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1. Inledning 

 

1.1 Ämne och bakgrund 

Enligt en undersökning gjord av Statistiska Centralbyrån (SCB) 2014, har vart fjärde barn se-

parerade föräldrar eller föräldrar som aldrig har bott tillsammans.1 Det visar hur olika familje-

förhållanden kan se ut. Många barn kan vara berörda av förändrade familjeförhållanden, till 

exempel i samband med skilsmässor. Många föräldrar löser frågorna kring vårdnaden själva 

vid en separation. Det finns också fall som måste avgöras med hjälp av domstolen. Till exempel 

när det finns djupa konflikter och när en eller flera parter är särskilt utsatta. Det är i detta sam-

manhang som barn behöver och ska få extra skydd och att någon utöver deras vårdnadshavare, 

som står mitt i en kris eller konflikt, måste ta tillvara deras intressen. 

 

Ämnet för denna uppsats är föräldrars samarbetsförmåga i vårdnadstvister och hur denna kan 

påverka den rättsliga bedömningen i domstol när tvisten ska lösas med utgångspunkt i vad som 

är bäst för barnet.  

 

Forskning visar på att barn påverkas negativt av utdragna och djupgående vårdnadskonflikter, 

både på kort och lång sikt. Det finns en större risk att drabbas av psykisk ohälsa som vuxna, för 

barn som har varit en del i en vårdnadstvist.2  

 

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad enligt 6:2 a föräldrabalken (FB). 

Det innebär att inga andra intressen får gå före barnets bästa och att barnets bästa ska vara 

bestämmande för beslutet.3 Föräldrar som försöker lösa frågor kring vårdnaden har ofta olika 

uppfattningar om vad som är bäst för barnet. Det kan också vara så illa att det är de vuxnas 

behov som tar mest plats i processen. Vad händer när föräldrars oförmåga att samarbeta kring 

                                                
1 Statistiska Centralbyrån, Olika familjer lever på olika sätt, 2014, s.11  
2 Rejmer, Barnets bästa i vårdnadstvister, 2014, s.375  
3 Se Wallin och Vängby, Föräldrabalken (1 januari 2015, Zeteo [http://zeteo.wolters-
kluwer.se/docview?state=44195]) kommentaren till 6 kap. 2a §. 
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barnet gör det svårt att komma fram till en bra lösning för alla och inte minst för barnet? Hand-

läggning av vårdnadstvister ska ske utifrån ett barnperspektiv, men leder insatserna för att lösa 

vårdnadstvister verkligen till den bästa lösningen för barnet?  

 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Vid den rättsliga bedömningen i vårdnadstvister ska särskilt avseende fästas vid föräldrarnas 

förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Syftet med denna uppsats är att utifrån ett barn-

perspektiv undersöka tillämpningen av rekvisitet samarbetssvårigheter i 6:5 2 st. FB vid dom-

stolarnas bedömning av om vårdnaden ska vara ensam eller gemensam.  

Vidare undersöks om tillämpningen av 6:5 2 st. FB främjar eller står i konflikt med barnets 

bästa så som det regleras i 6:2 a FB. 

För att uppfylla syftet kommer följande frågor att ställas:  

1)   Vad var syftet med lagändringen om vårdnad i 6:5 FB och 6:2 a FB, 2006? Dessutom 

kommer lagändringen i 6:2a FB 2006 att jämföras med motiven till lagändringen som 

skedde 1998. 

2)   Vad menas med barnets bästa i detta sammanhang?  

3)   Hur definieras barnets bästa i motiven till lagstiftningen, doktrin och praxis? 

4)   Hur tillämpas regleringen om samarbetssvårigheter i domstolen?  

 

1.3 Metod och material 

För att genomföra arbetet använder jag mig av rättsanalytisk metod. En rättsanalytisk metod är 

en rättsvetenskaplig metod som innebär att arbetet inte begränsas till att fastställa gällande rätt 

utan att även ”analysera rätten”.4 Det innebär att material kan användas som vanligtvis inte 

ingår i en rättsdogmatisk metod. Materialet som användas i en rättsdogmatisk metod är lagtex-

ter, förarbeten inklusive annat bakgrundsmaterial, rättspraxis och doktrin. I en rättsanalytisk 

                                                
4 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, upp. 3, 2015, s.45 
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metod används material som inte ingår i gällande rätt, till exempel underrättspraxis, material 

från andra vetenskaper, statistik osv. Att använda sig av ett sådant varierande material ger möj-

lighet till en mångskiftande analys.5  

 

Det finns en öppenhet i en rättsanalytisk metod som ger utrymme för att en analys kan göras 

utifrån vissa grundläggande värderingar. I en sådan analys är det så långt som möjligt nödvän-

digt med objektivitet och balans i argumentationen, tydligt framförda utgångspunkter samt att 

analysen byggs på ett allsidigt material.6 Ett annat sätt som en rättsanalytisk metod skiljer sig 

från en rättsdogmatisk metod är att den rättsanalytiska metoden ger mer utrymme för kritik och 

att resonera om vad rätten bör vara.7 

 

I detta arbete används några hovrättsdomar eftersom det saknas avgöranden från Högsta dom-

stolen. Hovrättsdomarna har dock inte samma prejudikatvärde som domar från Högsta domsto-

len. Avgöranden som använts i arbetet används i en kvalitativ studie som ska visa på hur dom-

stolen hanterar de frågor som har ställts i syftet. Avsikten är att undersöka och exemplifiera 

problem eller oförenlighet som kan uppkomma i tillämpningen av de rekvisitet som är viktiga 

i sammanhanget. I en rättsanalytisk metod kan även material ingå i analysen som inte vanligtvis 

används för att fastställa gällande rätt.8 

 

Eftersom det bara finns ett avgörande från Högsta domstolen 2007 granskas avgöranden från 

hovrätterna. En undersökning av fall från september 2014 fram till september 2015 har gjorts. 

Denna period valdes för att de lagändringar som gjordes 2006 skulle ha hunnit få verkan. Ur-

valet resulterade i 177 hovrättsavgöranden. Antalet avgöranden var för många för detta arbete 

och inkluderade många fall då samarbetssvårigheter var en mindre avgörande faktor. Det som 

var avgörande i de sist nämnda fallen var till exempel våld eller övergrepp.  

 

                                                
5 Sandgren, Rättsanalytisk metod, 2015 s.725 
6 Ibid s.725 
7 Ibid s.726 
8 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2015 s.46 
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För att mer tydligt kunna undersöka samarbetssvårigheter valdes sådana fall bort där domstolen  

hade fått ta ställning till våld eller övergrepp i sådan grad att samarbetssvårigheterna blev 

mycket mindre avgörande. 

 

Nästa steg i urvalsprocessen var att granska de avgöranden från hovrätterna, mellan septem-

ber 2014 och september 2015, som tar upp samarbetssvårigheter. Någon geografisk avgräns-

ning gjordes inte. Detta gav ett antal på 42. Jag har valt att begränsa ytterligare utifrån ålder 

på barnen ( upp till 6 år) för att utesluta fall då hänsyn tagits till barnets vilja. Betydelsen av 

barnets egen vilja i frågan hanteras inte specifikt i detta arbete. 

 

1.4 Ett barnperspektiv 

Utgångspunkten för detta arbete är ett barnperspektiv. Ett barnperspektiv i teoretisk mening 

anses vara ett tillvägagångsätt för att fastställa barnets bästa med hjälp av vetenskap, beprövad 

erfarenhet och utifrån barnets egna intresse.9 Ett barnperspektiv innebär att barnet själv måste 

ges möjlighet att berätta hur det upplever sin situation och att man som vuxen måste sätta sig 

in i hur barnet upplever sin situation.”10 Enligt prop. 2005/06:99 är utgångspunkten i barnper-

spektivet 

”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 uppfat-

tar sin situation och eventuella förändringar – att se 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.”11 

 

Kommittén mot barnmisshandel har beskrivit barnperspektivet utifrån tre olika typer. De är det 

vuxna barnperspektivet, samhällets barnperspektiv och barnets eget perspektiv.  

                                                
9 Singer, Barnets bästa – Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, 2012, s.359 
10 Ibid s.359 
11 Prop. 2005/6:99 s. 39 
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”Vuxna kan aldrig riktigt se verkligheten utifrån ett barns perspektiv, utan kan bara ha 

ett vuxet barnperspektiv – präglat av egna barndomserfarenheter, kunskaper samt det 

kulturella sammanhanget. I varje samhälle finns ett kollektivt barnperspektiv, grundat 

på samlade kunskaper och värderingar, kultur och synsätt om barns och ungas rättig-

heter och behov. Varje enskilt barn har sitt eget perspektiv på sig självt och sin situation, 

beroende på vad det ser, upplever och känner i den sociala miljö där det befinner sig.”12  

  

I kapitel tre kommer en närmare studie om det rättsliga begreppet barnets bästa utifrån detta 

arbetes syfte. 

 

1.5 Disposition 

Arbetet inleds med ett kapitel som presenterar bakgrunden till ämnet, syftet med arbetet samt 

metod, material och teoretiska utgångspunkter. I kapitel två redovisas ändringarna som gjordes 

2006 i föräldrabalken angående vårdnad om barn. Därefter kommer en undersökning av moti-

ven till ändringarna, specifikt med hänsyn till barnets bästa och samarbetssvårigheter. Kapitel 

tre är en närmare studie av det rättsliga begreppet barnets bästa dvs. vad som menas med barnets 

bästa och vad som menas med begreppet barnets bästa i vårdnadstvister. I kapitel fyra görs en 

undersökning av tillämpningen av 6:2 a FB och 6:5 2 st. FB som exemplifieras i sju utvalda 

avgöranden från hovrätterna. Till sist kommer kapitel fem med analyser och slutsatser. 

 

2. Ändringar i föräldrabalkens bestämmelser om vårdnad 

I det här kapitlet presenteras bestämmelserna 6:2 a FB och 6:5 FB om vårdnad och ändringarna 

efter 2006, och därefter ges en bakgrund till ändringarna. En redogörelse av motiven till änd-

ringarna 2006 kommer att jämföras med motiven till de ändringar som gjordes 1998. 

 

2.1 Föräldrabalken 6:2a 
Mellan 1998-2006 stadgade 6:2 a FB följande: 

 ”Barnets bästa skall komma i främsta rummet vid avgörande enligt detta kapitel av 

 alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. 

                                                
12 Socialstyrelsen, Vårdnad, boende och umgänge, 2012, s.22 
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Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid 

barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Risken för att barnet 

utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa skall beak-

tas.” 

