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Sammanfattning 
Syftet med studien har varit att identifiera föräldrarnas roll i förhållande till barnets bästa. Som 
ett tillvägagångssätt har ett trettiotal vårdnadsmål från hovrätterna analyserats. Eftersom detta 
arbete har utförts under tiden för inkorporeringen av barnkonventionen, har även detta förhål-
lande fått sin plats i uppsatsen. Metoden har i övrigt varit rättsdogmatisk, dvs. innefattat studier 
av lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin. Studien visar att det inte finns ett generellt svar 
på frågan om hur domstolen dömer i vårdnadstvister. Därför har istället betydelsen för olika 
omständigheter i förhållande till domstolens bedömning diskuteras. Studien indikerar att dom-
stolarna alltmer kan komma att döma till gemensam vårdnad även vid samarbetsproblem mellan 
föräldrarna. Betoningen av barnets vilja i barnkonventionen öppnar upp för en praxis som ger 
mer vikt även åt mindre barns vilja. Föräldrars befintliga ansvar för barnets bästa kan komma 
att accentueras genom inkorporeringen av barnkonventionen i svensk rätt. Vidare kan konflikter 
mellan föräldrar komma att minskas genom att begreppet ”barnets bästa” förtydligas för de 
myndigheter som kommer i kontakt med barn och föräldrar. Detta eftersom domstolen, som är 
sista steget för tvistande föräldrar, grundar sina beslut bl.a. på dessa myndigheters utredningar. 
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1. Introduktion   
Att vara vårdnadshavare innebär att tillgodose barnets grundläggande behov såsom omvårdnad, 
trygghet och god fostran. En lämplig vårdnadshavare förväntas tillfredsställa dessa för barnet 
väsentliga behov.1 Vårdnadshavaren ska alltså vara lyhörd för barnets känslor samt ge barnet 
en kärleksfull omsorg. Motsatsvis ska en förälder som inte kan tillgodose barnets grundläg-
gande behov inte anförtros vårdnadsansvaret.2 Men är det inte så att de flesta föräldrar vill och 
kan tillfredsställa sina barns ovannämnda grundläggande behov? Denna fråga aktualiserar i sin 
tur den, ur vårdnadsrättsliga perspektivet, avgörande frågan; när anses en förälder vara en 
olämplig vårdnadshavare? Enligt FB 6 kap. 2 a § 1 st., ska den lösning som på ett optimalt sätt 
tillgodoser barnets bästa eftersträvas vid avgörandet av vårdnadstvister. Ytterligare omständig-
heter återfinns i paragrafens andra stycke. Dessa ska tjäna som utgångspunkt vid avgörandet av 
barnets intressen/behov/bästa och måste därmed beaktas i en vårdnadstvist. Tanken med barnets 
bästa är att barnets behov av bl.a. trygghet och stabilitet ska tillfredsställas genom sina föräldrar, 
oberoende av eventuella tvister föräldrarna emellan. Föräldrarnas insats och närvaro i barnets 
liv ska alltså vara till fördel för barnet. I realiteten kan bilden skilja sig rejält. Barnet kan i 
många fall skadas av kontakten med ena föräldern, i andra fall kan föräldrarnas oförmåga att 
lösa konflikterna dem emellan negativt påverka barnets utveckling och välbefinnande. 
 
Av propositionen till 2006 års vårdnadsreform framgår att bedömningen ska genomsyras av ett 
barnperspektiv, vilket innebär att rätten är skyldig att försöka förstå hur barnet uppfattar sin 
situation och eventuella förändringar i denna – domstolen ska se situationen med barnets ögon.3  
Eftersom lagen utgår från barnets perspektiv har vårdnadsfrågan oftast tagits upp utifrån detta 
perspektiv. Att barnets bästa ska dominera i frågor som rör barn är tydligt och framgår direkt 
av flera paragrafer i FB. Dessvärre brukar detta misstolkas av föräldrarna där de uppfattar sig 
som en svag part och anser att lagförfattaren/lagtillämparen utgör den starka parten. Egentligen 
är föräldrarna de verkliga parterna i tvisten och det är barnet, närmare sagt ”vårdnaden om 
barnet”, som är objektet för tvisten. På ett eller annat sätt blandas alltså barnet in i tvisten. 
Därför är det viktigt med regler som tar vara på barnets rättigheter och behov. Men kanske 
föräldrarna behöver involveras mer i frågor rörande barn framför allt i vårdnadsfrågan? Med 
det menas att föräldrarna bör vara en målgrupp för både lagstiftaren och tillämparen av begrep-
pet barnets bästa. Den sistnämnda aktören kan vara en rättsinstans eller en författar av doktrin. 
Det är viktigt att fokusera på och utgå från barnets bästa vid behandling av rättsfrågor rörande 
barn. Lika viktigt är det att uttrycka sig i termer som är förknipbara med föräldrarnas roll. Detta 
skapar mer tillit till rättssystemet hos tvistande föräldrar vilket bidrar till att de känner sig trygga 
även vid en uppstående konflikt dem emellan. Därmed blir det lättare för föräldrarna att lösa 
den eventuella konflikten, allt för barnets bästa. 
 
