömningen fästas särskild vikt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen far illa 

                                                
27 Prop. 1989/90:107, s. 27.  
28 Schiratzki, 2017, s. 29-30.  
29 Prop. 1989/90:107, s. 32.  
30 Prop. 1989/90:107, s. 35. 
31 Prop. 1989/90:107, s. 32.  
32 Barnrättskommittén, 2015, p. 18. 
33 Riksdagens protokoll, 2017/18:131, s. 125.  
34 Prop. 2017/18:186, s. 1.  
35 Se prop. 2005/06:99, s. 40.   
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samt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Enligt paragrafens 

tredje stycke ska hänsyn även tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och 

mognad. När det gäller beslut om vårdnad, boende och umgänge finns det inget intresse som 

väger tyngre än barnets bästa.36  

 

När uppgifter om våld eller övergrepp förs fram i ett vårdnadsmål ska domstolen alltid göra 

en riskbedömning. 37 Vidare ska barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina 

föräldrar alltid beaktas vid domstolens bedömning. Enligt Singer är den allmänna 

utgångspunkten att föräldrarna ska kunna tillgodose barnets grundläggande behov, vilka 

återfinns i 6 kap. 1 § FB. I bedömningen ska därför respektive förälders känslomässiga 

anknytning till barnet vägas in. I de fall en förälder bedöms som olämplig anses det vara till 

barnets bästa att den andre föräldern tillerkänns ensam vårdnad.38 Vid domstolens bedömning 

av vårdnaden ska särskilt avseende fästas vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som 

rör barnet i enlighet med 6 kap. 5 § 2 st. FB. I propositionen till 2006 års vårdnadsreform 

framgår det att gemensam vårdnad inte ska användas som ett sätt att tvinga föräldrarna till att 

samarbeta i de fall de saknar vilja och förmåga att sätta barnets bästa framför sin egen 

konflikt. Även i de fall båda föräldrarna betraktas som lämpliga, men de har en så djup och 

svår konflikt att de inte kan samarbeta i frågor som rör barnet, anses det vara till barnets bästa 

att domstolen tillerkänner ena föräldern ensam vårdnad. Barnets bästa ska alltid bedömas med 

grund i omständigheterna i varje enskilt fall och någon presumtion för eller emot gemensam 

vårdnad ska inte föreligga.39 Om en av föräldrarna accepterar gemensam vårdnad kan 

domstolen emellertid besluta om detta mot den andra förälderns vilja i enlighet med vad som 

följer av 6 kap. 5 § 2 st. FB. För det fall vårdnaden inte kan vara gemensam och det inte finns 

någon omständighet som talar för en lösning, det vill säga när båda föräldrarna anses vara 

lämpliga vårdnadshavare, ska domstolen tillerkänna vårdnaden till den förälder som bäst kan 

antas tillgodose barnets behov och rättigheter.40  

 

En ytterligare omständighet som det särskilt ska fästas avseende vid är barnets vilja med 

beaktande av mognad och ålder. I propositionen till 2006 års vårdnadsreform anges inte 

någon åldersgräns för när barnets vilja ska beaktas. Sjösten framför att åldersgränsen är 

                                                
36 Prop. 1997/98:7, s. 103-104. 
37 Prop. 2005/06:99, s. 42.  
38 Singer, 2012, s. 119.  
39 Prop. 2005/06:99, s. 51.  
40 Sjösten, 2014, s. 64.  
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flytande men att det är relativt vanligt att barn från elva år och uppåt får sin vilja beaktad.41 

En presumtion som växt fram i rättspraxis gällande bedömningen av barnets bästa är 

kontinuitetsprincipen. Den innebär att det anses vara bäst för barnet att tidigare förhållanden 

består och grundas i tanken om att en brytning av barnets stabila miljö riskerar medföra skada. 

Resonemang har förts om att kontinuitetsprincipen inte får beaktas i alltför hög grad i de fall 

en förälder konsekvent försvårar barnets umgänge med den andra föräldern och på så sätt 

skapar bättre förutsättningar för sig själv. Kontinuitetsprincipen vägs ofta mot barnets behov 

av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.42  

 

I propositionen till 2006 års vårdnadsreform utreds barnperspektivets roll vid beslut om 

vårdnad, boende och umgänge. Det konstateras att domstolen ska tillämpa ett barnperspektiv 

vid alla beslut som rör barn.43 Avsikten med den öppna formuleringen av principen om 

barnets bästa är att omständigheterna i varje enskilt fall ska kunna beaktas. Att precisera 

principen skulle medföra att den nödvändiga flexibiliteten gick förlorad.44 Barnets bästa är 

inget statiskt begrepp utan varierar över tid och är beroende av samhället och dess kulturella 

och sociala värderingar.45  

 

2.4 Principen om barnets bästa som teoretisk utgångspunkt  
Eftersom det återfinns en bestämmelse om barnets bästa i FB kommer barnets bästa som 

teoretisk utgångspunkt framförallt bygga på regleringen i FB och dess tillhörande förarbeten. 

Av betydelse är dessutom att barnets bästa ges ett starkare skydd i FB än i barnkonventionen. 

Till skillnad från i barnkonventionen ska barnets bästa nämligen vara direkt avgörande i alla 

beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. I övrigt är min uppfattning att det inte råder 

några skillnader mellan regleringen i FB och barnkonventionen. De av barnrättskommittén 

fastslagna faktorerna som ska beaktas vid bedömningen av barnets bästa återfinns i den 

svenska regleringen genom 6 kap. 2 a § FB, att hänsyn ska tas till föräldrarnas lämplighet som 

vårdnadshavare samt kontinuitetsprincipen. Med hänsyn till uppsatsens syfte ska det särskilt 

framhållas att barnrättskommittén understryker vikten av tillvägagångssättet för 

beslutsfattandet. I beslutsprocessen ska olika konsekvenser övervägas och i motiveringen ska 

                                                
41 Sjösten, 2014, s. 53.  
42 Singer, 2012, s. 125.  
43 Prop. 2005/06:99, s. 38.  
44 Prop. 1997/98:7, s. 104.  
45 SOU 1997:116, s. 131. 
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det uttryckligen framgå både hur och att hänsyn tagits till barnets bästa. Domstolen måste 

redovisa hur den resonerat i varje enskilt fall.  

 

Utgångspunkten för användandet av principen om barnets bästa i uppsatsen är att domstolen 

ska göra en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i varje enskilt fall. Det handlar om 

att förstå det enskilda barnets situation och besluta om den lösning som framöver bäst kan 

antas tillgodose barnets intressen och behov. De omständigheter som särskilt anges i 6 kap. 2 

a § FB bör enligt min mening ses som ett uttryck för att de aldrig får glömmas bort. Därutöver 

ska alla relevanta omständigheter i det individuella fallet beaktas. Barnperspektivet är ständigt 

närvarande vad gäller barnets bästa eftersom barnets bästa ska vara avgörande för domstolens 

beslut om vårdnad.  

 

3 Terapeutisk juridik – en länk mellan juridik och individ  
 

3.1 Grunderna inom terapeutisk juridik 
Terapeutisk juridik utvecklades av Wexler och Winick i USA under slutet av 1980-talet. 

Förhållningsättet växte fram efter en studie av rättstillämpningen vid psykisk ohälsa där 

Wexler och Winick konstaterade att rättstillämpningen inte samspelade med lagens ändamål. 

Lagens syfte var att skydda psykisk störda, men den tycktes istället medföra negativa, anti-

terapeutiska, konsekvenser för de inblandade.46 Inriktningen fick snabbt genomslag och har 

numera spridits till i stort sett alla rättsområden.47 Diesen förklarar utvecklingen med att den 

terapeutiska juridiken har kommit att innebära ett nytänkande i en tid där behovet av att 

förändra rättsliga processer blivit uppenbart, särskilt vad gäller brottsbekämpning, men även 

vad gäller familjemål som bland annat präglas av rigid problemlösning.48  

 

En återkommande definition av terapeutisk juridik är ”användandet av samhällsvetenskapliga 

rön för att studera i vilken utsträckning en lagregel eller rättslig praktik befrämjar det fysiska 

och psykiska välbefinnandet hos de personer som blir föremål för dess tillämpning.”49 Som 

redogörs för i uppsatsens bakgrund är det framförallt beteendevetenskapliga kunskaper som 

avses.50 Genom att komplettera gällande rätt och rättstillämpning med beteendevetenskapens 

verktyg kan terapeutiska och anti-terapeutiska konsekvenser av lagen och rättstillämpningen 
                                                
46 Diesen, 2011, s. 20.  
47 Wexler, Winick, 1996, s. xviii.  
48 Diesen, 2011, s. 14.  
49 Diesen, 2011, s. 17 efter Slobogin, 1996, s. 767.   
50 Winick, Wexler, 2003, s. 7; Diesen, 2011, s. 5. Hänvisningen är identisk med den i uppsatsens bakgrund. 
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utvärderas. Målet är att försöka omforma lag och rättsliga processer så de förbättrar det 

psykiska välmåendet hos de som är inblandade utan att grundläggande rättsliga värden 

inskränkes. Det innebär en strävan mot att öka de positiva terapeutiska effekterna från 

rättssystemet.51 Utvärderingen av effekterna bör göras på olika nivåer. På lagstiftningsnivå 

handlar det om att förstå det underliggande problemet och på så sätt bedöma hur lagar 

påverkar livet för de individer som blir en del av den rättsliga processen. På individuell nivå 

handlar det om att rikta fokus mot hur individen påverkas av rättstillämpningen. Domaren ska 

då sträva efter att minska de anti-terapeutiska konsekvenser som en konflikt ger upphov till 

hos individen genom ett insiktsfullt agerande.52 

 

Wexler och Winick förklarar att tanken inom den terapeutiska juridiken är att rätten ska 

studeras som ett terapeutiskt verktyg. Genom att komplettera juridiken med kunskap från 

samhällsvetenskapen kan de terapeutiska effekterna av lagen och rättstillämpningen 

utvecklas.53 Med hjälp av detta arbetssätt betraktas lagen på ett rikare sätt, vilket möjliggör att 

aspekter som tidigare inte upptäckts kan beaktas.54 Terapeutisk juridik är emellertid inte 

avsedd att agera som ersättning för juridiska normer. Den verkar istället som ett 

kompletterande angreppsätt vid konfliktlösning. 55  

 

3.2 Terapeutiskt dömande  
Det terapeutiska dömandet har under en lång tid framförallt tillämpats i så kallade problem-

solving courts56. Under de senare åren har den terapeutiska juridikens betydelse för andra 

domstolar emellertid uppmärksammats. Exempelvis framför King att terapeutisk juridik är 

relevant för domstolar som hanterar familjemål.57 Trots att domstolsförfarandet skiljer sig åt 

mellan problem-solving courts och andra domstolar, betraktas tankesättet om behovet av 

kunskap från samhällsvetenskapen som en viktig lärdom.58 King förklarar att domaren är i 

                                                
51 Wexler, Winick, 2008, s. 4.   
52 Winick, Wexler, 2003, s. 5.  
53 Wexler, Winick, 1996, s. xvii.  
54 Wexler, 2000, s. 125, som hänvisar till Wexler, Winick, 1996.  
55 Diesen, 2011, s. 18. Diesen hänvisar till att Freckelton skrivit detta i Freckelton, Ian, Therapeutic 

Jurisprudence Misunderstood and Misrepresented: The Price and Risk of Influence, i Thomas Jefferson Law 
Review 30, 2008. Denna källa har inte kunnat tas fram. 

56 Specialdomstolar där straff inte utdömes. Istället laboreras det med kontraktsvård, samhällstjänst och liknande 
påföljder. Diesen, 2011, s. 309.  