Efter lagändringen 2006 lyder bestämmelsen enligt följande: 

 ”Barnets bästa skall vara avgörande (min kursivering) för alla beslut om vårdnad, bo-

ende och umgänge. 

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

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

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

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

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

 

2.2 Föräldrabalken 6:5  
Mellan 1998-2006 löd 6:5 FB enligt följande: 

”Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och vill någon av dem få 

ändring i vårdnaden, skall rätten efter vad som är bäst för barnet förordna att vårdnaden 

skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Rätten får inte besluta 

om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det. 

 Frågor om ändring i vårdnaden enligt första stycket prövas på talan av en av föräldrarna 

eller båda. I mål om äktenskapsskillnad får rätten utan yrkande anförtro vårdnaden om 

barnet åt en av föräldrarna, om gemensam vårdnad är uppenbart oförenlig med barnets 

bästa.” 

Efter lagändringen 2006 lyder bestämmelsen enligt följande: 

”Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och vill någon av dem 

 förändring i vårdnaden, skall rätten besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller 

 anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. 

Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av  

 föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i 

 frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda  

 föräldrarna motsätter sig det. 
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Frågor om ändring i vårdnaden enligt första stycket prövas på talan av en av  

 föräldrarna eller båda. I mål om äktenskapsskillnad får rätten utan yrkande anförtro 

 vårdnaden om barnet åt en av föräldrarna, om det är uppenbart att gemensam vårdnad 

 är oförenlig med barnets bästa.” 

 

2.3 Motiv till lagändringarna 
För att lägga grund för presentation av motiven till ändringen som kom i 2006 kommer först en 

redogörelse av motiven till den lagändring i 6:2 a FB och 6:5 FB som gjordes 1998. I nästa 

kapitel presenteras en fördjupad studie av barnets bästa som rättsligt begrepp. Här tas upp det 

som specifikt läggs fram av förarbetet till den aktuella lagändringen.  

 

2.3.1 Barnets bästa FB 6:2a 

En huvudanledning till de lagändringar i 6 kap. FB som gjordes 1998 var att regeringen ville 

“underlätta för föräldrar att i så stor utsträckning som möjligt komma överens om hur frågor 

om vårdnad och umgänge m.m. skall lösas. Ett annat syfte med förslagen var att bana väg för 

ökad användning av gemensam vårdnad”.13 Att betona principen om barnet bästa var också 

önskvärd. Det var genom lagändringen 1998 som det gjordes möjlighet att besluta om gemen-

sam vårdnad även om en förälder motsatte sig det. Regeringen menade att gemensam vårdnad 

var viktigt för barnens intresse för att ” det är viktigt att båda föräldrarna är delaktiga i barnets 

förhållanden och tar ansvar för barnet.”14  

 

Vidare hävdade regeringen att ”syftet med bestämmelserna om gemensam vårdnad är framför 

allt att främja goda förhållanden mellan barnet och båda föräldrarna. Ett gemensamt rättsligt 

ansvar kan många gånger bidra till detta.”15 Strävan efter att skapa jämlikhet mellan föräldrar i 

utformning av lagstiftningen kom till uttryck på 70-talet då bara gifta föräldrar hade gemensam 

vårdnad16 och reflekteras i 1998 års reformen.17 Det finns så klart också fall då ensam vårdnad 

                                                
13 Prop. 1997/98:7 s.1 
14 Ibid s.49 
15 Ibid s.49 
16 Prop. 1975/76:170 s.141 ff.  
17 Singer, Gemensam vårdnad för alla föräldrar, 2014 s.351 
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är den enda möjligheten och då ska det finnas möjlighet att besluta om det men som reglerna 

såg ut 1998 var det alltid så att ifall någon av föräldrarna begärde det och motsatte sig fortsatt 

gemensam vårdnad kom den gemensamma vårdnaden alltid att upplösas. Ensam vårdnad kunde 

aldrig ändras till gemensam vårdnad på talan av en förälder, om den andra motsatte sig det.18 I 

fall man skulle förordna gemensam vårdnad mot en förälders vilja var det en förutsättning att 

det var det bästa för barnet.  

 

Det är värt att nämna att det fanns flera remissinstanser som var negativa till regeringens förslag 

till lagändringen när det gäller gemensam vårdnad. De som var emot hävdade att det innebar 

en risk ”för att den föreslagna regleringen kommer att leda till att modern, om föräldrarna är 

ogifta vid barnets födelse, inte vågar medverka till att faderskapet blir fastställt.”19 En annan 

risk var att ”föräldrar med gemensam vårdnad inte förmår samarbeta i frågor som rör barnet.”20 

Andra tog upp den ökade risken för misshandlade kvinnor och deras barn. Regeringen betonade 

efter tveksamheter att gemensam vårdnad givetvis inte alltid är i enlighet med barnets bästa och 

avgörande måste alltid vara vad som anses bäst för barnet. Vårdnadstvistutredningen visar på 

att det “inte är självklart att en upplösning av den gemensamma vårdnaden är bäst för barnet 

bara för att en förälder begär att få ensam vårdnad. Inte heller är det givet att gemensam vårdnad 

är en dålig lösning för barnet bara för att en förälder motsätter sig den vårdnadsformen. Dessa 

förhållanden talar för att bestämmelserna om gemensam vårdnad ändras och görs mera flexibla. 

Att en sådan ordning ställer stora krav på den som fattar beslutet är givet, men det bör inte 

hindra reformen.”21 

 

I propositionen 2005/06:99 läggs förslagen om ändringar av föräldrabalkens bestämmelser om 

vårdnad, boende och umgänge fram som ett sätt att förstärka barnperspektivet.22 Detta kommer 

                                                
18 Prop. 1997/98:7 s.50 
19 Ibid s.50 
20 Ibid s.50 
21 Ibid s.51 
22 Prop. 2005/06:99 s.1 
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till uttryck delvis genom ändringen från ”barnets bästa skall komma i främsta rummet vid av-

görande enligt detta kapitel av alla frågor som rör vårdnad”23 till ”Barnets bästa skall vara av-

görande för alla beslut om vårdnad.”24 Principen om barnets bästa kommer till uttryck i FNs 

konventionen om barnets rättigheter - barnkonventionen (BK) artikel 3. ”Barnets bästa ska all-

tid komma i första rummet.” Detta utgår ifrån en respekt för varje barns fulla människovärde 

och integritet.25 I Artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheter 

finns principen om barnets bästa också belyst. Bestämmelserna i FB överensstämmer med dem. 

 

Det kan anses som självklart att barnets bästa bör vara avgörande när det fattas beslut om vård-

nad, boende och umgänge. Regeringen ansåg att detta behövde bli tydligare i lagtexten.  

”Det är barnets tillvaro och framtid som regleras. Visserligen är det som är bra för för-

äldrarna också oftast bra för barnet. För att tillvaron skall fungera för barnet på bästa 

sätt måste den också fungera någorlunda för föräldrarna. Annars kan det uppstå slit-

ningar som går ut över barnet på ett skadligt sätt. Men frågor om vårdnad, boende och 

umgänge har inte med rättvisa mellan föräldrarna att göra. Det är barnets intressen som 

måste stå i fokus. När det gäller vårdnad, boende och umgänge bör det inte finnas några 

intressen som kan ta över.”26 

 

Bedömning av vad som är barnets bästa måste utgå ifrån omständigheterna i det enskilda fallet 

och kan inte göras schablonmässigt. Det är viktigt att försöka förstå hur barnet uppfattar situat-

ionen och processens innebörd. En analys av följderna för barnet av de olika alternativen måste 

göras. I det enskilda fallet behöver domstolen eller socialnämnden ”pröva, hur barnets behov 

av omvårdnad, trygghet och en god fostran bäst kan tillgodoses och vilka förutsättningar barnets 

föräldrar har att i övrigt uppfylla det ansvar och de uppgifter som vilar på en vårdnadshavare.”27 

Regelverket, enligt Wallin och Vängby, ger möjlighet till individuella bedömningar för myn-

digheter.28 

                                                
23 6:2a FB enligt lydelse SFS 1998:319 
24 6:2a FB enligt lydelse SFS 2006:458 
25 Prop. 2005/06:99 s.39 
26 Ibid s.39 
27 Wallin och Vängby, Föräldrabalken (1 januari 2015, Zeteo [http://zeteo.wolters-
kluwer.se/docview?state=44195]) kommentaren till 6 kap. 2a §. 
28 Wallin och Vängby, Föräldrabalken (1 januari 2015, Zeteo [http://zeteo.wolters-
kluwer.se/docview?state=44195]) kommentaren till 6 kap. 2a §. 
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2.3.2 Samarbetssvårigheter 6:5 2 st. FB 

År 1998 infördes möjligheten för domstolen att besluta om gemensam vårdnad mot en förälders 

vilja förutsatt att det är bäst för barnet. Detta för att regeringen hävdade att gemensam vårdnad 

i de flesta fall är det fördelaktigaste för barnets bästa. Förälderns motstånd ska givetvis tas på 

stort allvar. Just föräldrarnas förmåga att samarbeta kring barnets behov ansågs av regeringen 

vara så pass viktigt att det fanns ett behov av en uttrycklig bestämmelse om detta.29 

 

En särskild omständighet som bryter presumtionen om gemensam vårdnad etablerades genom 

rättsfallet NJA 2000 s. 345. Den omständighet som bryter presumtionen är när det är omöjligt 

för föräldrarna att samarbeta i frågor som rör barnet på grund av en djup och svår konflikt 

mellan föräldrarna.30  

 

Syftet med gemensam vårdnad är att främja barnets bästa genom att möjliggöra goda förhål-

landen mellan barnet och båda föräldrarna. Det är viktigt att både föräldrar är delaktiga i barnets 

uppfostran. Detta kommer till uttryck i artikel 18 i BK, att ”konventionsstaterna skall göra sitt 

bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar 

för barnets uppfostran och utveckling.”31 Enligt regeringen kan ett gemensamt rättsligt ansvar 

bidra till detta.32 

 

Det blev tydligt utifrån en undersökning av tingsrättsdomar, som gjordes av vårdnadskommit-

tén under första halvan av 2002, att gemensam vårdnad uppfattas i de flesta fall att vara till 

barnets bästa. Det också kom fram en uppfattning att ”domstolar beslutar om gemensam vård-

nad mot en förälders vilja i lite för många fall.”33 

 