57 King, 2011, s. 19.  
58 Diesen, 2011, s. 309. Jfr även King, 2011, s. 19.  
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behov av studier, utbildning, träning och praktisk tillämpning för att kunna utveckla det 

terapeutiska dömandet.59   

 

Diesen framhåller att rättstillämpningen enligt den terapeutiska juridiken syftar till att lösa 

mänskliga konflikter. Ett terapeutiskt förhållningssätt tillämpas när domaren som 

konfliktlösningsmetod undersöker vilka lösningar som är bättre eller sämre för att nå hållbara 

och långsiktiga resultat.60  Diesen framför vidare att konfliktlösningen därför måste omfatta 

en analys av de sociala och psykologiska konsekvenserna av rättsystemet på ett konkret och 

vetenskapligt sätt. Han konstaterar att tankesättet inom den terapeutiska juridiken innebär att 

domaren inte kan uppfylla sin arbetsuppgift endast med juridisk kunskap, allmän 

livserfarenhet och sunt förnuft.61 Det handlar inte om att domaren ska agera kurator eller 

överge den traditionella juridiken.62 Domaren, och juristen i allmänhet, behöver istället en 

beteendevetenskaplig allmänbildning och baskunskaper.63 Diesen ger ett exempel som påvisar 

detta behov. Genom att dra slutsatser från forskning framför han att domaren måste ha 

grundläggande kunskaper för att inse när problematiken och komplexiteten i ett mål är av 

sådan karaktär att det finns ett behov av att inhämta expertiskunskap.64 Eftersom domaren 

endast ska inneha grundläggande baskunskaper menar han vidare att det utifrån det 

terapeutiska synsättet är av stor vikt att sakkunniga används i hög utsträckning.65 

 

3.3 Terapeutisk juridik och vårdnadsmålets karaktär  
I konflikter om vårdnad har känslor en stor betydelse. Domaren och andra inblandade jurister 

får därför ofta hantera känslor i minst lika hög grad som rättigheter och skyldigheter. I de 

flesta situationer nås den bästa lösningen när domaren visar förståelse för de inblandades 

känslor och behov. Enligt Diesen kan familjerätten och barnrätten därför betraktas som 

rättsområden där terapeutisk juridik har en betydande roll att spela.66 

 

På lagstiftningsnivå, det vill säga i lagstiftningsarbetet, konstaterar Maxwell att principen om 

barnets bästa innebär att lagstiftaren avsett att mildra de anti-terapeutiska konsekvenserna på 

                                                
59 King, 2011, s. 7.  
60 Se Diesen, 2011, s. 13.  
61 Diesen, 2008, s. 509.   
62 Diesen, 2011, s. 18. Diesen hänvisar till att Freckelton, 2008, skrivit om detta. Denna källa har inte kunnat tas 

fram, se närmare hänvisning i fotnot 55. 
63 Diesen, 2011, s. 31.  
64 Diesens slutsatser av Hellner, Gumpert, 2001, s. 160-161, i Diesen, 2011, s. 32.  
65 Diesen, 2011, s. 33.  
66 Diesen, 2011, s. 264.  
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barnet i vårdnadsmål.67 Utifrån ett terapeutiskt synsätt ska ett domstolsförfarande om vårdnad 

undvikas så långt som möjligt med anledning av de anti-terapeutiska konsekvenser som 

vårdnadsmål medför för de inblandade parterna. I Sverige kommer det bland annat till uttryck 

genom lagstiftarens ambition för att parterna ska nå en samförståndslösning.68 På individuell 

nivå, där domaren ska sträva efter att minska de anti-terapeutiska konsekvenserna som 

domstolsförfarandet ger upphov till, är det viktigt att barnets bästa inte tolkas utifrån ett snävt 

juridiskt perspektiv. Diesen förklarar att det terapeutiska synsättet innebär att domaren inte 

ska göra en generell bedömning, utan se till barnet i varje enskilt fall. För att kunna göra en 

individuell bedömning krävs baskunskaper från samhällsvetenskapen och framförallt 

beteendevetenskapen. Domaren behöver exempelvis en viss metodkunskap gällande hur 

prognoser ska göras, vilket finns att hämta från bland annat rättspsykiatrin. Utan 

baskunskapen är det dessutom i det närmaste omöjligt att ta ställning till kvaliteten i 

vårdnadsutredningarna.69  Med denna syn på kunskapsbehov är det enligt Diesen naturligt att 

terapeutisk juridik strävar mot en specialisering av såväl domare som ombud.70 Utifrån ett 

internationellt perspektiv är domstolarnas specialisering en huvudfråga för den terapeutiska 

juridiken. Exempelvis menar Diesen att det generella synsättet i USA får anses vara att 

specialkunskaper är nödvändiga och att domaren därför måste specialisera sig.71 

 

Anderer och Glass förklarar att det terapeutiska angreppssättet i vårdnadsmål handlar om att 

på varje plan i förfarandet analysera vad som kan göras för att förhindra framtida problem 

samt vilken lösning som ger bäst terapeutiska effekter för barnet.72 I varje steg av förfarandet 

återfinns en möjlighet för domstolen att hindra konflikten mellan föräldrarna, eller i vart fall 

åstadkomma en tillfredställande lösning.73  

 
3.4 Positionering, problematik och kritik 
Vid överförandet av tankarna inom terapeutisk juridik till svensk rätt är det enligt Diesen och 

Leviner viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt eftersom tankesättet härstammar från det 

amerikanska rättsystemet. 74 Även i internationell doktrin konstaterats det att domaren inte 

okritiskt ska tillämpa terapeutisk juridik, men att ett öppet sinne kan medföra möjligheter till 

                                                
67 Se Maxwell, 2000, s. 168.  
68 Diesen, 2011, s 146-149.  
69 Diesen, 2011, s. 269-272.  
70 Diesen, 2011, s. 168.  
71 Diesen, 2011, s. 34.  
72 Anderer, Glass, 2000, s. 214.  
73 Anderer, Glass, 2000, s. 210.  
74 Diesen, 2011, s. 58-59; Leviner, 2011, s. 34.  
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att utveckla sitt dömande.75 Leviner konstaterar att betonandet av behovet av konfliktlösning 

för att undvika framtida problem inte alltigenom är nytt i den svenska rätten. Exempelvis är 

medling i vårdnadsmål upplagt på liknande sätt som terapeutisk juridik förespråkar.76 Den 

terapeutiska juridikens fördelar för svensk rätt har emellertid uppmärksammats. Diesen och 

Leviner framhäver att förhållningssättet med förmån kan öppna upp för nya aspekter inom 

den svenska rätten.77 I Dagens Juridik konstaterar vidare en verksam jurist vid namn Anne 

Svensson att den terapeutiska juridiken är behövlig i den svenska rätten, inte minst på 

humanjuridikens område.78 I Juridisk Tidskrift diskuteras det därtill, i likhet med tankesättet 

inom terapeutisk juridik, att kunskap från tvärvetenskaper, vilka benämns som 

hjälpvetenskaper, kan få en ökad betydelse för rättstillämpningen. Det konstateras att så är 

fallet vid rättstillämpning av lagregler vars rekvisit inte är helt preciserade.79  Materialet som 

nu redovisats utgavs för några år sedan. Diesen har dock skrivit om fördelarna med den 

terapeutiska juridiken även på senare år.80 

 

I doktrin uttalas det att det finns risker i de fall domaren felaktigt anser att den redan tillämpar 

ett terapeutiskt dömande. Konsekvenserna riskerar bli att domaren inte utforskar möjligheten 

att ta till sig ny kunskap utan istället påverkas av felaktiga föreställningar och fördomar.81 

Diesen betonar att det under en längre tid har funnits en förtroendeklyfta mellan jurister och 

psykologer, men att jurister får anses ha övergått till en mer positiv attityd till 

beteendevetenskapen.82  

 

Kritik har riktats mot den terapeutiska juridiken. Enligt Diesen bygger den vanligaste kritiken 

på en rädsla för att användningen av beteendevetenskapliga aspekter ska åsidosätta 

grundläggande juridiska värden.83 Vidare har den terapeutiska juridiken kritiserats för att de 

eftersträvade terapeutiska effekterna är abstrakta. Att endast tala om ett allmänt välbefinnande 

har av Slobogin formulerats som en lyckojuridik. Därför eftersträvar Slobogin en tydlig 

                                                
75 King, 2011, s. 20.  
76 Leviner, 2011, s. 34.  
77 Diesen, 2011, s. 6; Leviner, 2011, s. 35.   
78 Dagens Juridik [http://www.dagensjuridik.se/2011/12/carpe-de-lege-ferenda-pa-tal-om-terapeutisk-juridik-0] 

2018-10-08.  
79 Heuman, 2005/06, s. 789. Jfr Gräns, 2006/07, s. 782, som framför att kunskap från tvärvetenskaper är relevant 

för alla typer av rättsliga problem som kan gynnas av dem.  
80 Se exempelvis Diesen, 2017, s. 269-270.  
81 Diesen, 2011, s. 65. Jfr även King 2011, s. 6.  
82 Diesen, 2011, s. 64-66.  
83 Diesen, 2011, s. 370.  
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definition av vad som menas med terapeutiska effekter.84 Gällande detta menar Wexler att en 

närmare definition måste undvikas för att inte begränsa de terapeutiska forskningsfrågorna.85 

Vidare har det förts resonemang om att det finns svårigheter med att undersöka de 

terapeutiska effekterna i den samhällsvetenskapliga forskningen. Svårigheterna anses riskera 

leda till att obestämda och osäkra forskningsresultat ligger till grund för det terapeutiska 

dömandet.86 Freckelton menar därtill att det finns en risk för att juristen ger sig in i en 

argumentation som den inte behärskar genom att grunda den på svävande föreställningar om 

vad som är bäst för den berörde.87 

 

Förespråkarna för den terapeutiska juridiken bemöter bland annat kritiken genom att påpeka 

att den terapeutiska juridiken enkelt sett ska ses som ett undersökningsområde genom vilket 

juridiken kan analyseras.88 Vidare påpekas det att de terapeutiska effekterna är önskvärda, 

men att de inte är det enda som ska beaktas.89 Som framkommit av Wexler, Winick och 

Freckelton ovan syftar nämligen den terapeutiska juridiken till att verka som ett 

kompletterande angreppsätt, vilket inte ska undantränga juridiken. Diesen konstaterar därtill 

att det viktigaste försvaret för den terapeutiska juridiken är att rättssystemet oundvikligen 

medför psykologiska konsekvenser och att juristen därför behöver kunskaper om bland annat 

psykologi. Diesen menar att den terapeutiska juridiken syftar till att ge juristen ett bättre 

beslutsunderlag genom att möjliggöra en medvetenhet om psykosociala konsekvenser av olika 

beslutsalternativ.90  

 

3.5 Terapeutisk juridik som teoretisk utgångspunkt 
Ovan har det framkommit att terapeutisk juridik kännetecknas av att juridiken ses som ett 

terapeutiskt verktyg där terapeutiska och anti-terapeutiska konsekvenser av lagen och 

rättstillämpningen utvärderas. Tankesättet inom terapeutisk juridik grundas på att det inom 

juridiken överlag, och vid utredning och bedömning av barnets bästa i vårdnadsmål, krävs 

mer än juridisk kunskap, allmän livserfarenhet och sunt förnuft. Studerandet av lag, 

förarbeten, praxis och juridisk doktrin betraktas därför inte som tillräckligt. Juridiken är en 

                                                
84 Slobogin, 1996, s. 775.  
85 Wexler, 1996, s. 812-813.  
86 Slobogin, 1996, s. 779.   
87 Diesen, 2011, s. 373. Diesen hänvisar till att Freckelton, 2008, skrivit om detta. Denna källa har inte kunnat tas 

fram, se närmare hänvisning i fotnot 55. 
88 Wexler, 2011, s. 33, som bland annat hänvisar till vad han skrivit i en tidigare artikel. Denna källa återfinns i 

Wexler, 1996, s. 819.  
89 Winick, 1996, s. 668.  
90 Diesen, 2011, s. 378.  
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mänsklig konfliktlösning och grundläggande samhällsvetenskaplig kunskap, framförallt från 

beteendevetenskapen, måste användas för att kunna nå hållbara och långsiktiga lösningar. För 

ett terapeutiskt dömande krävs det därför att domaren innehar dessa baskunskaper. 

Kunskaperna behövs vid konfliktlösningen, vilket inkluderar att domaren ska kunna avgöra i 

vilken situation expertiskunskap bör inhämtas samt kunna ta ställning till kvaliteten i 

vårdnadsutredningar. Terapeutisk juridik handlar om använda beteendevetenskapen som ett 

kompletterande angreppssätt. Grundläggande juridiska rättsliga värden ska således inte 

inskränkas.  

 

Principen om barnets bästa har benämnts ha inslag av terapeutisk juridik på lagstiftningsnivå, 

då den syftar till att se till de terapeutiska effekterna för barnet i vårdnadsmål. Enligt min 

uppfattning öppnar lagstiftningen som reglerar vårdnadsmål således upp för ett juridiskt 

agerande i enlighet med idéerna inom terapeutisk juridik. På individuell nivå handlar det som 

ovan konstaterats om att identifiera omständigheter av betydelse för barnets framtid. 

Omständigheterna ska användas för att väga olika alternativ mot varandra vilket ska resultera 

i en adekvat bedömning av barnets bästa – det vill säga den lösning som ger bäst terapeutiska 

effekter för det enskilda barnet.   

 

I likhet med Diesen och Leviner är min uppfattning att den terapeutiska juridiken inte 

oreflekterat ska överföras till ett svenskt perspektiv. Kritiken mot inriktningen ska likaså inte 

helt förbises. Med stöd i resonemangen hos förespråkarna för den terapeutiska juridiken är det 

emellertid intressant att utforska om terapeutisk juridik borde användas som ett 

kompletterande angreppssätt. Detta eftersom terapeutisk juridik kan öppna upp för att nya 

typer av frågor kan ställas och att aspekter som tidigare inte upptäckts kan beaktas. I 

uppsatsen kommer den terapeutiska juridiken användas för att möjliggöra en diskussion om 

huruvida domarens kunskap om barnet i vårdnadsmål är tillräcklig för att främja de 

terapeutiska effekterna hos det enskilda barnet. 

 

4 Vårdnadsmål – domstolens avgörande av barnets bästa    
 

4.1 Vårdnad om barn 
De grundläggande bestämmelserna om vårdnad återfinns i 6 kap. FB. Enligt 6 kap. 2 § 1 st. 

FB står ett barn under vårdnad av båda sina föräldrar eller en av föräldrarna. Domstolen kan 

dessutom anförtro vårdnaden om ett barn till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. 
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Att vara vårdnadshavare innebär enligt 6 kap. 2 § 2 st. FB ett ansvar för barnets personliga 

förhållanden och för att tillgodose barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran. Av 

6 kap. 11 § FB framgår det att vårdnadshavaren har både rätt och skyldighet att bestämma i 

frågor som rör barnets personliga angelägenheter. En förälder som tillerkänns ensam vårdnad 

har således ensam beslutanderätt i frågor som rör barnet.  

 

4.2 Förfarandet i vårdnadsmål   
Det är vanligt att föräldrar som har en konflikt avseende vårdnadsfrågan försöker komma 

överens genom att delta i samarbetssamtal hos kommunen.91 För de fall föräldrarna inte 

kommer överens och någon av dem vill få till en ändring i vårdnadsfrågan ska domstolen 

besluta om att vårdnaden ska vara gemensam, eller anförtro den till en av föräldrarna utifrån 

vad som regleras i 6 kap. 5 § FB. En sådan fråga handläggs i den ordning som är föreskriven 

för tvistemål i enlighet med 6 kap. 17 § 2 st. FB. Tingsrättens sammansättning regleras i 20 

kap. 1 § FB och 14 kap. 17 § äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 14 kap. 17 § 1 st. ÄktB består 

tingsrätten som utgångspunkt av en lagfaren domare och tre nämndemän vid 

huvudförhandling. När nämndemän ingår i tingsrätten är domaren ordförande och ska under 

överläggningen redogöra för omständigheterna i målet och innehållet i gällande rätt i enlighet 

med 14 kap. 17 § 4 st. ÄktB. Frågor om vårdnad ska tas upp i domstolen på den ort där barnet 

har sin hemvist i enlighet med 6 kap. 17 § 1 st. FB. Om det inte finns någon behörig domstol 

ska frågorna tas upp av Stockholms tingsrätt enligt samma lagrum. Av 10 kap. 18 § 

rättegångsbalken (RB) följer att forumfrågan är dispositiv vilket innebär att det krävs en 

foruminvändning från motpart för att tingsrätten ska kunna avvisa en stämningsansökan med 

anledning av att den ingivits till obehörig domstol.   

 

Efter en stämning gällande vårdnad ska förberedelse i målet äga rum i enlighet med 42 kap. 6 

§ RB. Syftet med förberedelsen är att klarlägga omständigheter, bevisning och utredning samt 

att utreda förutsättningar för en samförståndslösning. Det framgår av 42 kap. 17 § 1 st. RB att 

domstolen är skyldig att verka för en samförståndslösning mellan föräldrarna. Domstolen 

uppfyller sin skyldighet genom att handlägga målet med ett eller flera sammanträden för 

muntlig förberedelse.92 En samförståndslösning medför många gånger att barnet kan få lugn i 

sin tillvaro och få möjlighet att ha en god kontakt med båda sina föräldrar. Vidare anses den 

medföra ökade förutsättningarna för att överenskommelsen ska hålla även i framtiden, 

                                                
91 Prop. 2005/06:99, s. 62.  
92 SOU 2017:6, s. 466-467. 
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eftersom parterna kommer överens. Enligt förarbeten är en samförståndslösning därför 

normalt sett förenlig med barnets bästa.93 Under arbetet med att nå en samförståndslösning 

kan domstolen uppdra till socialnämnden eller något annat organ att anordna samarbetssamtal 

enligt 6 kap. 18 § 2 st. FB. För det fall domstolen inte lyckats få föräldrarna att nå en 

samförståndslösning, men anser att det finns utrymme för att nå en sådan, kan domstolen 

uppdra en medlare enligt 6 kap. 18 a 1 st. § FB. För tiden till dess att frågan har avgjorts kan 

domstolen meddela ett interimistiskt beslut om vårdnad enligt 6 kap. 20 § 1 st. FB.  

 

Domstolens skyldighet att verka för en samförståndslösning sträcker sig så långt målets 

beskaffenhet tillåter det. En part som klart motsätter sig en diskussion om att nå en lösning 

har rätt att få sin åsikt prövad och avgjord i sak. Vidare ska domstolen inte lägga en 

överenskommelse som syftar till att göra det rättvist för föräldrarna till grund för sitt 

avgörande. Samförståndslösningen ska nämligen vara förenlig med barnets bästa.94 Om 

parterna finner en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa under förberedelsen 

meddelas dom i enlighet med deras önskemål i de fall parterna begär det enligt 42 kap. 18 § 1 

st. 5 p. RB.  

 
Om föräldrarna inte kan komma överens tas målet till huvudförhandling. Mål om vårdnad är 

indispositiva vilket innebär att domstolen har ett självständigt ansvar för att aktuella 

omständigheter blir tillbörligt utredda under hela förfarandet. Domstolen ska således utreda 

vad som är bäst för barnet i varje enskilt fall.95  

 

4.3 Domstolens utredningsansvar 
Domstolens utredningsansvar stadgas i 6 kap. 19 § FB. Paragrafens första stycke anger att 

domstolen ansvarar för att frågor om vårdnad blir tillbörligt utredda. Av utredningsansvaret 

följer att domstolen självmant får inhämta bevisning. I övrigt får föräldrarna föra fram 

bevisning i enlighet med 35 kap. 6 § RB. Vidare kan domstolen inhämta yttrande från 

sakkunnig eller uppdra till sakkunnig att avgiva yttrande när målet bedöms kräva 

expertiskunskap enligt 40 kap. 1 § RB. Enligt andra stycket i bestämmelsen om domstolens 

utredningsansvar ska domstolen ge socialnämnden tillfälle att lämna upplysningar innan ett 

mål om vårdnad avgörs. För det fall nämnden har tillgång till upplysningar som kan vara av 

betydelse för frågans bedömning är nämnden skyldig att lämna sådana till domstolen. Om 
                                                
93 Prop. 2005/06:99, s. 63.  
94 Prop. 2005/06:99, s. 104.  
95 Prop. 1997/98:7, s. 34.  
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domstolen bedömer att ytterligare utredning behövs ska den enligt paragrafens tredje stycke 

uppdra till socialnämnden eller annat organ att utse någon som verkställer en utredning. 

Domstolen ansvarar för att utredningen sker skyndsamt. För barnets skull är det nämligen 

viktigt att vårdnadsmålet avgörs inom en rimlig tid.96 Det är vanligast att domstolen vänder 

sig till socialnämnden för att inhämta en vårdnadsutredning. Domstolen vänder sig i 

undantagsfall till ett annat organ. Så kan vara om domstolen har ett utredningsmaterial som 

endast behöver kompletteras med ett barnpsykiatriskt uttalande.97 Enligt paragrafens tredje 

stycke får domstolen vidare fastställa riktlinjer för utredningen samt bestämma när 

utredningen ska vara slutförd. Domstolen kan härigenom ange vissa ramar för vad som 

behöver utredas.98 I övrigt är utredningens innehåll inte reglerat i lag.  

 

Enligt paragrafens fjärde stycke ska den som verkställer utredningen, i den mån det är 

lämpligt, försöka utreda barnets inställning, redovisa denne för domstolen samt lämna förslag 

till beslut. Bestämmelsen motiveras med att utredarens slutsatser och rekommendation är av 

stor betydelse. Utredaren är i regel väl insatt i barnets position och är därför den som objektivt 

sett kan se till vad som är bäst för barnet.99 För att utredningen ska vara så klar och tydlig som 

möjligt bör utredaren lämna en väl motiverad rekommendation till beslut.100  

 

Paragrafens femte stycke är en sekretessbrytande regel. Av paragrafens sjätte stycke framgår 

det att barnet får höras inför rätten om särskilda skäl talar för det och barnet uppenbart inte tar 

skada av det. Av bestämmelsens ordalydelse framgår det att bestämmelsen ska tillämpas med 

stor försiktighet. Ett särskilt skäl kan vara att barnet begär att få höras. I ett sådant fall måste 

domstolen klargöra om det verkligen motsvarar barnets vilja innan förhandlingen. Om barnet 

hörs inför rätten ska det inte utsättas för någon press och det ska inte, under några 

omständigheter, behöva ta direkt ställning i målet.101   

 

4.4 Bedömningen av barnets bästa  
Detta avsnitt grundas till stor del på utredningen av principen om barnets bästa som teoretisk 

utgångspunkt under avsnitt 2.4. Det framgår av 6 kap. 5 § 1 st. FB att domstolen ska ta det 

slutgiltiga beslutet om barnets vårdnad. Vid bedömningen ska domstolen göra en självständig 
                                                
96 Jänterä-Jareborg m.fl., 2018, kommentaren till 6 kap. 19 § FB.  
97 Sjösten, 2014, s. 222. 
98 Sjösten, 2014, s. 223.  
99 SOU 2005:43, s. 250.  
100 Prop. 2005/06:99, s. 59-60.  
101 Prop. 1981/82:168, s. 78.  
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prövning av de omständigheter som kommit fram under utredningen i målet. Domstolen ska 

förhålla sig till de särskilda omständigheterna som specificeras i 6 kap. 2 a § 2 st. FB. Utöver 

dessa omständigheter ska hänsyn tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska 

välbefinnande och utveckling. Domstolen ska så långt som möjligt beakta kortsiktiga och 

långsiktiga effekter av ett beslut. Bedömningen av barnets bästa ska bygga på kunskap och 

beprövad erfarenhet i kombination med barnets inställning. Bedömningen ska alltid präglas av 

ett tydligt barnperspektiv. Kaldal beskriver bedömningen av barnets bästa som en 

tvåstegsprövning. Steg ett är att utreda relevanta omständigheter som ska tolkas, så kallade 

tolkningsfaktorer. Steg två är att göra en prognos i form av en helhetsbedömning där 

tolkningsfaktorerna vägs mot varandra för att sedan kunna bedöma vad som är barnets bästa, 

det så kallade prognostemat.102 

 

Att objektivt fastställa vad som är barnets bästa är nästintill omöjligt. Det är domstolens 

uppfattning, antagningar och bedömningar som blir avgörande.103 Eftersom barnets bästa ska 

utredas i varje enskilt fall är objektiv praxis inte aktuell. Det är emellertid viktigt att 

domstolen tydligt redovisar hur den resonerat i det enskilda fallet. Begreppet barnets bästa får 

inte användas slentrianmässigt.104  

 

4.5 Sammanfattning, analys och förhållandet till terapeutisk juridik  
Lagstiftarens ambition är att varje mål om vårdnad ska avslutas genom att föräldrarna når en 

samförståndslösning. Inom den terapeutiska juridiken konstateras det att en huvudförhandling 

i vårdnadsmål medför anti-terapeutiska konsekvenser för alla inblandade. I förarbeten till 

bestämmelsen om att domstolen är skyldig att verka för en samförståndslösning konstateras 

det att en sådan lösning normalt sett är förenligt med barnets bästa. Detta eftersom 

föräldrarnas överenskommelse antyder att framtida konflikter kan undvikas. I likhet med 

tankesättet inom terapeutisk juridik utgår lagstiftaren således från att det är bäst för barnet att 

målet inte tas till huvudförhandling. 

 

Domstolen har ett utredningsansvar under hela förfarandet. För det fall föräldrarna inte 

kommer överens tas målet till huvudförhandling. Domstolens utredningsansvar innebär att 

alla omständigheter som rör barnet ska vara tillräckligt utredda för att domaren ska ha fog att 

                                                
102 Kaldal, 2010, s. 226.  
103 Prop. 1997/98:7, s. 104; Edwall Insulander, 2014, s. 154.  
104 Se prop. 2005/06:99, s. 40. 
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anse att vårdnadsfrågan avgörs i enlighet med det enskilda barnets bästa. Vad gäller 

domstolens möjlighet till att höra barnet inför rätten stämmer tankesättet om att barnet inte får 

höras om det uppenbarat tar skada av det väl överens med det terapeutiska tankesättet om 

anti-terapeutiska konsekvenser. Vidare har domstolen möjlighet att inhämta upplysningar från 

socialnämnden och uppdra till socialnämnden eller annat organ att göra en utredning, 

vanligtvis en vårdnadsutredning. Möjligheten till inhämtande av expertiskunskap medför att 

kunskaper från framförallt beteendevetenskapen kan inkluderas i utredningen och 

bedömningen av barnets bästa. Enligt Diesens förklaring av den terapeutiska juridiken är detta 

emellertid inte tillräckligt. För att domaren ska kunna avgöra när problematiken och 

komplexiteten i ett vårdnadsmål är av sådan karaktär att expertiskunskap behöver inhämtas 

måste den själv inneha grundläggande beteendevetenskapliga kunskaper. Diesens förklaring 

har enligt min uppfattning ett tydligt stöd i den forskning som Diesen hänvisar till, samt i det 

grundläggande tankesättet inom terapeutisk juridik, jämför avsnitt 3.  