                                                
29 Prop. 2005/06:99 s. 1 
30 Ibid s.49 
31 FN Barnkonvention, Artikel 18 
32 Prop. 2005/06:99 s. 50 
33 SOU 2005:43 s. 111 
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Numera anses en presumtion om gemensam vårdnad inte finnas. Det är ändå rimligt att utgå 

ifrån att i de flesta fall är det bra för barnet att båda föräldrar har ett ansvar för barnet.34 En 

bedömning utifrån barnets bästa måste göras i det enskilda fallet utifrån de förhållanden som 

finns. Det måste också göras en bedömning av konflikten som finns mellan föräldrarna i det 

enskilda fallet. Att kunna dela vårdnad innebär att det måste finnas en viss nivå av samarbets-

förmåga kring barnet. Om det uppkommer olika uppfattningar måste föräldrarna kunna hantera 

detta utan att det går ut över barnet. Föräldrarnas oförmåga att sätta barnets bästa framför kon-

flikten påverkar barnet negativt. Det får inte leda till att gemensam vårdnad använts som tvångs-

medel mot föräldrarna för att forcera ett samarbete. Det innebär också att en konflikt av en 

mindre svår och djup natur ändå skulle kunna leda till ett beslut då gemensam vårdnad anses 

inte enligt med barnets bästa.35 Det är viktigt att komma ihåg att  

”vem som har den rättsliga vårdnaden om ett barn är ur barnets perspektiv inte ensamt 

avgörande för hur kontakten mellan barnet och dess föräldrar kommer att utvecklas. I 

stället är det för de flesta barn viktigaste att ha en bra kontakt med både sin pappa och 

sin mamma och att slippa konflikter mellan föräldrarna.”36 

 

En annan anledning till att en bestämmelse om samarbetssvårigheter infördes i lagtexten är att 

lagrådet ansåg det nödvändigt att få till en ”uppstramning av den rättspraxis som har kommit 

till uttryck i rättsfallen NJA 1999 s. 451 och NJA 2000 s. 345.”37 Det fanns ett behov av att 

ändra på rättsutvecklingen som började efter lagändringen 1998, vilket innebar en möjlighet för 

domstolen att bevilja gemensam vårdnad mot en förälders vilja. Utvecklingen innebar att dom-

stolarna i större utsträckning hade börjat använda gemensam vårdnad som ett sätt att tvinga 

fram ett gemensamt ansvar hos föräldrarna.38  

 

Att gemensam vårdnad är utesluten i fall då föräldrarna har en så svår och djup konflikt att det 

är omöjligt för dem att samarbeta i frågor som rör barnet är det inget tvekan om. Det är uteslutet 

att det bästa för barnet i en sådan situation skulle kunna vara gemensam vårdnad. Det lyfts fram 

                                                
34 Singer, Samarbetsförmåga och gemensam vårdnad, 2007 s.151 
35 Prop. 2005/06:99 s.51 
36 SOU 2005:43 s.113 
37 Prop. 2005/06:99 s.87 
38 Sjösten, Vårdnad, Boende och Umgänge samt verkställighet av sådana avgöranden och överenskommelser, 
2014 s. 69 
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i vårdnadskommitténs betänkande att gemensam vårdnad är inte heller det bästa för barnet i fall 

då samarbetssvårigheterna mellan föräldrarna inte utesluter allt samarbete, om samarbetssvå-

righeterna går ut över barnet. Kommittén lyfter fram forskning som  

”tyder på att vid starka konflikter mellan föräldrarna får barnet sämre psykisk hälsa vid 

gemensam vårdnad än vid ensam vårdnad. Kan föräldrarna inte ha ett någorlunda kon-

fliktfritt samarbete i de frågor som rör barnet är det svårt att se att det skulle vara till 

barnets bästa att vårdnaden om barnet likväl utövas av föräldrarna gemensamt. Ur ett 

barnperspektiv måste därför en grundläggande förutsättning för gemensam vårdnad 

vara att det inte föreligger några egentliga samarbetssvårigheter mellan föräldrarna med 

avseende på barnet.”39 

 

Efter rättsfallen, NJA 1999 s. 451 och NJA 2000 s. 345, hävdade Sjösten att ”det skedde en 

svängning genom avgöranden från hovrätt på så sätt att en gemensam vårdnad inte längre i så 

stor omfattning tillämpades för att förmå föräldrar att komma överens.”40 

 

Det finns ett enda avgörande från Högsta Domstolen (HD) som handlar om föräldrarnas sam-

arbetssvårigheter (NJA 2007 s. 382). HD ansåg gemensam vårdnad inte vara i enlighet med 

barnets bästa på grund av omfattande samarbetssvårigheter. Domstolen tog i beaktande föräld-

rarnas ovilja att samarbete. De kommunicerade bara via SMS. Också längden på processen togs 

i beaktande. Barnet var tre år och tvisten hade pågått sedan hon var fyra månader gammal. 

Enligt Sjösten, som poängterar att utgången kritiserats i JT 2007-08 s. 148 f., är det förvånande 

att processens längd i sig skulle kunna vara en omständighet som talar mot gemensam vård-

nad.41 Att den omständigheten dvs processens längd ”som grund för att samarbetssvårigheterna 

skulle vara sådana att en gemensam vårdnad är utesluten” ställer Sjösten sig tvivlande till. Det 

grundar han bland annat på avsaknaden av liknande slutsatser i hovrättsavgöranden.42 Sedan 

detta rättsfall har hovrätterna återigen lagt mer ansvar på föräldrar av gemensamma barn att 

                                                
39 SOU 2005:43 s.116 
40 Sjösten, Vårdnad, Boende och Umgänge samt verkställighet av sådana avgöranden och överenskommelser, 
2014 s. 69 
41 Ibid s. 69 
42 Ibid s. 69 
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kunna samarbeta. Det räcker inte längre att det förekommer en konflikt eller samarbetssvårig-

heter för att ett beslut om ensam vårdnad tas. Ytterligare skäl behövs för en sådan bedömning.43 

 

3. Barnets bästa 

Vad menas med barnets bästa? I detta kapitel undersöks termen barnets bästa och vad den har 

för rättslig betydelse och specifikt hur den har tolkats i frågor kring vårdnad och samarbetssvå-

righeter.  

 

3.1 Principen om barnets bästa 

Begreppet barnets bästa är en övergripande princip som framgår av BK artikel 3 p.1. Den stad-

gar att ”vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall bar-

nets bästa komma i främsta rummet.”44 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rät-

tigheterna i artikel 24, stadgar om barns rättigheter. Det står  

 1. Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd. De 

 ska fritt kunna uttrycka sina åsikter. Dessa åsikter ska beaktas i frågor som rör barnen i 

 förhållande till deras ålder och mognad. 

 2. Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller 

 privata institutioner, ska barnets bästa komma i främsta rummet. 

 3. Varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och 

 direkta kontakter med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa. 

 

Principen barnets bästa allmänna konstruktion gör att den saknar en exakt definition. En sådan 

definition, är enligt Rejmer omöjlig att åstadkomma ”eftersom uppfattningen om vad som anses 

varit bäst för barn varierar mellan olika samhällen, olika situationer och för enskilda barn.”45 

                                                
43 Sjösten, Vårdnad, Boende och Umgänge samt verkställighet av sådana avgöranden och överenskommelser, 
2014 s.70 
44 FN:s konvention om barnets rättigheter, Art.3 
45 Rejmer, Vårdnadstvister, 2003, s.121 
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Schiratzki beskriver barnets bästa som en lagreglerade riktlinje eller en värdeprincip.46 Problem 

med begreppet uppkommer när det saknar, som i många fall, ett tydligt mellanled mellan den 

lagstiftade värdesatsen och den individualiserade bedömning som måste göras i det enskilda 

fallet. Det innebär enligt Schiratzki att ”begreppet barnets bästa används ofta som ett moraliskt 

och värdebaserat argument. Begreppets praktiska konsekvenser analyseras så sällan när-

mare.”47 

 

Innebörden av begreppet barnets bästa kommer även att ändras över tid med växande kunskap 

och förändringar i samhällets värderingar.48 För att begreppet ska få ett konkret innehåll krävs 

en skönsmässig bedömning.49 Barnets bästa kan även förstås enligt Schiratzki, som ”ett exem-

pel på rättssystemets integrering av ett socialt konsensus.”50  

 

Principen barnets bästa så som den läggs fram i artikel 3 av BK innefattar en kollektiv och en 

individuell aspekt och Rejmer hävdar att det som enligt artikel 3 p.1 ska sättas i främsta rummet 

vid alla åtgärder som rör barn är barns kollektiva intresse. Enligt artikel 3 p.2, ligger ansvaret 

för det individuella barnets behov av skydd och omvårdnad för dess välfärd, hos samhället.51 

Det finns en kollektiv och individuell aspekt till principen barnets bästa men även en objektiv 

och subjektiv aspekt. Enligt John Ekelaar, är objektivt perspektiv det som man vet om barn 

genom forskning och erfarenhet och subjektivt perspektiv är det man åstadkommer genom att 

höra barn själva och bygga in deras synpunkter i beslutsfattandet.52 Singer konstaterar att ”ett 

annat sätt att uttrycka att barnets behov, som kan fastställas med hjälp av vetenskap och beprö-

vad erfarenhet, och barnets intresse, som barnet själv definierar, ska vara vägledande, är att 

säga att det vid alla beslut och åtgärder som rör barn ska det finnas ett tydligt barnperspektiv.”53 

 

                                                
46 Schiratzki, Vårdnad och vårdnadstvister, 1997, s. 54 
47 Ibid s. 54 
48 Sjösten, Vårdnad, Boende och Umgänge samt verkställighet av sådana avgöranden och överenskommelser, 
2014 s.43. 
49 Schiratzki, Vårdnad och vårdnadstvister, 1997, s.55 
50 Ibid s. 55 
51 Rejmer, Vårdnadstvister, 2003 s.121 
52 SOU 1997:116 s.125  
53 Singer, Barnets bästa - om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, 2012, s.35 
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BK:S artikel 3 om barnets bästa är alltså en portalbestämmelse som är en vägledande bestäm-

melse. För att BK ska implementeras i det svenska samhället måste riksdagen stifta lagar ef-

tersom barnkonventionen inte har inkorporerats i svensk lagstiftning. Detta leder till att det 

finns lagstiftning som syftar till att svara mot innehållet av BK.  