 

Bestämmelsen om att domstolen endast ska uppdra till socialnämnden eller annat organ att 

verkställa en utredning om den bedömer att det finns ett behov av ytterligare utredning står 

inte i linje med tankesättet inom terapeutisk juridik. Inom den terapeutiska juridiken betonas 

det nämligen att sakkunniga ska användas i hög utsträckning för att inkludera expertiskunskap 

från beteendevetenskapen. Ett inhämtande av en vårdnadsutredning medför emellertid att 

vårdnadsmålet pågår under en längre tid, då utredningen ska inväntas. För det fall domaren 

grundar beslutet att inte inhämta en vårdnadsutredning på grundläggande 

beteendevetenskapliga kunskaper är min uppfattning därför att bestämmelsen överensstämmer 

med den terapeutiska juridiken. Detta då det har konstaterats vara bäst för barnet att 

vårdnadsmålet avgörs snabbt.     

  

Domstolen är inte bunden av rekommendationen i vårdnadsutredningen utan ska göra en 

självständig bedömning av alla omständigheter som kommit fram under utredningsarbetet. 

Domstolen ska förhålla sig till de omständigheter som specificeras i bestämmelsen om barnets 

bästa, och därutöver se till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och 

utveckling. Så långt som möjligt ska därför kortsiktiga och långsiktiga effekter av ett beslut 

beaktas och barnperspektivet ska ständigt vara närvarande. Dessa uttalanden från förarbetena 

har enligt min mening likheter med det terapeutiska synsättet. Genom att se till det fysiska 

och psykiska välbefinnandet hos varje enskilt barn kan terapeutiska och anti-terapeutiska 

konsekvenser nämligen utvärderas inför bedömningen.   
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Enligt förarbetena ska bedömningen av barnets bästa grundas på en kombination av kunskap, 

beprövad erfarenhet och barnets inställning. Det kan således konstateras att lagstiftaren anser 

att domaren i vårdnadsmål ska inneha en viss kunskap och kompetens. Vad som avses med 

denna kunskap och kompetens och hur den förhåller sig till det terapeutiska tankesättet om ett 

behov av beteendevetenskapliga kunskaper ska utredas närmare under avsnitt 5.   

 

5 Domarens kunskap och kompetens  
 
5.1 Ramverk för domarens kunskap och kompetens  

 
5.1.1 Utbildning för domaren i vårdnadsmål  
Domstolsakademin ansvarar för kompetensutvecklingen för ordinarie domare och andra 

jurister inom den dömande verksamheten. Kompetensutvecklingen möjliggörs genom 

erbjudna kurser och andra utvecklingsinsatser.105 Alla domare erbjuds samma utbildning och 

det finns inga kurser som är obligatoriska.106  

 

5.1.2 Särskild kunskap och kompetens? 
Det finns inga krav på att domaren som handlägger vårdnadsmål har speciella kunskaper eller 

en särskild kompetens. Av 11 § 1 st. förordning (1996:381) med tingsrättsinstruktion 

(tingsrättsinstruktionen) framgår det emellertid att arbetsuppgifter som kräver särskild 

erfarenhet inte ska tilldelas en fiskal. Vårdnadsmål är generellt mål av sådan karaktär.107 

Enligt 8 § 1 st. tingsrättsinstruktionen är det upp till varje tingsrätt att bestämma om 

fördelning av mål och ärenden i sin arbetsordning.  

 

I propositionen till 2006 års vårdnadsreform utreds frågan huruvida det i lag bör finnas en 

bestämmelse om att domare som handlägger vårdnadsmål ska vara särskild utsedda av 

domstolen efter ett förslag från 2002 års vårdnadskommitté. Regeringen framför att domaren 

alltid ska ha ett barnperspektiv vid handläggningen. Det konstateras därför som nödvändigt att 

domaren som handlägger mål om vårdnad har kunskap om barnet och dess behov. 

Exempelvis ska domaren ha kunskap om barnets utveckling. Vidare ska domaren ha 

                                                
105 Domstolsakademin, 2017, s. 8.  
106 Sveriges Domstolar [http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/Att-

arbeta-hos-oss/Din-karriar-och-utveckling-hos-oss/Kompetensutveckling/Domstolsakademin/ 
Utbildningsprogram/] 2018-10-08. Detta konstateras även i SOU 2017:6, s. 483, där hänvisning görs till 
Domstolsakademin.  

107 SOU 2005:43, s. 287.   
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förmågan att sätta det enskilda barnet i fokus och kunna analysera följderna av olika beslut. 

Regeringen framför vidare vikten av ett bra beslutsunderlag och uppmärksammar möjligheten 

att höra barnpsykiatrisk expertis eller inhämta skriftlig utlåtande från sådan expertis. Det 

konstateras även att vårdnadsutredningarnas kvalitet har förbättrats de senaste åren. 

Regeringen framför vidare att Domstolsverket löpande arbetar med att utbilda domare i 

familjemål samt att de har i uppdrag att återrapportera arbetet i dessa frågor till regeringen. 

Domstolsverkets arbete syftar till att, med utgångspunkt i de krav som anges i 

barnkonventionen, tillgodose barnets behov i domstolsprocessen genom åtgärder och 

utbildningsinsatser. Genom återrapporteringen kan regeringen följa kompetensutvecklingen 

och utvärdera om ytterligare åtgärder behövs genomföras. Regeringen belyser att det är 

viktigt med utbildning och kompetensutveckling samt att de positiva effekter som en 

specialisering av domare kan medföra ska tillvaratas. Regeringen redovisar vidare att 

domstolarna har möjlighet att tilldela enheter en viss typ av mål och ärenden och att några av 

de större domstolarna har genomfört detta med familjemål. Regeringen anser emellertid att 

det är mest ändamålsenligt att domstolarna själva bestämmer över sin organisation. Detta 

eftersom domstolarnas organisatoriska förutsättningar för specialisering skiljer sig åt. 

Regeringen bedömer därför att varje domstol på egen hand ska överväga frågan om 

specialisering i syfte att stärka och förbättra kompetensen i frågor om barn.108  

 

I SOU 2017:6 genomför den så kallade 2014 års vårdnadsutredning en utvärdering av 2006 

års vårdnadsreform.109 I utvärderingen står utredarna fast vid regeringens bedömning av att 

domaren som handlägger vårdnadsmål inte ska vara särskilt utsedd. Det framförs att en 

specialisering sannolikt skulle medföra att handläggningen blev mer likriktad och effektiv. 

Det konstateras dock att tingsrätters varierade storlek medför olika organisatoriska 

förutsättningar samt att mängden familjemål talar för att ett krav på specialisering skulle 

kunna medföra en påfrestning för den aktuella domaren. Utredarna konstaterar vidare att det 

finns ett brett utbud av kurser och poängterar, likt regeringen, möjligheten till inhämtning av 

expertis. Vidare framförs vikten av domaren har tillräcklig kompetens för att kunna bedöma 

vad som utgör barnets bästa. Utredarna drar paralleller till en nuvarande bestämmelse om att 

koncentrera ungdomsmål till vissa domare. De konstaterar att erfarenheter därifrån talar för att 

det finns en risk för att ett krav på specialisering inte skulle få genomslag i praktiken, se 

närmare under avsnitt 5.3. Det poängteras slutligen att de positiva effekter som en 

                                                
108 Prop. 2005/06:99, s. 68-69.  
109 SOU 2017:6, s. 3.  
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specialisering av domare kan medföra ska tillgodoses samt att de domare som hanterar 

vårdnadsmål bör ha ett intresse för måltypen.110  

 

5.2 Kunskap och kompetens i praktiken  
 
5.2.1 Utbildning och kompetensutveckling  
Som redogjorts för ovan bedömer regeringen att det är upp till varje domstol att på egen hand 

överväga frågan om specialisering. Regeringen hänvisar dessutom till Domstolsverkets ansvar 

för att utbilda och återrapportera kring arbetet med familjemål. Efter kontakt med 

Domstolsverket kan det konstateras att sådan återrapportering inte skett sedan 2009, och att 

något återrapporteringskrav inte längre föreligger. Domstolsverket förklarar att de inte längre 

ansvarar för utbildningsinsatser kopplade till barns utveckling, behov och rättigheter. 

Ansvaret för utbildning av domare ligger nu hos Domstolsakademin.111 

 

I SOU 2017:6 redovisar 2014 års vårdnadsutredning att det pågår ett aktivt arbete för att öka 

kompetensen kring familjemål vid flera tingsrätter i landet. Exempel på upplägg för 

kompetensutveckling hos större tingsrätter är att familjemål hanteras på utvalda avdelningar, 

att det bildas en familjemålsgrupp med särskilt intresserade domare och handläggare samt att 

det införs en arbetsordning som kräver att det finns en särskilt ansvarig familjerättsdomare på 

varje avdelning. Vad gäller mindre tingsrätter framförs endast ett exempel som innebär att en 

domare har utsetts som ämnesansvarig vad gäller humanjuridik. I betänkandet framgår det 

vidare att domaren och domstolen kan anordna nätverk för att utbyta kunskap och kompetens, 

vilket också har genomförts på olika håll. Nätverket kan exempelvis bestå av personer som är 

specialiserade på familjemål.112  

 

I betänkandet diskuteras även metoden vid namn Konflikt och försoning, vilken bygger på ett 

nära samarbete mellan socialnämnd och domstol. Metoden innebär att en 

familjerättssekreterare medverkar under den muntliga förberedelsen för att försöka bidra till 

att föräldrarna kommer överens. Familjerättssekreteraren bidrar med kunskap om barnet och 

dess behov och medverkar till att fokus flyttas från föräldrarnas konflikt till barnperspektivet. 

Metoden används vid vissa av landets domstolar och bidrar enligt 2014 års vårdnadsutredning 

i hög grad till att samförståndslösningar nås. Det framförs emellertid att metodens fördelar har 
                                                
110 SOU 2017:6, s. 488-490.  
111 Uppgift från Domstolsverket.   
112 SOU 2017:6, s. 486-487.  
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ifrågasatts i forskningen. Vidare utreder 2014 års vårdnadsutredning huruvida metoden bör 

lagstadgas för att få en större spridning men konstaterar att så inte bör ske. Ett av skälen är att 

förutsättningarna för att införa metoden skiljer sig åt beroende på kommuner och 

domstolar.113 

 

5.2.2 Intervjuer vid Umeå tingsrätt  
Under respektive av de två intervjuerna vid Umeå tingsrätt konstateras det att den som dömer 

i vårdnadsmål generellt sett inte innehar någon särskild kunskap och kompetens kring barn. 

Däremot konstaterar båda domarna att de själva har beprövad erfarenhet från den stora mängd 

vårdnadsmål de handlagt. I kombination med livserfarenheter om barn samt sunt förnuft 

betraktar domarna denna erfarenhet som tillräcklig. En av domarna framför dessutom att 

kurser om barnet och dess behov inte kan ersätta den kunskap som byggs upp genom 

handläggningar av vårdnadsmål. Domarnas gemensamma åsikt är att domaren i vårdnadsmål 

med fördel bör ha ett genuint intresse för måltypen och människor i allmänhet. Det handlar 

om att vara lyhörd, visa intresse och agera respektingivande. På så sätt kan en mänsklig dialog 

föras och omständigheter av betydelse för att bedöma vad som utgör barnets bästa kan väl 

utredas.  

 

Domarna anser att det finns en viss risk för att barnets bästa inte tillgodoses fullt ut i de fall 

där domaren ännu inte har handlagt många vårdnadsmål eller saknar intresse för måltypen. Så 

kan bland annat kan vara fallet vid mindre tingsrätter där både färre vårdnadsmål handläggs 

och färre domare är verksamma. Domarna anser emellertid inte att den eventuella risken 

borde medföra något krav på att domaren i vårdnadsmål ska ha en viss kunskap och 

kompetens om barn. De är båda överens om att varje domstol får göra det bästa av sin 

organisering av vårdnadsmål och att domstolen får utgå från de individer som arbetar där. Om 

det är möjligt med någon typ av specialisering, exempelvis när en domare är särskilt 

intresserad och därför mer lämpad, är det självklart positivt enligt domarna.  

 

Vid Umeå tingsrätt har en intern typ av specialisering genomförts vilken innebär att en av 

domarna, vilken har ett större intresse för andra typer av mål, internt byter bort 

                                                
113 SOU 2017:6, s. 457-461. Vad gäller ifrågasättandet av metodens fördelar hänvisas det till att Bergman, 

Rejmer, m.fl. har skrivit om detta i Bergman, Ann-Sofie, Rejmer, Annika, m.fl., Föräldrar i vårdnadstvist: 
vilka är de, vad handlar konflikten om och hur upplever de samhällets interventioner?, 2017. Denna källa har 
inte kunnat tas fram.  
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vårdnadsmålen mot en kollegas övriga mål. Domarna är överens om specialiseringens 

positiva effekter och förklarar att en sådan uppdelning med största sannolikhet endast är 

möjlig vid större domstolar. En av domarna konstaterar att skillnaderna mellan de större och 

mindre tingsrätterna inte får vara av sådan art att barnhänsynen blir sämre hos en viss 

tingsrätt.  

 

Vad gäller vårdnadsutredningarna uppdrar Umeå tingsrätt mycket sällan till socialnämnden att 

utse någon som verkställer en vårdnadsutredning, vilket de fått beröm för vid besök av JO. 

Istället läggs stor vikt vid det intryck domaren får av föräldrarna under förberedelsen och den 

eventuella huvudförhandlingen. En domare framför att det är möjligt att domaren skulle få en 

bättre bild av barnets behov om en vårdnadsutredning inhämtades, men att det inte kan göras i 

samtliga fall. Vad gäller vårdnadsutredningarnas kvalitet konstaterar en av domarna att de 

ofta har en bra kvalitet, men att rekommendationen till domstolen bör ges ett större utrymme. 

Den andra domaren konstaterar att vårdnadsutredningarna från mindre orter ofta har en 

bristande kvalitet vilket medför att liten vikt läggs på slutsatserna i utredningen. Det 

konstateras dessutom att Umeå tingsrätt med stor sannolikhet har en större erfarenhet än 

mindre tingsrätter i hela kedjan: socialnämnden har stor erfarenhet av vårdnadsutredningar 

och mängden vårdnadsmål medför att domarna har den erfarenhet som krävs för att kunna 

bedöma när expertkunskap behöver inhämtas samt för att bygga upp kunskaper om barnets 

behov.   

 

Angående förfarandet i vårdnadsmål poängteras det att en stor del av arbetet handlar om att få 

föräldrarna att inse att de har ett vuxenperspektiv som måste bytas mot ett barnperspektiv. 

Båda domarna uttrycker hur viktigt det är att få parterna att nå en samförståndslösning. De 

uttrycker att en huvudförhandling ska undvikas med alla möjliga medel eftersom den är 

mycket konfliktfördjupande.  

 

5.3 Paralleller till 25 § 1 st. LUL  
Under avsnitt 5.1.2 har regeringens bedömning av 2002 års vårdnadskommittés förslag på att 

det i lag ska finnas en bestämmelse om att domaren som handlägger vårdnadsmål ska vara 

särskilt utsedd av domstolen redovisats. Kommittén poängterar vikten av att utbildning och 

kompetensutveckling sker vid alla domstolar. 114  Kommitténs förslag grundas på 

                                                
114 Prop. 2005/06:99, s. 68.  
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bestämmelsen i 25 § 1 st. LUL vilken infördes 2001.115 Enligt bestämmelsen ska ungdomsmål 

i tingsrätt och hovrätt handläggas av särskilt utsatta domare om inga hinder finns. Detsamma 

ska gälla för nämndemän. Bestämmelsen är inte en behörighetsregel utan ett sätt att markera 

kravet på specialisering. Som skäl för bestämmelsen om specialisering anges (1) att en 

specialisering ger goda effekter i förhållande till unga och deras föräldrar, (2) att en 

specialisering medför en bättre kvalitet på handläggningen eftersom domstolen får en stor 

kunskap om de särskilda regler som gäller för just ungdomsmålen och ungdomars situation, 

samt (3) att en specialisering underlättar för framtida utbildningsinsatser. Vad gäller den 

huvudsakliga kritiken om praktiska svårigheter framför regeringen att ungdomsmålen inte 

behöver fördelas särskilt om det är olägligt. 116  

 

Skälen som angivits för bestämmelsen är enligt 2002 års vårdnadskommitté tillämpliga även 

på vårdnadsmål. Det konstateras emellertid att särskild kunskap och erfarenhet är efterfrågat 

även för andra måltyper. Enligt kommittén är det dock viktigt att ägna särskild 

uppmärksamhet åt barnen som ska vidareutveckla vårt framtida samhälle. Kommittén 

konstaterar vidare att inriktningen mot större enheter i tingsrättsorganisationen gör det lättare 

för tingsrätter att hantera specialiseringskrav. Kommittén framför uppfattningen av 

specialisering hos omvärlden och domare genom att hänvisa till en rapport från 

Domstolsverket. 117  De måltyper som i rapporten anges som särskilt angelägna för 

specialisering är juridiskt komplicerade ärenden och ämnesområden där det krävs kompetens 

utöver den strikt juridiska – bland annat familjemål.118  

 

I ett beslut konstaterar JO att reglerna om särskilt utsedda domare och nämndemän i 

ungdomsmål inte fått något riktigt genomslag. JO framför att det finns fördelar och nackdelar 

med en specialisering, vilka överensstämmer med vad som ovan framförts gällande 

bestämmelsen i LUL. JO påpekar att tingsrätters möjlighet att bestämma i sin egen 

organisation har ökat avsevärt samt att domstolarna ständigt arbetar för att på bästa sätt utföra 

sitt uppdrag. JO uttalar därför att det finns skäl att avskaffa bestämmelsen om koncentration i 

ungdomsmål.119  

 

                                                
115 SOU 2005:43, s. 288-290.  
116 Prop. 2000/01:56, s. 21-24. 
117 SOU 2005:43, s. 289-290.  
118 Domstolsverket, DV-rapport 2003:3, s. 29.  
119 JO:s beslut dnr 6615-2015 och 282-2016.  
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5.4 Sammanfattning, analys och förhållandet till terapeutisk juridik 
Som ovan redovisats framför såväl regeringen som 2014 års vårdnadsutredning att en 

specialisering hos domare som handlägger vårdnadsmål skulle medföra positiva effekter. En 

specialisering medför bland annat att domaren som har ett genuint intresse för vårdnadsmål 

kan handlägga fler vårdnadsmål. Det genuina intresset för vårdnadsmål poängteras som 

viktigt i såväl förarbetena som vid intervjuer. I förarbetena råder det vidare en samlad 

uppfattning om att domaren som handlägger vårdnadsmål bör ha en erforderlig kompetens 

och erfarenhet. Regeringen uttalar dessutom att det krävs att domaren har kunskap om barnet 

och dess behov. Detta för att domaren ska kunna utreda och bedöma de omständigheter som 

är av betydelse för varje enskilt barn, vilket innebär att domaren alltid ska tillämpa 

barnperspektivet. I förarbetena återfinns inget direkt uttalande om att kunskapen ska komma 

från beteendevetenskapen. Min uppfattning är emellertid att en sådan slutsats kan dras med 

anledning av att domaren ska ha en förståelse för barnets behov och utveckling. Det kan 

därför konstateras att förarbetsuttalandena om bedömningen av barnets bästa i vårdnadsmål 

samspelar med tankesättet inom den terapeutiska juridiken. Skillnaden är vad som uttalas om 

kunskapens ursprung.  

 

Idag ansvarar Domstolsakademin för domarnas kompetensutveckling. I SOU 2017:6 

konstateras det att det finns ett brett utbud av kurser som kan bidra till den kunskap som 

eftersträvas. Det finns emellertid inget krav på att domaren som handlägger vårdnadsmål 

medverkar i dessa kurser. Domstolsverkets tidigare uppgift att återrapportera till regeringen 

kring arbetet med familjemål finns inte kvar. Upphörandet av återrapporteringen 

kommenteras inte i SOU 2017:6 som utvärderar 2006 års vårdnadsregler, utan fokus riktas 

istället på kursutbudet hos Domstolsakademin. Det är därför osäkert i vilken mån regeringen 

idag tar del av utvecklingen inom arbetet med familjemål. 

 

Utifrån barnets bästa som teoretisk utgångspunkt och vad som framkommit under avsnitt 4.4 

råder det inga tveksamheter om att domaren måste förstå det enskilda barnets situation för att 

kunna besluta om den lösning som bäst kan antas tillgodose barnets intressen och behov. 

Enligt min mening ligger det nära till hands att ifrågasätta hur avsaknaden av ett krav på 

särskild kunskap och kompetens hos domaren som handlägger vårdnadsmål samspelar med 

lagstiftarens uppställda förväntningar på hur barnets bästa ska utredas och bedömas. Hur kan 

det förväntas att domaren ska göra en prognos över kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser 

för barnet, utan ett krav på att prognosen ska grundas i kunskap om barnets sociala och 
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psykologiska förlopp? I vilken mån kan domaren tillämpa barnperspektivet och se med 

barnets ögon, när varje barn är unikt och en grundläggande beteendevetenskaplig kunskap 

saknas? Avsikten med dessa tankar är inte att ifrågasätta kompetensen hos yrkesverksamma 

domare. Avsikten är istället att påvisa att det finns en risk för att de förväntningar som ställs 

på hur domaren ska utreda och bedöma barnets bästa inte uppnås i den praktiska 

tillämpningen. Det finns en tydlig strävan mot att domaren har kunskap om barnet och dess 

behov, men det inget som barnet garanteras. Domarna utses enligt respektive tingsrätts 

arbetsordning, och det finns inga obligatoriska kurser för domare. Min uppfattning är därför 

att det finns ett glapp mellan gällande rätt och rättstillämpning, i vilket barnperspektivet 

riskerar falla. Det ska framhållas att möjligheten till att inhämta expertishjälp och vikten av ett 

bra beslutsunderlag poängteras i förarbetena. Från ett terapeutiskt synsätt kan det ifrågasättas 

huruvida en sådan möjlighet bidrar till upprätthållandet av barnperspektivet. Det finns en risk 

att domaren som saknar grundläggande beteendevetenskaplig kunskap har svårigheter med att 

avgöra när expertiskunskap ska inhämtas samt vilken kvalitet en vårdnadsutredning har.  

 

Under intervjuerna vid Umeå tingsrätt konstaterade respektive domare ett den erfarenhet som 

byggs upp från handläggningen av flertalet vårdnadsmål, i kombination med livserfarenheter 

från barn och ett sunt förnuft, är en tillräcklig grund för inneha kunskap om barnet och dess 

behov. Erfarenheter från handläggning av många vårdnadsmål medför enligt min uppfattning 

sannerligen att sådan kunskap utvecklas. Vad som utifrån ett terapeutiskt synsätt kan 

ifrågasättas är i vilken mån domarens livserfarenheter från barn och dess sunda förnuft bör 

bidra till kunskapen. Det finns en risk med att anse att så är fallet, nämligen att domaren utgår 

från felaktiga föreställningar och inte utforskar möjligheten till att ta till sig ny kunskap. 

Enligt den terapeutiska juridiken bör domaren därför vara försiktig med att fästa för stor vikt 

vid sina livsegenskaper och sitt sunda förnuft. För att undvika anti-terapeutiska konsekvenser 

för barnet är det nämligen viktigt att bedömningen av barnets bästa grundas i 

beteendevetenskaplig kunskap.  

 

Som tidigare konstaterats framförs vikten av erfarenhet från handläggning av vårdnadsmål 

även i propositionen till 2006 års vårdnadsreform. Sveriges tingsrätter varierar emellertid i 

storlek vilket ger dem olika organisatoriska förutsättningar. Vid Umeå tingsrätt finns 

möjligheten för domare att sinsemellan byta olika typer av mål. Domaren som handlägger ett 

stort antal vårdnadsmål utvecklar således en stor erfarenhet. Vid mindre tingsrätter däremot, 

är möjligheten till en sådan uppdelning enligt min uppfattning naturligt sett mindre, och 
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vårdnadsmålen färre. Det finns därför en risk för att domaren saknar möjlighet att bygga upp 

den erfarenhet som är nödvändig för att få kunskap om barnet och dess behov. Metoden 

Konflikt och försoning erbjuds vid vissa av landets tingsrätter. För det fall metoden medför att 

föräldrarna kommer överens ska domstolen avgöra om överenskommelsen är förenlig med 

barnets bästa, se under avsnitt 4.2. Närvaron av en familjerättssekreterare medför att 

kunskaper om barnet och dess behov framkommer i högre grad, vilka domstolen kan utgå från 

vid avgörandet av överenskommelsen. Metoden är således i linje med det terapeutiska 

synsättet om att sakkunniga ska användas i stor utsträckning. Om en samförståndslösning inte 

uppnås ska målet tas till huvudförhandling där domstolen ska bedöma vad som utgör barnets 

bästa. För det fall vårdnadsmålet har föregåtts av metoden Konflikt och försoning har 

domstolen en ökad förståelse för barnet och dess behov. Även i övriga fall går det att urskilja 

en rättslig trend mot att aktivt arbeta för kompetensutveckling gällande frågor som rör barn. 