”Det framgår av formuleringen i artikel 3 att barnets bästa alltid ska beaktas i besluts-

fattandet. Konventionen kräver inte att barnets bästa alltid ska vara utslagsgivande. Men 

i de fall då man låter andra intressen väga tyngre krävs att beslutande myndigheter kan 

visa att en sammanvägning av relevanta intressen har gjorts i det enskilda fallet. Vidare 

kräver barnkonventionen att beslutande myndigheter så långt som möjligt har försäkrat 

sig om att barnets bästa har kommit med och redovisats i beslutsprocessen. Besluten 

måste med andra ord innefatta ett barnperspektiv.”54 

 

Hur principen om barnets bästa har implementerats på olika rättsområden skiljer sig en del. Att 

barn behöver båda sina föräldrar är en grundprincip som kommer till uttryck i BK artikel 18. 

FB:s bestämmelser reflekterar detta. FB lägger också mer vikt i betydelsen av barnets bästa än 

det som krävs av barnkonventionen. Det vill säger att barnets bästa enligt 6:2 b FB, ska vara 

avgörande i frågor som rör barn. Det skiljer sig från Socialtjänstlagen (SoL). I 1:2 SoL stadgas 

att vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Detta kan ha effekt i utredningar 

i samband med vårdnadstvister. För i fall då SoL tillämpas ska barnets bästa beaktas, utredas 

och redovisas men bestämmelsen kan tolkas som att den inte alltid behöver vara avgörande i 

sådana beslut.55 Rejmer ger exempel då det kan uppstår situationer där barnperspektiv och vux-

enperspektiv kan komma i ett motsatsförhållande. Det kan i en sådan situation vara önskvärt, 

även utifrån barnets bästa, att den vuxne får bästa möjliga stöd eftersom barn och föräldrar inte 

står isolerade i förhållande till varandra. Däremot har barnets intresse alltid företräde om det 

uppkommer en intressekonflikt mellan barn och vuxna.56 

 

                                                

54 Lundgren, Lars, Sunesson, Per-Anders, och Thunved, Anders, Nya sociallagarna med kommentarer, (1 januari 
2015, Zeteo [http://zeteo.wolterskluwer.se/docview?state=90394]) kommentaren till 1 kapitel 2§  

55 Rejmer, Vårdnadstvister, 2003, s.122 
56 Ibid s.122 
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3.2 Barnets bästa i vårdnadstvister 

Att vårdnadstvister inte sällan avgörs i domstol tyder på deras allvarliga och svåra natur. När 

begreppet barnets bästa undersöks i detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att ut-

gångspunkten förmodligen är att det finns vitt skilda uppfattningar av vad som är barnets bästa 

mellan mamman, pappan och andra inblandade. Som följd finns även ”utrymme att argumen-

tera för skilda tolkningar av såväl barnets verklighet som de rättsregler som ska tillämpas.” 57 

Handläggning av vårdnadstvister ska ske utifrån ett barnperspektiv men Schiratzki och Rejmer 

menar att insatserna för att lösa vårdnadstvister sällan leder till den bästa lösningen för barnet.58 

 

Enligt förarbetena, kan domstolen ta stöd av barns grundläggande rättigheter som framgår i 6:1 

FB, tillsammans med 6:2 a FB, i bedömningen av barnets bästa.59 Enligt 6:1 FB har barn rätt 

till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person 

och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. 

En del av trygghet i 6:1 FB är stabilitet som inkluderar barnets behov av kontakt med sina 

syskon60  och enligt Rejmers undersökning 2003 motiverade detta 66% av vårdnadsavgöran-

dena.61 6:2 a FB stadgar att vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas 

avseende särskilt vid 

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

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

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

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

 

I bedömningen av barnets bästa i vårdnadstvister måste hänsyn tas till varje enskilt barn. Bar-

nets fysiska och psykiska välbefinnande samt deras utveckling både kortsiktigt och långsiktigt 

ska, så långt som möjligt tas i beaktande.62 Enligt Barnombudsmannens (BO) rapport ”Små 

                                                
57 Schiratzki, Mamma och Pappa inför rätten, 2008, s.20 
58 Rejmer, Barnets bästa i vårdnadstvister, 2014 s.367 
59 Prop. 2005/06:99 s.39? 
60 Schiratzki, Barnrättens grunder, 2014, s.115 
61 Rejmer, Vårdnadstvister. 2003 s.148 
62 Sjösten, Vårdnad, Boende och Umgänge samt verkställighet av sådana avgöranden och överenskommelser, 
2014 s.43 
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barn och umgängestvister - en undersökning av tingsrättsdomar 1998” måste bedömningen av 

barnets bästa bygga på ”kunskap och beprövad erfarenhet i kombination med en bedömning av 

just detta barns livssituation.”63  

 

En utmaning som finns i tillämpning av begreppet barnets bästa är att ”det enskilda barnets 

bästa måste vägas mot rättssäkerhetens principer om förutsägbarhet och likhet inför lagen.”64 

Oavsett hur man går till väga, handlar tolkningen av barnets bästa om en skönsmässig bedöm-

ning. En fråga är huruvida den bedömningen ”kan och bör begränsas till förmån för mer for-

maliserade bedömningar.”65 Sådana skönsmässiga bedömningar är oundvikliga i samband med 

vårdnadstvister och principen om barnets bästa har legitimerat dem. Dock finns det sätt att be-

gränsa sådana bedömningar i förhållande till gällande rätt enligt Schiratzki.66 

 

Trots möjlighet till skönsmässiga bedömningar finns det en tendens att rätten hellre håller sig 

till barns generella grundläggande behov och utgår ifrån givna tolkningar av barnets bästa som 

läggs fram i förarbeten, lagtext och prejudikat. Detta innebär att det individuella barnets bästa 

hamnar i skymundan.67 En del av problemet enligt Singer är att handläggning av vårdnadstvis-

ter inte tar hänsyn till de svåra familjesituationer som föräldrar ofta befinner sig i. En utredning 

som gjordes under åren 2008-2009 visar att ”77% av barnen som hade varit föremål för en 

vårdnadsutredning också var utredda i en barnavårdsutredning på grund av orosanmälningar att 

barnet for illa!”68 Singer menar att handläggningen av vårdnadstvister som det sker idag kan 

ifrågasättas mot denna bakgrund utifrån syftet att tillgodose barnets bästa.  

”Det finns risk att strävan mot det gemensamma, jämställda, föräldraskapet tvingar in 

föräldrar som har problem som de behöver hjälp att lösa, i ett system som utgår ifrån att 

                                                
63 Barnombudsman, Små barn och umgängestvister- en undersökning av tingsrättsdomar 1998 
64 Aronsson och Ingrids, Vittnesmål i vårdnadstvister: Förhandling om barnets bästa i domstol och familjerätt, 
s.39. 
65 Schiratzki, Vårdnad och vårdnadstvister, s.64 
66 Ibid s.69 
67 Aronsson och Ingrids, Vittnesmål i vårdnadstvister: Förhandling om barnets bästa i domstol och familjerätt, 
s.42. 
68 Singer, Gemensam vårdnad för alla föräldrar, 2014, s.354 
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det är två jämnstarka, fullt fungerande individer som ska hjälpas fram till en samför-

ståndslösning, helst kring ett gemensamt vårdnadsansvar.”69  

 

Saker att ta hänsyn till enligt Barnkommitténs betänkande Barnets Bästa i främsta rummet när 

en bedömning av barnets bästa görs, är barnets behov av omvårdnad och skydd, barnets behov 

av sina föräldrar, och barnets behov av respekt för sin integritet.70 En väletablerad tolkning av 

barnets bästa i vårdnadstvister är gemensam vårdnad. Detta baserats på forskning som visade 

på att barn med skilda föräldrar skulle må bättre om de hade kontakt med bägge föräldrar. Se-

nare forskning har visat på att barnets välbefinnande istället är kopplat till separerade de för-

äldrarnas förmåga att lösa sina konflikter.71 Singer påstår att ”strävan mot det gemensamma, 

jämställda föräldraskapet har blivit en överordnad norm som, under täckmanteln att det är för 

barnets bästa, styr utvecklingen.”72 

 

Den allmänna och övergripande innebörden i begreppet barnets bästa innebär att  

”dess exakta innehåll fastställs i tillämpningen, dels att begreppet barnets bästa måste 

betraktas som ett värdeöppet rättsfaktum i tillämpningen. I samband med handläggning 

av vårdnadstvister är det med andra ord vårdnadsutredarna och tingsrättens ledamöter 

som i sin tillämpning tillskriver begreppet en konkret innebörd.”73   

 

Enligt Rejmer är det väsentligt att utgå ifrån ett barnperspektiv under utredningsarbetet och i 

handläggningen av frågor som rör barn i fastställandet av barnets bästa. I utredningsstadiet in-

nebär det att barnets ”uppfattning om och upplevelse av sin livssituation och eventuella föränd-

ringar av denna”74 måste ligga i fokus. När beslut ska tas måste beslutsalternativ analyseras och 

prövas utifrån barnets perspektiv och de åtgärder som vidtas ska vara de som anses vara till 

                                                
69 Singer, Gemensam vårdnad för alla föräldrar, 2014 s.355 
70 SOU 1997:116 s. 135 f. 
71 Schiratzki, Vårdnad och vårdnadstvister, s.65 
72 Singer, Gemensam vårdnad för alla föräldrar, 2014 s.356 
73 Rejmer, Barnperspektiv och barnets bästa i tingsrätts handläggning av vårdnadstvister, 2002 s. 143 
74 Ibid s. 145 
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barnets bästa.75 Även handläggning av vårdnadstvister ska grundas på ett barnperspektiv. So-

cialstyrelsen och socialtjänstlagen uttrycker att ett barnperspektiv ska ligga till grund för socialt 

arbete och beslut som tas av socialtjänsten.76 

 

Som nämndes ovanför, skiljer det sig huruvida barnets bästa kommer till uttryck i olika rätts-

områden. Detta märks bland annat i hur barnets bästa utreds i samband med vårdnadstvister. 