Trenden syns emellertid framförallt vid större tingsrätter där det finns en större möjlighet till 

specialisering av olika slag.  

 

Vid de tingsrätter där organisatoriska förutsättningar medför att domaren inte handlägger 

samma mängd vårdnadsmål och att möjligheten till specialisering eller tillämpning av 

metoden Konflikt och försoning är begränsad, föreligger den enligt min mening en risk för att 

barnets bästa inte tillgodoses fullt ut. En av de intervjuade domarna förklarar exempelvis att 

Umeå tingsrätt med stor sannolikhet har större erfarenhet än mindre tingsrätter i hela kedjan 

vad gäller utredning och bedömning av barnets bästa. Utifrån barnperspektivet kan det 

konstateras att barnets bästa inte får tillgodoses i olika grad beroende på vilka organisatoriska 

förutsättningar som finns i den domstol som vårdnadsmålet handläggs. Det är oförenligt med 

både regleringen av barnets bästa i barnkonventionen och FB.  

 

Frågan huruvida domaren i vårdnadsmål ska utses särskilt har varit uppe för diskussion. I 

likhet med vad 2002 års vårdnadskommitté framhåller kan det konstateras att det är många 

rättsområden som skulle gagnas positivt av att domaren har särskilt kunskap och erfarenhet. 

Kommittén framför emellertid att särskild uppmärksamhet bör ägnas barnen, en uppfattning 

som överensstämmer med min mening och som enligt Domstolsverkets rapport fått stöd av 

både omvärlden och domare. En bestämmelse om att särskilt utse domaren i ungdomsmål 

återfinns i LUL. Bestämmelsens förekomst har ifrågasatts av JO med anledning av att den inte 

fått något genomslag i praktiken. Det kan således fastslås att det har gjorts försök med att 
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särskilt utse domare i mål som berör unga, men att det inte har fungerat i den praktiska 

tillämpningen.  

 

Den strävan mot att domaren i vårdnadsmål har en särskild kunskap och beprövad erfarenhet 

om barnet och dess behov som ovan kunnat konstateras ligger i linje med den terapeutiska 

juridiken på lagstiftningsnivå. Avsaknaden av en garanti för att domaren innehar kunskap och 

kompetens i den praktiska tillämpningen står emellertid inte i linje med de terapeutiska 

tankarna. Enligt det terapeutiska tankesättet ska samhällsvetenskaplig, och framförallt 

beteendevetenskaplig, kunskap alltid vara en del av det terapeutiska dömandet. Bristen på 

denna garanti riskerar därför påverka hur barnperspektivet upprätthålls på individuell nivå.  

 

I detta avsnitt påvisas ett glapp mellan gällande rätt och rättstillämpning. Under avsnitt 6 ska 

det närmare utredas huruvida glappet medför problem i praktiken, det vill säga om det med 

anledning av domarens kunskap och kompetens finns brister i hur det enskilda barnets bästa 

tillgodoses i vårdnadsmål.  

 

6 Tillgodoses det enskilda barnets bästa? 
  

6.1 Vikten av kunskap och kompetens  
Behovet av domarens kunskap och kompetens kring barnet och dess behov betonas, liksom i 

förarbeten, i doktrin, en avhandling, av statliga myndigheter och av barnrättskommittén. 

Schiratzki framhäver vikten av att bedömningen av barnets bästa bygger på kunskap från 

tvärvetenskaper, till exempel barnpsykiatrin. Ett argument för detta är att barnet inte har 

partsställning i vårdnadsmål och att domaren därför måste införskaffa förståelse för barnet på 

annat sätt.120 Edwall Insulander framför att domskälen i vårdnadsmål bör vara tydligare och 

bättre motiverade. Det måste framgå hur domstolen gjort bedömningen av olika 

omständigheter. För att uppfylla denna tydlighet menar Edwall Insulander att domaren i 

vårdnadsmål behöver en djupare kunskap om barn. 121  Kaldal menar att den öppna 

formuleringen av barnets bästa innebär att domaren behöver söka svar utanför rättskällorna.122 

Kaldal konstaterar därför att domarens kunskap om barnet och dess behov oundvikligen får 

betydelse för tolkningen av lagen.123  

                                                
120 Schiratzki, 2008, s. 82.  
121 Edwall Insulander, 2014, s. 155.  
122 Kaldal, 2010, s. 215.  
123 Kaldal, 2010, s. 224.  
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Barnombudsmannen uttrycker att det är mycket viktigt att domare fortlöpande får utbildning 

om barnet och dess behov för att fatta ett väl avvägt beslut om barnets bästa i en skrift från 

2005.124 I en av riksdagen godkänd strategi för att förverkliga barnkonventionen uttalas det att 

kunskap om barnets levnadsvillkor måste ligga till grund för beslut som rör barn.125 Det kan 

till exempel röra sig om kunskap kring barnets fysiska och psykiska hälsa.126 Vidare framför 

barnrättskommittén en oro för att relevanta yrkesgrupper inte har tillräcklig utbildning vid 

bedömningen av barnets bästa i sin rapport avseende Sverige från 2015.127  

 

6.2 Domstolens tendens till generalisering  
Under avsnitt 4.4 har det framkommit att domaren ska förhålla sig till omständigheterna som 

är specificerade i FB:s sjätte kapitel, och därutöver göra en egen självständig bedömning 

utifrån alla relevanta omständigheter. Vidare ska ett barnperspektiv alltid tillämpas vid 

domstolens utredning och bedömning av vad som utgör barnets bästa. Det har ifrågasatts i 

vilken utsträckning så sker, det vill säga huruvida barnets bästa fastställs genom att se till 

varje enskilt barn. Edwall Insulander framför att domstolen tenderar att lägga stor vikt vid de 

omständigheter som är specificerade i FB. Särskilt får det anses att domstolen tar stor hänsyn 

till barnets behov av en god kontakt med båda sina föräldrar.128 Enligt Schiratzki tenderar 

domstolen vidare att arbeta utifrån givna tolkningar av barnets bästa i lagtext, förarbeten och 

prejudikat snarare än att pröva presumtioner i relation till det enskilda barnet.129  

 

Leviner analyserar följden av den öppna formuleringen av barnets bästa genom att hänvisa till 

rättsvetenskapliga forskare som diskuterat principen. En för sammanhanget relevant 

hänvisning är till Mattson. 130 Mattsson framhäver att principer inte sällan anses vara precisa 

och svåra att tillämpa eftersom de är mångtydiga och kan innebära olika saker. 

Användningsområdet för en lagstadgad princip är annorlunda än vid ren regeltillämpning, 

eftersom en princip ger utrymme för skälighetsbedömningar. Mattson betonar att det finns en 

risk för att domstolen förhåller sig till det tydligare regelverket, det vill säga de 

                                                
124 Barnombudsmannen, BR 2005:06, s. 7.  
125 Regeringskansliet, 2011, s. 3. 
126 Regeringskansliet, 2011, s. 7.  
127 Barnrättskommittén, 2015, p. 17 b).  
128 Edwall Insulander, 2014, s. 154.  
129 Schiratzki, 2017, s. 41.  
130 Leviner, 2011, s. 105 
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omständigheter som särskilt ska beaktas, för att undvika att behöva föra egna resonemang om 

den svårtolkade principen om barnets bästa.131  

 

I betänkandet SOU 2017:6 framförs det att utredarnas samlade uppfattning är att utredare och 

domare generellt sett gör en nyanserad prövning utifrån barnets enskilda situation. Därefter 

ges följande exempel på en situation som förklaras som särskilt svår. Domaren anses bemöta 

svårigheter i sin bedömning när det finns skäl till ensam vårdnad på grund av svåra konflikter 

mellan föräldrarna, men det finns en risk för att barnet förlorar kontakten med föräldern som 

inte får del i vårdnaden. Hänsyn ska då tas till både barnets behov av en nära och god kontakt 

med båda föräldrarna, och till föräldrarnas samarbetssvårigheter.132  

 

6.3 Vårdnadsutredningar och dess brister  
I sin forskning från 2003 konstaterar Rejmer att det finns skäl för att rikta kritik mot 

tingsrättens beslutsunderlag. Vårdnadsutredningar betraktas som otillräckliga, vilket förklaras 

med att domaren sällan använder möjligheten att ge riktlinjer för utredningens innehåll och 

omfattning. Enligt Rejmer medför det att vårdnadsutredningen inte uppfyller tingsrättens 

informationsbehov.133  

 

Rejmer har återkommit till frågan under senare år. Efter genomförd granskning av bland annat 

vårdnadsutredningar konstaterar Rejmer att utredningarnas upplägg är oreglerat, att metodstöd 

för bedömningar saknas samt att domstolar sällan utnyttjar möjligheten att ge direktiv för vad 

som bör fokuseras på. Variationerna i utredningarna bedöms medföra att barnets bästa inte 

tillämpas som föreskrivet. Exempelvis finns det brister i redovisningen av de omständigheter 

som enligt FB alltid ska ingå i bedömningen av vad som utgör barnets bästa. Resultatet av 

granskningen indikerar att handläggningen av vårdnadsmål kan ifrågasättas. Enligt Rejmer 

underordnas barnperspektivet både vuxenperspektivet och kvalitativa skillnader.134 Edwall 

Insulander anser att avsaknaden av en enhetlig metod för utredningarnas genomförande 

medför att det föreligger stora skillnader mellan utredningarnas kvalitet. En tydlig brist anses 

vara att utredningarna inte sällan styrs av subjektiva uppfattningar.135 

 

                                                
131 Se Mattson, 2007, s. 98.  
132 SOU 2017:6, s. 280.  
133 Rejmer, 2003, s. 110.  
134 Rejmer, 2014, s. 376-377.  
135 Edwall Insulander, 2014, s. 155.  



41 
 

Under arbetet med betänkandet SOU 2017:6 har 2014 års vårdnadsutredning bland annat 

genomfört samtal med domare, advokater, och familjerättssekreterare samt inhämtat 

synpunkter från barnrättsorganisationer och andra intresseorganisationer. 136  Vad gäller 

synpunkter kring vårdnads-, boende- och umgängesutredningar framförs följande. Advokater 

och domare framför att kvaliteten på utredningarna skiftar. De menar att utredningarna som 

genomförs på större orter generellt sett håller en högre kvalitet än de på mindre orter. Vidare 

framförs det att utredningarna ofta fokuserar mer på de faktiska omständigheterna än på 

analysen och rekommendationen till det rättsliga avgörandet. Några advokater och domare 

menar att de inte sällan får uppfattningen av att utredaren är subjektiv och tar parti för någon 

av föräldrarna. Ett antal familjerättssekreterare anser att det finns ett tydligt 

förbättringsutrymme ur kvalitets- och rättsäkerhetssynpunkt. Vidare framförs det att större 

fokus borde läggas på barnet och vad som är dess bästa, snarare än på föräldrarnas konflikt. 

Vad gäller den generella uppfattningen av vårdnadsutredningar hos intresseorganisationer 

konstateras det att flera organisationer ifrågasätter såväl utredarens kompetens som kvaliteten 

på utredningarna. De anser att det är problematiskt att utredningarna inte genomgår någon 

kvalitetsgranskning.137 Enligt 2014 års vårdnadsutredning håller utredningarna generellt sett 

en god eller tillräckligt god kvalitet, men det konstateras att det finns flera 

utvecklingsområden.138  

 

I Stiftelsen Allmänna Barnhusets utredning kring barnets bästa i vårdnadsmål konstateras det 

att bakgrunden till deras projekt är att det, i både forskning och praktik, har uppmärksammats 

brister i arbetsmetoder och handläggning i vårdnadsmål.139 Ett problem som konstateras är att 

vårdnadsutredaren tenderar att förlora sitt fokus på vad som är bäst för barnet eftersom 

föräldrarna ofta är mycket upptagna av sin konflikt.140 Fokus förskjuts på så sätt från barnets 

behov till föräldrarnas konflikt.141 

 

6.4 Inhämtningen av expertiskunskap  
I forskningen framställs vissa svårigheter med domstolens möjlighet till inhämtande av 

expertiskunskap. Frågor om barnets behov och utveckling är komplicerade och har en 

psykosocial karaktär. Det kan därför vara svårt för domstolen att avgöra när 
                                                
136 SOU 2017:6, s. 90-91.  
137 SOU 2017:6, s. 444-446.  
138 SOU 2017:6, s. 446.  
139 Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2015, s. 6.  
140 Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2015, s. 20.  
141 Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2015, s. 27.  
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expertiskunskaper behöver tillföras.142 Även i de fall behovet av expertiskunskap är tydligt 

kan det uppstå problem. Kaldal framför att det kan vara svårt för domstolen att veta var 

expertiskunskapen ska inhämtas samt hur den ska värderas.143  

 

6.5 Sammanfattning, analys och förhållandet till terapeutisk juridik  
Det kan konstateras att det råder en samlad uppfattning om att domaren i vårdnadsmål 

behöver kunskap och kompetens om barnet och dess behov. Barnets bästa ska utredas och 

bedömas mot bakgrund av varje enskilt barns situation. Av framställningen ovan har det 

framkommit att kritik riktats mot i vilken utsträckning så sker. Rättstillämpningen får anses 

brista genom att barnets bästa inte tillämpas i enlighet med vad som förväntas i förarbetena – 

att omständigheterna för varje enskilt barn ska ligga till grund för bedömningen av barnets 

bästa.   