Rejmer har gjort en studie av vårdnadsrapporter. Hon menar att socialstyrelsens rekommende-

rade utredningsordning för det mesta följs i samtliga kommuner, men de kan ändå skilja sig åt 

ordentligt. Skillnader visade sig på några olika faktorer. ”Utredningsrapporterna varierade av-

seende såväl omfång, struktur som innehåll mellan de olika kommunerna men också mellan 

enskilda utredare inom en och samma kommuns familjerätt.”77 Detta innebär en variation i hur 

barnets bästa utreds. Rejmer konstaterar att denna skillnad skulle kunna bero på en brist i regler 

och metodstöd i hur vårdnadsutredningar ska genomföras, som gör att kvalitativa skillnader 

uppkommer. Skillnaderna leder i sin tur till att det saknas ett föreskrivet sätt som ska följas vid 

tillämpning av begreppet barnets bästa och att resultaten av Rejmers studie visar på att  

"ett svagt lagstöd, begränsade utredningsbefogenheter och avsaknad av direktiv från 

tingsrätten och metodstöd leder till att barnperspektivet underordnas vuxenperspektivet 

och kvalitativa skillnader vilket i sin tur leder till att barns rättssäkerhet i vårdnadsut-

redningar och handläggning av vårdnadstvister kan ifrågasättas.”78  

 

Barnombudsmannen uttryckte oro, 2005 (innan införandet av samarbetssvårigheter rekvisitet),  

över huruvida barnets bästa inte är så avgörande som det borde vara och hävdade att ”det är 

föräldrarnas konflikt som hamnar i förgrunden på bekostande av barnets situation.”79 Barnom-

budsmannen ansåg att när barnets bästa tolkas är det ofta föräldrarnas intressen som sätts i 

främsta rummet. Ett exempel som barnombudsmannen lyfter fram är att ”behoven hos barn som 

är yngre än tre år hamnar i skymundan av föräldrarnas överenskommelse om umgänge…… Det 

                                                
75 Rejmer, Barnperspektiv och barnets bästa i tingsrätts handläggning av vårdnadstvister, 2002 s.145 
76 Ibid s.145 
77 Rejmer, Barnets bästa i vårdnadstvister, 2014 s. 371 
78 Ibid s. 376 
79 Aronsson och Ingrids, Vittnesmål i vårdnadstvister: Förhandling om barnets bästa i domstol och familjerätt, 
2014 s.43. 
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är barnets bästa som ska styra tillämpningen av föräldrabalken, inte föräldrarnas önskemål och 

behov.”80 Barnombudsmannen påstod också att det, bland domare och tjänstemän inom social-

tjänsten, finns bristande kunskap om barn och barns behov vilket påverkar deras förmåga att 

fatta beslut utifrån barnets bästa.81 

 

4. Tillämpning av 6:2 a FB och 6:5 2 st. FB 

I detta kapitel kommer en undersökning av hur man i hovrätten har tillämpat 6:5 2 st. FB. Hur 

används rekvisitet om samarbetssvårigheter och hur förhåller det sig till frågor om barnets 

bästa? Sju avgöranden från HovR mellan september 2014 och september 2015 kommer att 

analyseras. Hur urvalet av dessa avgöranden har gått till har redovisats ovan i avsnitt 1.3.  

 

4.1 Hovrätten för Västra Sverige dom i mål nr T 2667-14 

Modern yrkade i hovrätten att hon ensam skulle få vårdnaden om dottern (4 år), i andra hand 

att dottern skulle ha sitt stadigvarande boende hos henne. Fadern motsatte sig ändring av tings-

rättens dom. Fadern yrkade att dottern skulle ha sitt stadigvarande boende hos honom och i fall 

den gemensamma vårdnaden skulle upplösas ville han att vårdnaden skulle tillkomma honom 

ensam. Både parter la fram yrkande om umgängesrätt i fall den andra skulle få ensam vårdnad 

eller stadigvarande boende hos sig. Grunderna som lades fram och utvecklande av talan var i 

enlighet med det som framgick av tingsrättens dom.  

 

Modern uppgav att hon och barnets far hade inte kunnat samarbeta efter tingsrättens dom. Hon 

hävdade att resandet mellan Göteborg och Lund tärde på dottern och att dottern själv hade ut-

tryckt att hon ville bo hos modern. Fadern uppgav att ”han upplever att det finns en vilja hos 

modern att förstöra samarbetet dem emellan för att hon sedan ska kunna klaga på att det inte 

fungerar.”82 

 

På begäran av modern hördes familjerättssekreteraren som vittne angående slutsatser i vård-

nadsutredningen. Familjerättssekreteraren uppgav att det fanns vissa svårigheter för fadern att 

                                                
80 Barnombudsmannen, BR 2005:06 s.7 
81 Ibid s.7 
82 T 2667-14 s.4 
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reflektera kring sitt föräldraskap och att han lätt fastnade i att prata om mamman och hennes 

familj. Familjerättssekreteraren hävdade att växelvis boende över ett sådant långt avstånd var 

jobbigt för en 4-åring samt att föräldrarna dessutom hade ”stora svårigheter i kontakten med 

varandra.” Angående växelvis boende hävdade familjerättssekreteraren att ”för att ett barn inte 

ska få helt skilda världar är det nödvändigt att hjälpa barnet att koppla ihop de två världarna… 

Det finns en allvarlig risk att det blir väldigt svårt för dottern med ett växelvis boende och detta 

gäller även om förskolepersonal sagt att hon mår bra.”83 

 

Hovrätten uppgav i sin domskäl att ”barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla frågor 

som rör vårdnad… och det föreligger inte någon presumtion för eller emot att vårdnaden om 

ett barn ska vara gemensam. Det finns inte några andra intressen som kan gå före barnets 

bästa..” 84 Domstolen hävdade vidare att man vid bedömning skulle ”fästa avseende vid föräld-

rarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet…. En konflikt mellan föräldrarna bör dock 

inte utesluta gemensam vårdnad, om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och 

därför inte bedöms hindra en fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet.”85 

 

Hovrätten bedömde i detta fall att parterna hade haft fortsatt svåra samarbetssvårigheter. Mo-

dern och fadern hade väldigt olika syn på föräldraskap och på vad som var bäst för dottern. De 

hade svårt att kommunicera eller samarbeta kring vardagliga rutiner och frågor kring dottern. 

Samarbetssvårigheterna ansågs inte vara tillfälliga. Modern hade ”under lång tid varit den som 

haft huvudansvaret för dottern och det har inte framkommit annat än att hon är lämplig som 

vårdnadshavare. Som framgår av utredningen har modern visat att hon är angelägen om att 

dottern ska ha en god kontakt med sin far. Mot denna bakgrund ansluter sig hovrätten till vård-

nadsutredarnas bedömning att det bästa för dottern är att modern anförtros ensam vårdnad om 

henne.”86  

 

Hovrättens domslut var en ändring i tingsrättens dom. Tingsrätten hade hävdat att ”huvudregeln 

är att vårdnaden om ett barn ska vara gemensam.”87 De samarbetssvårigheter som hade lagts 

                                                
83 T 2667-14 s.5 
84 Ibid s.5 
85 Ibid s.5 
86 Ibid s.6 
87 T 1746-13 s.5 
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fram av modern ansågs inte vara så allvarliga att det skulle finnas skäl att upplösa den gemen-

samma vårdnaden. 

 

4.2 Hovrätten för Västra Sverige dom i mål nr T 2533-14 

Modern yrkade i hovrätten att hon skulle anförtros ensam vårdnad av dottern (4 år). Fadern 

motsatte sig till ändring av tingsrättens dom. Grunderna och omständigheter som åberopades 

var huvudsakligen samma som i tingsrätten. Hovrätten instämde med tingsrätten att utgångs-

punkten i frågor och bedömningar kring barnet var att det som är bäst för barnet ska vara avgö-

rande.  

 

I fråga om vårdnaden ansåg hovrätten att parterna hade allvarliga samarbetssvårigheter. Det var 

både parter som ansåg att de hade mycket svårt att samarbeta.  

”Av de skäl som tingsrätten anfört anser dock hovrätten att samarbetssvårigheterna inte 

bör hindra att parterna kan upprätthålla ett tillräckligt fungerande samarbete framöver i 

fråga om dottern. Mot de besvär som en gemensam vårdnad kan förväntas ge upphov 

till för parterna får vidare vägas de betydande fördelar som för dotterns del står att vinna 

på att hennes pappa blir mer delaktig i beslutsfattande som rör henne. Sammantaget 

anser också hovrätten att en gemensam vårdnad är förenlig med dotterns bästa.”88 

 

I tingsrätten hade fadern yrkat för gemensam vårdnad efter att modern hade haft ensam vårdnad 

sedan dottern föddes. De skälen tingsrätten anförde angående samarbetssvårigheter var att  

”dessa problem är inte av sådan art att de i sig skulle innebära att en gemensam vårdnad 

skulle vara utesluten. De har bland annat kunnat enas om det umgänge som har fortgått 

och de har haft kontakter sinsemellan gällande dottern. Tingsrätten anser att fadern och 

modern bör kunna upprätthålla ett tillräckligt fungerande samarbete framöver gällande 

dottern.”89 

 

 

                                                
88 T 2533-14 s.3 
89 T 3022-12 s.4 
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4.3 Svea Hovrätts dom i mål nr T 11533-14 

I hovrätten yrkade modern att vårdnad av sonen (4 år) skulle anförtros henne ensamt. Hon yr-

kade vidare om umgängesrätt med fadern. Fadern motsatte sig till ändringar i tingsrättens dom. 

De grunder och omständigheter som åberopades var huvudsakligen samma som i tingsrätten. 

Både parter gjorde gällande att en bedömning enligt deras egen inställning skulle vara bäst för 

barnet.  

 

Modern ifrågasatte faderns roll som förälder och hans lämplighet som vårdnadshavare. Hon 

påstod att hans omsorg om sonen varit bristfällig samt att hans psykiska mående gick ut över 

sonen. Fadern hade tidigare utsatt modern för misshandel och hade haft kontaktsförbud gente-

mot modern. Modern uttryckte en rädsla för fadern samt att han hade fortsatt med trakasserier 

sedan tingsrättens dom. De påstådda trakasserierna var en saboterad bil och flera telefonsamtal 

från ett ”privat nummer”. Hon ansåg att gemensam vårdnad var omöjligt på grund av deras 

stora samarbetssvårigheter. I fall hon skulle anförtros ensam vårdnad skulle hon se till att fadern 

skulle få insyn i sonens liv.90 

 

Fadern hävdade att han var lämplig som vårdnadshavare och inte brister i sin omsorgsförmåga. 

Han hävdade att det finns en risk att sonens kontakt med honom skulle upphöra om modern 

anförtros ensam vårdnad. I fall modern fick ensam vårdnad fanns en risk att hon flyttar till 

Portugal med sonen. Vidare hävdade han att det inte förekomma ”varken sådana praktiska om-

ständigheter eller djupgående samarbetssvårigheter som skulle utesluta gemensam vårdnad.”91 

Han påstod att anklagelserna om trakasserier sedan tingsrättens dom var utan grunder.  

 

Hovrätten konstaterade att faderns kontaktförbud gentemot modern löpte ut i december 2014 

(6 månader tidigare). Kontaktförbudet hade vägt tungt i utredarnas bedömning att modern borde 

anförtros ensam vårdnad av sonen. Hovrätten ansågs, liksom tingsrätten, att både föräldrar var 

lämpliga vårdnadshavare. Det saknade konkreta omständigheter som pekade på en bristfällig 

                                                
90 T 11533-14 s.5 
91 Ibid s.5 
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omsorgsförmåga hos fadern. Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning att det inte fanns 

betydlig risk att modern skulle flytta till Portugal med sonen.92   

 

Det som hovrätten ansåg som avgörande i frågan om vårdnaden var ”parternas samarbetssvå-

righeter och den rädslan modern har uppgett att hon känner för fadern. Det råder inget tvivel 

om att det funnits begränsningar i parternas förmåga att kommunicera och samarbeta. Det har 

inte minst framgått av faderns vittnesmål.”93 Hovrätten ifrågasatt inte moderns rädsla gentemot 

fadern men konstaterade att händelserna som han var åtalad för, som hände för ett och ett halvt 

år sedan, framstod som engångsföreteelser. Stöd för anklagelser för fortsatt trakasserier fanns 

inte i utredningen.94  

 

Hovrätten ansåg att trots samarbetssvårigheter hade parterna kunnat klara av att lösa frågor 

kring sonen under tiden de hade haft gemensam vårdnad. Det var positivt att de hade haft för-

mågan att ”sätta sin egen konflikt åt sidan så att den inte har gått över sonens behov av nära 

kontakt med båda föräldrarna.”95 Om gemensam vårdnad uppgav hovrätten att den 

”bör normalt förutsätta att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete och bör 

inte användas som ett medel för att ”tvinga” föräldrar att samarbeta. En konflikt mellan 

föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam vårdnad, om motsättningen kan antas vara 

av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre 

sikt…. Möjligheten att döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja ska användas 

med stor försiktighet och lyhördhet.”96 

 

I det här fallet ansåg hovrätten att det ”bör finnas förutsättningar för parterna att överbrygga 

sina svårigheter så att de fortsättningsvis kan ha en fungerande kommunikation och samarbete 

i frågor rörande sonen.”97 Att fadern kunde visa förståelse för moderns rädsla och vara tillmö-

                                                
92 Ibid s.7 
93 T 11533-14 s.7 
94 Ibid s.8 
95 Ibid s.8 
96 Ibid s.9 
97 Ibid s.9 
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tesgående skulle vara avgörande om de kan lyckas i detta. Parternas samarbetssvårigheter an-

sågs av hovrätten inte vara så allvarliga att de uteslutade gemensam vårdnad. Gemensam vård-

nad skulle ”säkerställa att sonen får en pappa med full insyn i hans liv och som kan ta en aktiv 

del i de beslut som rör honom.”98 Fortsatt gemensam vårdnad ansågs efter en sammantagen 

bedömning vara det bästa för sonen.99  

 

4.4 Svea Hovrätts dom i mål nr T 6445-14 

Modern yrkade i hovrätten att hon skulle anförtros ensam vårdnad av dottern (5 år). Hon yrkade 

att vid gemensam vårdnad skulle dottern ha sitt stadigvarande boende hos henne. Fadern yrkade 

att vårdnaden skulle anförtros honom ensam och i andra hand att vårdnaden skulle vara gemen-

sam. Han yrkade att vid gemensam vårdnad skulle dottern ha sitt stadigvarande boende hos 

honom. Parterna hade i huvudsak åberopat samma omständigheter i hovrätten som i tingsrätten. 

 

Hovrätten ansåg att båda föräldrar framstod som lämpliga vårdnadshavare. Det hade framkom-

mit påstående om våld och hot om våld gentemot modern från fadern och hans familj samt att 

han satte modern och dottern i fara genom att lämna dem kvar i Syrien hösten 2011. Hovrätten 

angav att  

”när det gäller påståendena om våld, hot om våld, hot och kvarlämnande står, som tidi-

gare nämnts, uppgift mot uppgift……. Under alla förhållanden ligger de påstådda hän-

delserna så pass långt tillbaka i tiden att de inte kan tillmätas någon avgörande betydelse 

för den riskbedömning som hovrätten nu ska göra……risken för att modern eller dottern 

ska utsättas för våld av fadern eller hans familj är liten idag. .. Avgörande för frågan om 

vårdnaden är i stället om parternas samarbetssvårigheter kan anses vara sådana att ge-

mensam vårdnad om dottern är utesluten.”100  

 

Hovrätten hänvisade till ett rättsfall från Högsta domstolen, NJA 2007 s. 382. I detta uttalade 

sig Högsta domstolen om förutsättningar för gemensam vårdnad. Det behöver finnas ”en real-

istisk möjlighet för föräldrarna att gemensamt och inom rimlig tid lösa frågor som rör barnet 

                                                
98 T 11533-14 s.9 
99 Ibid s.9 
100 T 6445-14 s.6 
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och hantera de delade meningar som kan finnas, utan att regelmässigt behöver hjälp utifrån för 

att fatta beslut och utan att det uppstår ständiga konflikter som drabbar barnet.”101 Konflikt i 

sig utesluter inte gemensam vårdnad om den ”kan antas vara av övergående natur och därför 

inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet.”102 

 

Hovrättens bedömning var att det fanns lite som talade för att ett fungerande samarbete mellan 

parterna skulle kunna uppnås de närmast åren. Bedömningen grundade sig i att parterna inte 

hade haft kontakt med varandra sedan de skildes åt i Syrien hösten 2011. De saknade förtroende 

för varandra. Modern hade uppgett att  

”hon inte tror att parternas kommunikation kommer att förändras i framtiden, men hon 

har här öppnat för att i vart fall överväga möjligheten till samarbetssamtal. Även om 

fadern i och för sig har uppgett att han ställer sig positiv till samarbetssamtal finns inte 

mycket som talar för att partnerna under de närmaste åren kommer att kunna uppnå ett 

fungerande samarbete.”103 

Hovrätten ändrade tingsrättens dom och i enlighet med vårdnadsutredningens förslag anför-

troddes vårdnaden modern. 

 

Tingsrätten hade gjort en annan bedömning av samarbetssvårigheterna i fallet. Tingsrätten 

angav en uppfattning att gemensam vårdnad ”i allmänhet är att föredra då det är lämpligt att ett 

barn har två vårdnadshavare. Frågan är om de samarbetsproblem som uppenbarligen finns mel-

lan föräldrarna är sådana att en gemensam vårdnad är utesluten.”104 Tingsrätten delade inte 

vårdnadsutredningens uppfattning att ”ett fungerande samarbete mellan parterna bedöms som 

mycket svårt.”105 Enligt tingsrätten fanns omständigheter som talade för att viljan till ett för-

bättrat samarbete fanns samt att ”parternas positioner inte är så låsta att ett fungerande samar-

bete i frågor som rör barnet är uteslutet.”106 Tingsrätten bedömde att vårdnaden skulle vara 

gemensam i fortsättningen. 

                                                
101 Ibid s.6 
102 T 6445-14 s.6 
103 Ibid s.6 
104 T 5975-13 s.10 
105 Ibid s.11 
106 Ibid s.11 
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4.5 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom i mål nr T 1441-14 

Fadern yrkade att ensam vårdnad av sonen (6 år) skulle anförtros honom. Han yrkade i andra 

hand att hovrätten skulle anförtro dem gemensam vårdnad med stadigvarande boende hos ho-

nom. Modern motsatte sig faderns yrkande och yrkade att i fall hovrätten inte anförtrodde en-

sam vårdnad till henne att vårdnaden i så fall skulle vara gemensam med sonens stadigvarande 

boende hos henne. Åberopade grunder och talans utvecklande var i huvudsak samma som i 

tingsrätten. 

 

Modern hade ensam vårdnad om deras andra gemensamma barn (4 år) som hade sitt stadigva-

rande boende hos henne. Genom tingsrättens dom fick hon även ensam vårdnad av sonen som 

innebar att han fick flytta från fadern där han hade bott sedan 2009, vid ett och ett halv års ålder. 

 

Hovrätten stämde in i tingsrättens bedömning att gemensam vårdnad inte var det bästa för so-

nen. Hovrätten hävdade dock att domstolarna ”bör vara försiktiga med att flytta ett barn från 

dess invanda miljö.”107 Sonen hade levt större delen av sitt liv hos fadern. I det här fallet krävdes 

extra försiktighet eftersom sonen hade särskilda behov. 

”Kontinuitetsprincipen bygger på tanken att en förflyttning av ett barn till en främ-

mande miljö kan vara skadlig för barnet och att barnet därför inte utan goda skäl ska 

tvingas flytta….Barnets problem synes till inte obetydlig del bero på – eller i vart fall 

ha fördjupats – av föräldrarnas konflikt.”108 

Det ansågs mest förenligt med sonen bästa att fadern ensam anförtroddes vårdnaden av honom. 

”Den omständigheten att detta innebär att syskonen inte kommer att bo tillsammans föranleder 

ingen annan bedömning.”109 

 

                                                
107 T 1441-14 s.5 
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Tingsrätten angav att ”det framgår att parterna haft stora samarbetsproblem alltsedan separat-

ionen 2008. Både parternas bristande tilltro till den andre synes vara en betydande anledning 

till att de inte kan få tillstånd ett välfungerande samarbete kring barnen.”110 Det var andra 

gången parterna hade varit i en rättsprocess i domstolen angående vårdnad av deras barn. Kom-

munikation mellan parterna skedde enbart via sms och överlämning av barnen skedde genom 

hämtningar och lämningar på skolan/förskolan. Både parterna hade undanhållit information 

från den andra angående barnen till exempel vid byta av förskola/vårdcentral.111 

 

Tingsrätten hänvisade till vårdnads-, boende och umgängesutredningen (VBU-utredning) som  

”uttrycker en oro för att parternas konflikt drabbar barnen på ett negativt sätt bl. a genom 

att föräldern sätter denna framför barnens intressen och behov…..Även om det genom 

utredningen inte kan anses helt klarlagt hur konflikterna hittills påverkat barnen finns 

det trots allt en beaktansvärd risk att detta kommer att visa sig vara negativt för deras 

utveckling och mående i framtiden, särskilt om striderna fortsätter.”112  

Tingsrätten ansåg att samarbetssvårigheterna mellan parterna var av sådan karaktär att den ge-

mensamma vårdnaden bör upplösas. 