 

Materialet som bearbetats synliggör att domstolen tenderar att arbeta utifrån givna 

presumtioner och de i lagen särskilt angivna omständigheterna. Detta innebär enligt min 

mening att det enskilda barnets perspektiv hamnar i skymundan av det generella barnets 

grundläggande behov. Det finns därför en uppenbar risk för att bedömningen av barnets bästa 

inte överensstämmer med barnets verkliga situation. Utifrån ett terapeutiskt synsätt innebär 

det att beslutet riskerar få anti-terapeutiska konsekvenser för barnet. Domstolens tendens till 

generalisering grundas med stor sannolikhet i en avsaknad av den kunskap om barnet och dess 

behov som är nödvändig för att kunna se till situationen hos varje enskilt barn. Stöd för denna 

åsikt återfinns i Mattsons resonemang om att principer inte sällan anses vara svåra att 

tillämpa. Mattson framför att svårigheten medför en risk för att domstolen förhåller sig till det 

tydliga regelverket för att undvika att behöva föra egna resonemang om den svårtolkade 

principen om barnets bästa.  

 

I enlighet med propositionen till 2006 års vårdnadsreform och barnrättskommittén ska 

domstolen tydligt redovisa hur den gjort sin bedömning i det enskilda fallet, se närmare under 

avsnitt 2.4 och 4.4. Barnets bästa som tillvägagångssätt innebär att det av beslutsmotiveringen 

uttryckligen ska framgå att hänsyn tagits till barnets bästa. Edwall Insulander har framfört 

resonemang om att domskälen i vårdnadsmål bör vara tydligare och bättre motiverade och att 

det därför krävs att domaren i vårdnadsmålet har en djupare kunskap om barnet och dess 

                                                
142 Edelstam, 1991, s. 117, hänvisad till i Kaldal, 2010, s. 224.  
143 Kaldal, 2010, s. 224.  
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behov. Min uppfattning är densamma. I de fall det inte framgår vilka avvägningar som gjorts 

vid bedömningen av barnets bästa går det inte att säga i vilken utsträckning domstolen har 

tagit hänsyn till relevanta omständigheter. Avsaknaden av tydliga domskäl kan därför 

ifrågasättas utifrån att barnet ska betraktas som en självständig individ. Hur ska barnet kunna 

förstå domstolens beslut om dess vårdnad om det brister i redovisningen av de avvägningar 

som domstolen har gjort?  

 

I skälen till regeringens bedömning av att domaren i vårdnadsmål inte ska utses särskilt 

framhäver regeringen vikten av att domstolen har ett bra beslutsunderlag med en kvalificerad 

bedömning, se under avsnitt 5.1.2. Regeringen konstaterar vidare att vårdnadsutredningarnas 

kvalitet har förbättrats över åren vilket benämns som positivt för domstolens möjlighet att 

fatta ett beslut som överensstämmer med det enskilda barnets bästa. Även efter regeringens 

bedömning har det emellertid konstaterats brister i vårdnadsutredningarnas kvalitet. Enligt 

2014 års vårdnadsutredning finns det flera utvecklingsområden vad avser 

vårdnadsutredningar och i litteraturen har det riktats kritik mot att utredningsmaterialet inte är 

tillräckligt bra för att verka som underlag till domstolen. Enligt litteraturen föreligger det 

brister i redovisningen av de omständigheter som ska vara av betydelse för bedömningen av 

barnets bästa. Vidare tenderar vårdnadsutredningarna till stor del behandla 

bakgrundsinformation snarare än att lämna ett behövligt utrymme till den rekommendation 

om beslut som ska ges till domstolen enligt 6 kap. 19 § 4 st. FB. Det framgår dessutom att 

vårdnadsutredningarna som genomförs på större orter generellt sett håller en högre kvalitet än 

de på mindre orter, vilket även framkom under intervjuerna vid Umeå tingsrätt. Vidare 

framförs det att barnperspektivet underordnads vuxenperspektivet eftersom avsaknaden av en 

enhetlig metod medför att utredningarna till stor del varierar. Därtill tenderar barnperspektivet 

att underordnas föräldrarnas konflikt eftersom konflikten inte sällan ges ett stort utrymme 

under arbetet med vårdnadsutredningarna.  

 

Domstolen har det slutliga ansvaret att bedöma vad som utgör barnets bästa. Med stöd i vad 

som framkommit om socialnämndens upplysningar och vårdnadsutredningar till domstolen 

under avsnitt 4.3, har socialnämnden enligt min uppfattning idag det huvudsakliga uppdraget 

att förse domstolen med den beteendevetenskapliga kunskap som krävs för att kunna 

genomföra bedömningen. Utgångspunkten måste naturligtvis vara att upplysningar och 

utredningar som genomförts på uppdrag från socialnämnden utgör ett bra beslutsunderlag. 

Med anledning av de brister som ovan konstaterats är min uppfattning emellertid att en 
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grundläggande kunskap från beteendevetenskapen skulle vara till fördel för domaren. Genom 

en förståelse för socialtjänstens utredning, analys och rekommendation kan domaren upptäcka 

eventuella brister i vårdnadsutredningen och väga vårdnadsutredningen mot de 

omständigheter som framkommer under förberedelsen och huvudförhandlingen. Vad som nu 

framförts gällande fördelarna med beteendevetenskaplig kunskap anses vara aktuellt även vad 

gäller inhämtningen av övrig expertiskunskap. Detta med anledning av de svårigheter med 

inhämtningen som ovan framförts.  

 

Det får inte förbises att 2014 års vårdnadsutredning, vars uppdrag var att utreda 2006 års 

vårdnadsreform, gjort bedömningen att domaren i vårdnadsmål inte ska utses särskilt, vilket 

redovisats under avsnitt 5.1.2. Utredarnas betänkande, SOU 2017:6, överlämnades 2017 och 

tillkom således efter den största delen av det redovisade materialet där brister i hur barnets 

bästa tillgodoses påvisats. I betänkandet framgår det att utredarnas samlade uppfattning är att 

domaren generellt sett gör en nyanserad prövning utifrån det enskilda barnets situation. De 

brister som doktrin och forskning påvisat bör enligt min uppfattning emellertid inte förbises. 

Den rättsliga trenden att arbeta med kompetensutveckling vad gäller domarens kunskap om 

barnet och dess behov är positiv för barnets rättigheter. Dock garanteras barnet ännu inte att 

domaren innehar den specifika kunskap och kompetens som är nödvändig för att uppfylla de 

förväntningar som ställs i förarbeten. Vidare har materialet ett relativt nyhetsvärde och trots 

att det har passerat några år med en möjlig kompetensutveckling har varje tingsrätt ännu olika 

organisatoriska förutsättningar. Schiratzki påvisar dessutom så sent som 2017 att det 

föreligger brister i hur barnets bästa tillgodoses. Min uppfattning är därför att bristerna är 

relevanta än idag. Utifrån ett terapeutiskt synsätt finns det således en risk för att 

rättstillämpningen inte verkar terapeutiskt.  

 

7 Avslutande analys  
 
7.1 Behovet av kunskap från beteendevetenskapen  
Såväl barnkonventionen som FB markerar barnets rätt i vårdnadsmål genom principen om 

barnets bästa. Som tidigare framgått är avsikten med den öppna formuleringen av barnets 

bästa att domaren ska kunna beakta omständigheter som är av betydelse för barnet i varje 

enskilt fall. Enligt min mening stämmer det väl överens med utgångspunkten i 

barnperspektivet – att visa respekt för barnets fulla människovärde och integritet. I 

propositionen till 2006 års vårdnadsreform konstateras det att alla beslut om barnets vårdnad 
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ska grundas i vad som utgör barnets bästa och präglas av ett tydligt barnperspektiv. För att 

kunna bedöma vad som utgör barnets bästa måste ett barnperspektiv därför tillämpas.  

 

Eftersom barnets bästa är en öppen princip fastställs dess exakta innehåll först i 

rättstillämpningen. I förarbetena framgår det att domstolens bedömning av barnets bästa ska 

grundas i en helhetsbedömning av barnets situation. Helhetsbedömningen omfattar alla 

omständigheter som är betydelse för barnets fysiska och psykiska välmående, där de i 6 kap. 2 

a § FB uppställda omständigheterna aldrig får glömmas bort. Helhetsbedömningen omfattar 

vidare en prognos av barnets framtida förhållanden för att så långt som möjligt nå den bästa 

lösningen för barnet i varje enskilt fall. Enligt förarbetena ska domstolen inneha erforderlig 

kompentens och erfarenhet och det krävs kunskap om barnet och dess behov. Det finns 

emellertid inget lagstadgat krav på att domaren har denna kunskap och kompetens. Det är upp 

till varje tingsrätt att besluta om en eventuell specialisering.  

 

Under avsnitt 6 har det utretts och analyserats vilken betydelse avsaknaden av ett krav på 

kunskap och kompetens har för hur barnets bästa tillgodoses i den praktiska tillämpningen. 

Det huvudsakliga problemet ligger inte i regleringens öppna karaktär, utan i att domstolen inte 

tar vara på det tolkningsutrymme som finns för att göra en adekvat bedömning i varje enskilt 

fall. Detta i sin tur grundas enligt min uppfattning på att varje domare inte har den kunskap 

och kompetens som krävs för att kunna göra en sådan bedömning. Det är ett problem att 

kvaliteten på vårdnadsutredningar från mindre orter ofta är lägre, eftersom mindre tingsrätter 

samtidigt inte har möjlighet att specialisera sig. Domarens beprövade erfarenhet och 

kompetens om barnet och dess behov, kompetensen och erfarenheten hos utredarna som 

genomför vårdnadsutredningar och domarens genuina intresse för vårdnadsmål är alla 

faktorer som kan få påverkan på hur det enskilda barnets bästa tillgodoses. Det har framgått 

att hela kedjan i vårdnadsmål ofta har mer erfarenhet vid de större tingsrätterna. Ett sådant 

upplägg riskerar innebära att barnet överges i samhällsordningen då organisatoriska 

förutsättningar påverkar barnets rättighet att få sitt bästa tillgodosett.  

 

Vad är det då egentligen som kan medföra sådana svårigheter? Vårdnadsmål där båda 

föräldrarna är lämpliga som vårdnadshavare, men har sådana samarbetssvårigheter att det är 

bäst för barnet att en förälder tillerkänns ensam vårdnad, är svårbedömda. Det konstaterar 

även 2014 års vårdnadsutredning, se under avsnitt 6.2. Eftersom det inte förekommer någon 

risk för att barnet eller någon annan i familjen far illa, är det enligt min uppfattning sannolikt 
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att det i många fall inte finns någon omständighet som särskilt utmärker sig. Domstolen ska 

kunna besluta vilken av föräldrarna, som med utgångspunkt i barnets rätt till omvårdnad, 

trygghet och god fostran, är mest lämplig. Här krävs en förståelse för barnet och dess behov.  

 

Det är möjligt att problematiken som nu framställts inte upplevs som ett större problem i 

praktiken. Under intervjuerna vid Umeå tingsrätt konstaterade de två domarna att det finns en 

viss risk för att barnets bästa inte tillgodoses i samma mån vid de tingsrätter där färre 

vårdnadsmål handläggs och det inte finns möjlighet till specialisering. Domarna ansåg inte att 

den eventuella risken borde medföra att det ställs ett krav på en specialisering utan upplevde 

att domaren har förmågan att se till det enskilda barnets bästa. Såväl regeringen som 2014 års 

vårdnadsutredning konstaterar dessutom att ett krav på att domaren ska utses särskilt inte ska 

införas. I vårdnadsmål finns det emellertid inget intresse som väger tyngre än barnets bästa. 