 

4.6 Göta Hovrätts dom i mål nr T 831-14 

Modern yrkade i hovrätten att vårdnaden av hennes två barn (dotter 12 år och son 10 år) skulle 

anförtros henne ensam. I andra hand yrkade hon att om vårdnaden skulle bli gemensam skulle 

barnen ha sitt stadigvarande boende hos henne. Fadern motsatte sig ändringar av tingsrättens 

dom. Om den gemensamma vårdnaden skulle upplösas ville han ha ensam vårdnad av barnen. 

Samma omständigheter åberopades i hovrätten som i tingsrätten, och hovrätten hade tagit del 

av samma utredning. Tilläggsförhör hade hållits med parterna angående utvecklandet av för-

hållandena sedan tingsrättens dom. Ett kompletterande yttrande hade inhämtats från Socialför-

valtningen angående dotterns inställning i boendefrågan.113 

 

                                                
110 T 1839-12 s.9 
111 T 1839-12 s.10 
112 Ibid s.10 
113 T 831-14 s.2 
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Hovrätten uppgav att 

”gemensam vårdnad förutsätter normalt sett att föräldrarna någorlunda konfliktfritt kan 

kommunicera med varandra i frågor som rör barnen. Om parterna brister i förtroende 

för varandra eller saknar vilja att försöka komma överens kan det tala för att gemensam 

vårdnad inte är förenlig med barnens bästa.”114 

Parternas kommunikation skedde via sms och modern hade visat tecken på en bristande tilltro 

till fadern. Detta grundades på att han hade blivit dömd för misshandel mot hennes sambo. Det 

gjorde hovrätten tveksam till att gemensam vårdnad var möjligt. Socialförvaltningens bedöm-

ning var dock att samarbetssvårigheterna ”inte är av den svåra och djupgående arten att gemen-

sam vårdnad är utesluten. De bedömer att det bästa för barnen är att föräldrarna har fortsatt 

gemensam vårdnad om dem.”115  

 

Hovrätten uppgav vidare i sin bedömning att den delade tingsrättens uppfattning att ”den ge-

mensamma vårdnaden kan bidra till en god kontakt mellan barnen och båda deras föräldrar. 

Hovrätten anser att konflikten inte rimligen bör förhindra ett tillräckligt samarbete på sikt i 

frågor som rör barnen.”116 Parterna hade kunnat genomföra de planerade umgängestillfällena 

med sonen fastän de enbart kommunicerade via sms. Hovrätten hävdade att det bästa för barnen 

var en gemensam vårdnad och att ”båda föräldrarna har det rättsliga ansvaret för dem.”117 

 

4.7 Svea Hovrätts dom i mål nr T 4927-14 

Fadern yrkade i hovrätten om ändringar av tingsrättens dom i fråga om hans umgänge med sina 

barn (6 år och 4 år). Modern yrkade att hovrätten ändrar tingsrättens dom och anförtror vård-

naden av barnen till henne ensamt. Parterna var överens om att skulle vårdnaden vara gemen-

sam, skulle barnen ha sitt stadigvarande boende hos modern. Utredningen som åberopats var 

densamma som i tingsrätten. Parterna hade hörts på nytt i hovrätten och lagt fram ytterligare 

skriftlig bevisning. 

 

                                                
114 T 831-14 s.3 
115 Ibid s.3 
116 Ibid s.3 
117 Ibid s.3 
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Modern hade lagt fram omständigheter som enligt henne visade att ”de har så djupgående sam-

arbetssvårigheter att det inte fungerar med gemensam vård.”118 Hon hävdade att fadern inte 

medverkade till att barnen skulle få pass. Hennes önskemål om viss kost för barnen respektera-

des inte och fadern motverkade att barnen skulle få modersmålsundervisning i skolan. Hovrät-

ten ansåg att de problem hon hade lagt fram ”inte är av sådan art att de leder till att hovrätten 

kommer fram till någon annan bedömning än den som tingsrätten har gjort i vårdnadsfrågan; 

den gemensamma vårdnaden ska därför bestå.”119  

 

Hovrätten påpekade att ”det är viktigt med ömsesidig respekt mellan föräldrarna om frågor som 

rör barnen…. En mer öppen inställning från både föräldrarnas sida ger förbättrade möjligheter 

till samarbete dem emellan, något som självfallet kommer att vara till barnens bästa.”120 Hov-

rätten ansåg att det var till barnens bästa att vårdnaden skulle tillkomma parterna gemensamt.   

 

Tingsrätten la fram rättsliga utgångspunkter och hänvisade bland annat till att  

”barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad……det inte finns några 

andra intressen som kan gå före barnets bästa, såsom rättvisa mellan föräldrarna eller 

en förälders behov av kontakt med barnet…..Vad som är ett barns bästa måste alltid 

avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena…. Så 

långt som möjligt ska såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter för barnet beaktas….det 

ofta är nog omöjligt att objektivt slå fast vad som är bäst för barnet och att det till slut 

blir domstolens uppfattning, antaganden och bedömningar som blir avgörande.”121 

 

Det framgick av VBU-utredningen att det fanns en vilja hos både föräldrarna att samarbeta och 

hålla barnen utanför deras konflikt även om de inte alltid hade lyckats göra det. Att de hade 

kunnat samarbeta kring viktiga beslut som val av förskoleklass var positivt. Föräldrar kommu-

nicerade bara skriftligt men utredarna hade bedömt att kommunikationen kunde förbättras, 

eventuellt med professionell hjälp. Tingsrätten delade utredarnas uppfattning. Tingsrätten be-

dömde att med viljan till samarbete för barnens skull och att de sätter barnens bästa framför 

                                                
118 T 4927-14 s.4 
119 Ibid s.4 
120 Ibid s.5 
121 T 2146-13 s.14 
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deras konflikt gav förutsättningar för att en gemensam vårdnad kunde främja barnens behov av 

en nära och god kontakt till både sina föräldrar. 

 

5. Analys 

I detta kapitel görs en analys av den kvalitativa undersökningen av hur rekvisitet, 6:5 2 st. FB 

om samarbetssvårigheter, tillämpas av domstolen i samband med vårdnadstvister och hur 

rättstillämpningen förhåller sig till barnets bästa. Därefter kommer en sammanfattande analys. 

 

5.1 Analys av tillämpningen av 6:5 2 st. FB 

Det har redan framkommit under kapitel tre och undersökningen av begreppet barnets bästa hur 

svårt det är att fastställa vad som är barnets bästa i olika situationer. Det bidrar till att det finns 

skillnader i hur bedömningar har gjorts i domstolen. I ett avgörande som undersöktes konstate-

rade hovrätten att det som är avgörande i vårdnadsfrågan är parternas samarbetssvårigheter.122 

Det saknas nästan helt något resonemang från hovrätten om barnets bästa. Tingsrätten hade 

dock lagt fram ett resonemang kring barnets bästa och hur avgörande det är för beslutsfattandet. 

I detta fall kommer hovrätten och tingsrätten fram till att fortsatt gemensam vårdnad var bäst 

för barnet. Ett tydligt mål är enligt lagstiftningen att barnets bästa ska vara avgörande. I beslut 

om vårdnad i hovrättsavgöranden saknas dock i tre fall en diskussion kring barnets bästa, föru-

tom en hänvisning till tingsrättens motiv.123 En hovrätt som själv tar upp barnets bästa anger att 

det ska komma i främsta rummet.124 Det är knappast möjligt att verkligen säga att barnets bästa 

har varit avgörande om det fattas ett tydligt resonemang i beslutet. 

 

I två av de undersökta avgörandena kom hovrätten fram till något annat än vad som hade be-

slutats i tingsrätten. I mål T 6445-14 saknades ett resonemang kring barnets bästa förutom ris-

ken att barnet far illa. Det fanns inget resonemang kring barnets behov av god kontakt med 

både föräldrarna vare sig hos hovrätten eller tingsrätten. I sammanhanget är det viktigt att hålla 

                                                
122 T 11533-14 
123 Se. T 2533-14, T 831-14, T 4927-14 
124 T 2667-14 
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isär vårdnaden och dess betydelse för barnet och boende/umgänge och dess betydelse. Det vik-

tigaste för barn är att kunna ha en bra kontakt med båda föräldrar under så konfliktfria omstän-

digheter som möjligt.125 Det fattades också en bedömning om vad som var bäst för barnet på 

längre sikt vilket ändå måste vara en viktig komponent vid bedömning i fråga om vårdnad. 

 

I mål T 6445-14 kom samarbetssvårigheter i fokus, och bristen på resonemang kring barnets 

behov är påtaglig. Ett sådant resonemang är särskilt viktigt när samarbetssvårigheterna har bli-

vit bedömda på olika sätt i de olika instanserna. Hovrätten anförtrodde ensam vårdnad till mo-

dern, något som var i enlighet med vårdnadsutredningens bedömning. När tingsrättens beslut 

ändras i hovrätten är det ännu viktigare med ett tydligt och utförligt barnperspektiv kring hur 

samarbetssvårigheterna har bedömts. 

  

Det andra avgörandet som fick olika resultat i de olika instanserna var mål T 2667-14. Här 

ändrade hovrätten tingsrättens beslut om gemensam vårdnad till att modern anförtroddes ensam 

vårdnad. I det här fallet fick samarbetssvårigheter företräde framför barnets behov av en god 

kontakt med både föräldrarna. Det är än en gång intressant att det är modern som får vårdnaden, 

på grund av att det har varit hon som har haft huvudansvaret för barnet under en lång tid. Hov-

rätten bedömde att samarbetssvårigheterna inte varit enbart tillfälliga och att föräldrarna hade 

mycket olika syn på vad som är bäst för barnet. Det är värt att nämna att i bedömningen av 

umgänget med fadern lade domstolen stor vikt vid att det var olämpligt med växelvis boende 

på grund av föräldrarnas konflikt och avståndet mellan föräldrarna. Det var mamman som flyt-

tade efter separationen. Det saknades även här ett långsiktigt barnperspektiv. 

 

Singer ställde frågan ”samarbete på vems villkor?” i sin artikel Samarbetsförmåga och gemen-

sam vårdnad.126 Hon analyserade ett fall, som behandlar samarbetssvårigheter, från Högsta 

domstolen127 och hävdade att föräldrarnas samarbetssvårigheter hade sin grund i faderns under-

låtenhet att följa moderns anvisningar. När föräldrarna inte bor tillsammans är det ofta modern 

som har huvudansvaret för barnets omsorg.  

                                                
125 SOU 2005:43 s.113 
126 Singer, Samarbetsförmåga och gemensam vårdnad, 2007 s.151 
127 NJA 2007 s. 382 
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”Moderns ’förstahands-position’ i förhållande till barnet innebär, när föräldrarna inte 

bor tillsammans, att den andra förälderns möjligheter att över huvud taget få ta hand om 

barnet kan bli beroende av följsamhet med moderns direktiv. Det kan ifrågasättas vilken 

betydelse samarbetssvårigheter som uppstår i denna situation skall tillmätas.”128 

I vissa fall verkar det vara väldigt svårbedömt hur pass svåra eller övergående samarbetssvå-

righeterna faktiskt är. När de hamnar i fokus istället för vad som är bäst för barnet, är det inte 

svårt att hålla med Rejmer och Schiratzki om att insatserna för att lösa vårdnadstvister sällan 

leder till den bästa lösningen för barnet.129 

 

I flera fall hänvisas till NJA 2007 s. 382 och att  

”gemensam vårdnad förutsätter normalt sett att föräldrarna någorlunda konfliktfritt kan 

kommunicera med varandra i frågor som rör barnen. Om parterna brister i förtroende 

för varandra eller saknar vilja att försöka komma överens kan det tala för att gemensam 

vårdnad inte är förenlig med barnets bästa.”130 

Det är dock otydligt vad som konstituerar ett ”någorlunda konfliktfritt” förhållande mellan för-

äldrarna och vad som anses vara sådana brister i förtroende och samarbetsvilja som leder till att 

gemensam vårdnad inte längre är till barnets bästa. Den otydligheten reflekteras i hur olika 

bedömningar har gjorts i domstolarna. 

 

Ett exempel på sådana tveksamheter finns i mål T 831-14. Hovrätten hävdade att parterna kom-

municerade enbart via sms och att ”det kan mot denna bakgrund ifrågasättas om det är möjligt 

med gemensam vårdnad,”131 för att senare ställa sig bakom socialförvaltningens utredning som 

bedömde parternas samarbetssvårigheter inte vara ”av den svåra och djupgående arten att ge-

mensam vårdnad är utesluten.”132 I frågan om konflikten skulle förhindra ett tillräckligt samar-

bete tar hovrätten i beaktande ”särskilt att parterna faktiskt har viss kontakt.”133 

                                                
128 Singer, Samarbetsförmåga och gemensam vårdnad, 2007 s.154 
129 Rejmer, Barnets bästa i vårdnadstvister, 2014 s.367 
130 NJA 2007 s. 382 
131 T 831-14 s. 3 
132 Ibid s. 3 
133 Ibid s. 3 
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5.2 Sammanfattande analys  

Föräldrabalken har ett mer framträdande barnperspektiv än barnkonventionen.134 Det visar att 

lagstiftarna verkligen vill stärka barnens rättsliga ställning. Även om barnets bästa tas i beak-

tande vid vårdnadstvister är det dock svårt att bedöma hur pass avgörande det har varit i de 

enskilda fallen. En viktig komponent i fastställandet av barnets bästa kan vara en inhämtning 

av barnets egen uppfattning och synpunkter under de olika stadierna från utredning till beslut.  

 

I detta arbete har de exempel som lagts fram valts för att barnen i de flesta fall var 5 år eller 

yngre. Detta eftersom arbetet inte har tagit upp den särskilda betydelsen av att barn kommer till 

tals i vårdnadstvister. Barn yngre än fem år hörs i stort sett inte i vårdnadstvister. I stället får 

domstolen en uppfattning av vad föräldrarna och andra vuxna omkring barnet uppfattar som 

barnets bästa. Detta är problematiskt i sig och har kommit under kritik.135 Det är särskilt pro-

blematiskt om domstolen har tendensen att hamna i presumtioner om vad som är bäst för barn 

som en allmän rättslig uppfattning.136 Att ha ett barnperspektiv innebär att barnet måste ges 

möjlighet att själv berätta hur det upplever sin situation. Det perspektivet saknas i fall barn av 

viss ålder inte själva hörs. Då blir det extremt viktigt med ett tydligt redovisat vuxen barnper-

spektiv. 

 

Det finns vissa, till exempel intresseorganisationer för fäder, som hävdat att lagändringen om 

samarbetssvårigheter kommit att innebära att fäder diskrimineras i vårdnadstvister. Detta på 

grund av en risk för ett ökat antal falska anklagelser om våld och deras betydelse för processens 

utgång.137 Detta har inte varit en specifik del av den undersökning som har gjorts i det här ar-

betet men det har framkommit liknande anklagelser som domstolen och vårdnadsutredaren har 

fått ta ställning till. Till exempel i mål T 2533-14 kom anklagelser om att fadern hade alkohol-

problem. Det fanns ingenting förutom moderns uppgifter som talade för att detta skulle stämma 

och ”moderns uppgifter kan enligt tingsrätten inte sättas framför de uppgifter som fadern läm-

nat.”138 Det visar på osäkerheten kring att fastställa samarbetssvårigheter: 

                                                
134 Rejmer, Barnperspektiv och barnets bästa i tingsrätts handläggning av vårdnadstvister, 2002 s.145 
135 Se Rejmer, Barnets bästa i vårdnadstvister, 2014 s. 370 
136 Aronsson och Ingrids, Vittnesmål i vårdnadstvister: Förhandlingar om barnets bästa i domstol och familjerätt, 
2014 s.42 
137 Ibid s.44. 
138 T 3022-12 s.4 
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”Utan tydliga riktlinjer för bedömningen av vad som skall anses vara samarbetssvårig-

heter som utesluter ett gemensamt vårdnadsansvar finns en uppenbar risk för en åter-

gång till ordningen att gemensam vårdnad är utesluten om den ena föräldern motsätter 

sig det. Det är nämligen inte svårt för en samarbetsovillig förälder att åstadkomma sam-

arbetssvårigheter – tvärtom. Och då är det inte längre samarbetsförmågan som avgör, 

utan samarbetsviljan.”139  

Det här problemet kommer fram i de avgöranden som har undersökts i arbetet och det har i 

olika fall resonerats kring samarbetsviljan i stället för samarbetsförmågan.140 

 

Det finns tydligen problem i sig, kring tillämpningen av 6:5 2 st. FB. Strävan efter ett gemen-

samt föräldraansvar för barn utan ett system som kan hantera den typen av samarbetssvårigheter 

som uppkommer i vårdnadstvister leder till otydliga, och ibland motsägelsefulla, slutsatser. Det 

är inte sällan barnet och vad som är bäst för det som hamnar på andra plats i en diskussion kring 

föräldrarnas samarbetssvårigheter.  

 

Det var delvis för att stärka barnets ställning som lagändringarna gjordes 2006. Att stärka bar-

nets ställning var även en tungt vägande motiv till lagändringen som genomfördes 1998. Ef-

tersom gemensam vårdnad då ansågs vara det bästa för barnet, i de flesta fall, ville regeringen 

genomföra en ändring som gjorde det möjligt att besluta om gemensam vårdnad även om en 

förälder motsatte sig det. Det ledde till att beslut om gemensam vårdnad togs i fler fall än vad 

som var bäst för barnet.141 Ändringarna som gjordes 2006 och införandet av 6:5 2 st. FB var 

motiverad delvis av barnets intresse men också för att gemensam vårdnad inte skulle användas 

som tvångsmedel att få föräldrar att samarbeta. Förhoppningen var kanske att inte hamna i det 

rättsläge som var innan 1998, med omöjligheten att besluta om gemensam vårdnad mot en för-

älders vilja, men inte heller att jämt besluta om gemensam vårdnad mot en förälders vilja. Även 

om en viss flexibilitet har nåtts är det ändå föräldrarnas samarbete och förhållanden som verkar 

mer avgörande än barnets bästa. 

 

                                                
139 Singer, Samarbetsförmåga och gemensam vårdnad, 2007 s.151 
140 Se t.ex. T 2667-14 s. 5, T 5975-13 s.11, T 2146-13 s.17  
141 SOU 2005:43 s. 111 



 

 

40 

Barnets bästa lyfts fram och har blivit mer tydligt i lagstiftningen men i praktiken är det ändå 

föräldrarnas förhållanden som står i fokus för vårdnadstvister då det egentligen ska vara tvär-

tom. I en vårdnadstvist ska barnets bästa för en långsiktig relation till sina föräldrar beslutas 

om, inte föräldrarnas framtida förhållanden till varandra. Singer menar att ”dagens ordning in-

nebär i alltför många fall att lagen och rättstillämpningens uppgift att lösa konflikter och tillva-

rata barnets intressen och bästa – att utgöra ett skydd för barnet – kommer i skymundan. Vi har 

fått en rättslig ordning som i stor utsträckning är helt inriktad på vad som skulle kunna beskrivas 

som social ingenjörskonst; att uppfostra föräldrar att leva upp till en ideal bild av en samlevande 

kärnfamilj i en situation där just den inte längre finns.”142  

 

Det finns redan stöd för att barn far illa i konflikter mellan sina föräldrar och att om en förälder 

har ensam vårdnad betyder inte det att den andra föräldern inte får möjlighet till bra kontakt 

med barnet. Tvärtom kan det vara så att barnets relation till båda föräldrar främjas av att för-

äldrarna inte delar vårdnad under konfliktfyllda omständigheter. I fall båda föräldrar är lika 

lämpliga som vårdnadshavare blir det den förälder som är mest samarbetsvillig när det gäller 

att se till barnets rätt till umgänge med den andra förälder som bör få vårdnaden.143  

 

Jag delar slutligen Singers mening att det är barnets bästa som ska vara vägledande och då 

måste det samhälleliga konfliktlösningssystemet på vårdnadsrättens område utformas efter det. 

De gamla förutfattade meningarna om hur föräldraskap ska se ut, och kärnfamilj ideal behöver 

släppas för att ta tillvara barnets bästa i situationer då föräldrarna inte längre, om de ens har 

gjort det, lever tillsammans.144  

 

 

 

 

 

                                                
142 Singer, Gemensam vårdnad för alla föräldrar – Barnets bästa eller social ingenjörskonst? 2014 s. 355 
143 Ibid s. 356 
144 Ibid s. 356 
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