Den kompetensutveckling som genomförs medför en utveckling mot att, i enlighet med 

barnkonventionen och FB, tillgodose det enskilda barnets bästa. Med stor sannolikhet 

tillgodoses det enskilda barnets bästa därför i ett stort antal av dagens vårdnadsmål. Min 

uppfattning är emellertid att bristen på en garanti för att domaren har kunskap och kompetens 

om barnet och dess behov medför en ständig risk för att omständigheterna som beaktas inte 

överensstämmer med barnets verklighet.  

 

Det finns alltid en risk för att domstolens lösning på ett rättsligt problem brister, vari vår 

instansordning spelar en viktig roll. I likhet med vad som uttalats av 2002 års 

vårdnadskommitté, se närmare under avsnitt 5.3, är min åsikt emellertid att barnet är särskilt 

skyddsvärt. I uppsatsen har det framgått att en utdragen process i vårdnadsmål, och i värsta 

fall en huvudförhandling, riskerar få stora konsekvenser för barnet. Ett resonemang om att 

barnets bästa garanteras att tillgodoses genom möjligheten till överklagande är således inte 

önskvärt utifrån barnperspektivet. Det kan därför inte vara ett tillräckligt kvalitetsmått att 

domaren kan ha kunskap om barnet och dess behov eller att det finns en möjlighet till att 

inhämta expertiskunskap. Något måste göras för att garantera den rätt som barnet, som en 

självständig individ, innehar. Min uppfattning är därför att det finns ett behov av en tydlig 

integrering av kunskap om barnet från beteendevetenskapen vid domstolens utredning och 

bedömning av det objektiva perspektivet på barnets bästa. 
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7.2 Framtidsutsikter  
Ännu en gång ska det framhållas att det finns en tydlig strävan mot att utredningen och 

bedömningen av barnets bästa ska grundas i kunskap om barnet och dess behov, men att detta 

inte garanteras i den praktiska tillämpningen. Frågan är då, vad kan göras för att stärka 

barnets rätt till att få sitt bästa tillgodosett? Bestämmelsen om att domaren i ungdomsmål ska 

vara särskilt utsedd i LUL har inte fått genomslag i praktiken. Bör en sådan bestämmelse vara 

reglerat på ett sätt som möjliggör ett större genomslag? Bör tingsrätterna ytterligare 

centraliseras för att möjliggöra en specialisering i varje tingsrätt? Bör en specialdomstol för 

familjemål införas? Det kan framföras att inkorporeringen av barnkonventionen sannolikt inte 

kommer medföra en direkt skillnad vad gäller hur barnets bästa i vårdnadsmål tillgodoses. 

Principen om barnets bästa återfinns nämligen redan i FB, vilket innebär att den redan idag är 

en del av den svenska rätten. En viss påverkan kan emellertid förtydligandet av att svensk rätt 

ska tolkas i enlighet med barnkonventionen medföra. Avsikten med denna uppsats är inte att 

ge lösningar i form av konkretiserade lagförslag. Uppsatsen kan istället verka som ett stöd för 

lagstiftaren och det politiska engagemanget genom att påvisa en problematik som bör 

utvärderas i en vidareutveckling av att tillgodose det enskilda barnets bästa i vårdnadsmål. 

 

För att tydliggöra och därefter bli av med det rådande glappet mellan gällande rätt och 

rättstillämpning borde terapeutisk juridik enligt min uppfattning tillämpas som ett 

komplement till regleringen av domstolens utredning och bedömning av barnets bästa. Enligt 

den terapeutiska juridiken måste domaren ha baskunskaper från beteendevetenskapen för att 

kunna göra en individuell bedömning i varje enskilt fall. Det specifika för den terapeutiska 

juridiken är nämligen den grundläggande tanken om behovet av samhällsvetenskaplig 

kunskap, framförallt från beteendevetenskapen. Domaren behöver kunskapen för att kunna 

bedöma när expertiskunskaper bör inhämtas och för att ta ställning till expertiskunskapen. 

Domaren behöver därutöver kunskapen för att kunna göra en adekvat bedömning av olika 

omständigheter, vilket inkluderar en metodkunskap om prognoser för kortsiktiga och 

långsiktiga konsekvenser. Genom studier, utbildning, träning och praktisk tillämpning medför 

det terapeutiska dömandet att de terapeutiska effekterna för barnet tillgodoses.  

 

Min uppfattning är att regleringen av barnets bästa i FB har stora likheter med synsättet inom 

den terapeutiska juridiken. I förarbetena återfinns återkommande motiveringar som bygger på, 

om än inte uttalat, liknande tankesätt som inom den terapeutiska juridiken. Att ta hänsyn till 

barnets fysiska och psykiska välbefinnande är framstående inom både regleringen av barnets 



48 
 

bästa och den terapeutiska juridiken. Enligt FB är barnet centralt i rättsprocessen, och 

regleringen kan således sägas vara terapeutisk. Enligt den terapeutiska juridiken innebär 

regleringen av barnets bästa nämligen att de anti-terapeutiska konsekvenserna för barnet 

mildras. För att de terapeutiska effekterna ska åstadkommas räcker det emellertid inte att 

lagstiftningen och tillhörande förarbeten är i linje med den terapeutiska juridiken. Även på 

individuell nivå, det vill säga i rättstillämpningen, måste rätten verka terapeutiskt. Att 

generalisera bedömningen av barnets bästa är ett hinder mot en ökning av de terapeutiska 

effekter som eftersträvas. Utifrån ett terapeutiskt synsätt är det dessutom viktigt att domaren 

inser att den är i behov av kunskap om barnet från beteendevetenskapen. Utan denna insikt är 

risken för att domaren försöker utgå från sin egen livskunskap, sina beprövade erfarenheter 

och de särskilda omständigheter som uppställs i lagen stor, något som exempelvis framkom 

under intervjuerna vid Umeå tingsrätt. Det behöver inte vara negativt, eftersom beprövad 

erfarenhet mycket väl kan medverka till att domaren har den grundläggande kunskap som 

behövs. Problemet uppkommer emellertid om domaren påverkas av föreställningar som gäller 

för det generella barnet, men inte för varje enskilt barn.  

 

Min uppfattning är därför att tankesättet inom den terapeutiska juridiken, där integrering av 

kunskap från beteendevetenskapen inte endast eftersträvas, utan betraktas som 

grundläggande, är nödvändigt att ta efter. En tydlig integrering av kunskap om barn från 

beteendevetenskapen ligger i linje med strävan i regleringen av barnets bästa och skulle 

sannolikt medföra en övergång från generalisering mot till att ytterligare se till individuella 

omständigheter. En sådan integrering medför att juridiken kompletteras av en 

beteendevetenskaplig infallsvinkel. Juridiken kommer därmed närmare vad som enligt den 

terapeutiska juridiken är dess huvudsakliga syfte – att lösa mänskliga konflikter. En 

förutsättning för att domaren ska kunna använda sig av grundläggande kunskap om barnet och 

dess behov från beteendevetenskapen är naturligtvis att det finns forskning som kartlägger 

kunskaper om barnet och dess behov. 

 

Det kan påminnas om att barnets bästa ska tolkas både från ett objektivt och ett subjektivt 

perspektiv. I uppsatsen har det objektiva perspektivet utretts eftersom det bygger på att 

domaren ska använda sig av vetenskap och beprövad erfarenhet om barn. Det subjektiva 

perspektivet, att barnet ska få komma till tals och avge sin inställning, är emellertid lika 

viktigt. Bästa resultat uppnås när de båda perspektiven kombineras. Det kan enligt min 

uppfattning konstateras att den terapeutiska juridiken kan bidra även vad gäller det subjektiva 
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perspektivet. Domarens bedömning av barnets bästa ska bland annat grundas på barnets 

inställning, vilken med största sannolikhet förstås bäst i de fall domaren har grundläggande 

kunskap om barnets sociala och psykologiska förlopp. Det kan vidare kommenteras att ett 

terapeutiskt förhållningssätt är positivt även för de vårdnadsmål där det finns en risk för att 

barnet eller någon annan i familjen far illa, eftersom det enskilda barnets bästa ska tillgodoses 

även i dessa mål.  

 

Terapeutisk juridik har kritiserats och kan uppfattas som ett utmanande förhållningssätt 

eftersom tillräckligheten i den traditionella juridiken ifrågasätts. Enligt min mening är det 

emellertid viktigt att komma ihåg att terapeutisk juridik inte är avsedd att ersätta 

grundläggande juridiska värden. Den verkar som ett kompletterade angreppsätt och berikar 

rättstillämpningen genom att aspekter som tidigare riskerar ha förbigåtts kan beaktas. Den 

terapeutiska juridikens fördelar för den svenska rätten har uppmärksammats och diskussioner 

har förts om att kunskaper från tvärvetenskaper är nödvändigt för juridiken. Formuleringen av 

barnets bästa öppnar därtill, som tidigare konstaterat, upp för ett terapeutiskt agerande. I det 

terapeutiska dömandet krävs det att domaren är lyhörd för det sociala och psykologiska 

behovet hos barnet, exempelvis för eventuella sociala skillnader och för psykologiska 

svårigheter. Med utgångspunkt i barnperspektivet är min uppfattning, i likhet med tankesättet 

inom terapeutisk juridik, att det krävs kunskap från beteendevetenskapen för att kunna 

bedöma vad som utgör barnets bästa. För att skapa en tydlig länk mellan juridik och individ 

måste det därför finnas en garanti för att domaren har kunskap och kompetens om barnet och 

dess behov. 

 

8 Avslutande kommentar  
 

Med utgångspunkt i vad som framkommit i uppsatsen är det tydligt att det råder en samlad 

uppfattning om att domarens kunskap om barnet och dess behov medför positiva effekter för 

hur barnets bästa tillgodoses. I propositionen till 2006 års vårdnadsreform konstateras det 

dessutom att varje bedömning av barnets bästa ska grundas i kunskap om barnet och dess 

behov. Den öppna bestämmelsen om barnets bästa medför att domstolen är hänvisad till att 

göra en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Det innebär att ett oändligt antal omständigheter 

kan behöva tas i beaktande. Enligt min uppfattning är det därför viktigt att den 

kunskapsteoretiska utgångspunkten är densamma och att den appliceras på barnet i det 

enskilda fallet. Det är följaktligen nödvändigt att det utvecklas ett tillvägagångssätt för att 
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garantera att domaren har den kunskap och kompetens som behövs för att anlägga ett 

barnperspektiv och tillämpa barnets bästa på föreskrivet sätt. 

 

Det finns en tydlig rättslig trend mot kompetensutveckling och en etablerad uppfattning om 

att domaren i vårdnadsmål måste ha kunskap om barnet och dess behov. Utifrån 

barnperspektivet kan det konstateras att organisatoriska förutsättningar inte motiverar att 

domarens kunskap om barnet inte säkerställs. Det har synliggjorts brister i tillämpningen av 

barnets bästa, vilka enligt min uppfattning består till dess att barnet garanteras att utredningen 

och bedömningen av dess bästa grundas på beteendevetenskaplig kunskap. Utan denna garanti 

riskerar konsekvensen bli att barnet utlämnas till varje enskild domares barnkompetens, och 

dennes syn på barnets bästa. Utifrån barnperspektivet innebär det en risk för att barnet inte ges 

respekt för sitt fulla människovärde och sin integritet, utan behandlas som det generella 

barnet.  

 

Den terapeutiska juridikens förhållningssätt är väl lämpat för att påtrycka den strävan som 

finns mot att barnets bästa grundas i kunskap om barnet och dess behov. Den terapeutiska 

juridiken borde tillämpas som ett komplement till regleringen av domstolens utredning och 

bedömning av barnets bästa för att påminna om behovet av den beteendevetenskapliga 

kunskapen även i rättstillämpningen. Den svenska regleringen av vårdnadsmål får anses vara 

mottaglig för ett sådant förhållningssätt och den rådande kompetensutvecklingen innebär en 

utveckling mot det terapeutiska hållet.  

 

Det finns idag ett relativt brett utbildningsutbud för domare. Det breda utbudet riskerar 

emellertid att sakna betydelse eftersom det är upp till varje enskild domstol och domare att 

besluta om organisation respektive utbildning. Vad som istället får betydelse är risken för att 

en individ, inte osannolikt med hemvist på en ort vid en mindre tingsrätt som barn, ser tillbaka 

på sin uppväxt och tänker: ”hur kunde vårdnaden om mig ges till min mamma/pappa?”. 

Barnet är särskilt skyddsvärt. Barnperspektivet framgår tydligt av propositionen till 2006 års 

vårdnadsreform och det råder inga tvivel om att det ska tillämpas av domstolen. I den bästa av 

världar ska domstolen därför förstå hur barnet uppfattar sin situation. För att komma så nära 

inpå den världens existens som möjligt måste det enligt min mening garanteras att alla 

utredningar och bedömningar av barnets bästa grundas på beteendevetenskaplig kunskap, 

kompetens och erfarenhet om barnet och dess behov. 
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