Ämnet för det här arbetet är kriterierna för föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare. Detta 
arbete hade lika gärna kunnat rubriceras som ”barnets bästa” men tanken bakom hela arbetet är 
just att ta upp vårdnadsfrågan utifrån föräldrarnas perspektiv. Detta kan underlätta mycket för 
en förälder vid förståendet av reglerna och dess syfte. Här kan en slags förvirring uppstå hos 
läsaren. Kan både föräldrarnas perspektiv och barnets perspektiv tas med? Är det inte så att 
dessa två perspektiv alltid är konkurrerande? Det är nämligen så att barnets bästa fortfarande 
utgör utgångspunkten för vårdnadsfrågan. Det är föräldrarnas ansvar för att barnets bästa upp-
nås som tas med i diskussionen här.  

                                                           
1 Se 6 kap. 1§ och 2 § 2 st. FB. 
2 Se t.ex. 6 kap. 7 § FB. 
3 3 Prop. 2005:06/99, s. 39. 
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En vårdnadstvist ska alltså lösas utifrån barnets perspektiv vilket utmynnar i en individuell 
prövning med utgångspunkt i vad som ligger i barnets intresse. I förarbetena betonas vikten av 
att avgöranden om bl.a. vårdnad inte fattas utifrån schabloner utan grundas på omständigheter 
i det enskilda fallet.4  Utifrån föräldrarnas perspektiv kan sägas att en vårdnadstvist löses med 
utgångspunkt i vilken förälder som mest är lämplig dvs. mest beaktar barnets intresse/bästa. För 
att kunna avgöra lämplighetsfrågan krävs en individuell prövning av vad som ligger i barnets 
intresse i det enskilda fallet.  
 
1.2  Syfte (och frågeställningar)  
Detta arbete syftar till att identifiera föräldrarnas roll vid uppnåendet av barnets bästa. Därför 
är föräldrarna både ett ämne (tillsammans med barnet) och en målgrupp för uppsatsen. Eftersom 
lagen samt dess förarbete utgår endast från barnets perspektiv kartläggs domstolarnas metod i 
vårdnadstvister som tillvägagångssätt för att uppnå syftet. Vidare undersöks vilka möjligheter 
domstolarna kommer att ha för att döma på ett annorlunda sätt i samband med en inkorporering 
av barnkonventionen, samt vad det kan innebära för föräldrarnas del. 
 
1.3  Metod (och material) 
Det saknas rättsfallsprejudikat från HD gällande den undersökta tidsperioden varför arbetet 
bygger på rättsfall från hovrätten. Metoden för studien är rättsdogmatisk vilken innefattar stu-
dier av lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin. De behandlade rättsfallen avspeglar den in-
dividuella bedömningen som görs av barnets bästa vid avgörandet av vårdnadshavarens lämp-
lighet. Genom användning av databaser som Karnov har, för arbetet relevanta, rättsfall sökts 
upp.  
 
1.3.1 Arbetet med rättsfall från hovrätten 
Trettio stycken rättsfall har analyserats. Domarna har varit från januari till maj 2018 dvs. rätts-
fall som avspeglar gällande praxis. Det är fråga om rättsfall från hovrätten men avgörandena 
från tingsrätten har också beaktats i syfte att få en fullständig bakgrund. Det är även nödvändigt 
för att kunna jämföra hur de olika instanserna dömer i vårdnadsfrågan. Därefter har ett första 
utkast skapats, vilket omfattar yrkanden från båda instanserna samt domskälen. Sedan har ett 
nytt dokument skapats parallellt med det befintliga utkastet. Där har rättsfallen kategoriserats 
utifrån de framkommande omständigheterna. Det var endast målnummer som fick vara med i 
det dokumentet. Ett rättsfall kunde finnas med under flera kategorier/omständigheter, som var 
följande: Samarbetsproblem, risk för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för över-
grepp, bortförs eller annars far illa, nära och god kontakt med båda föräldrarna, kontinuitet – 
och slutligen barnets vilja. 
 
Efter att ha omarbetat och utvärderat det första utkastet var det andra utkastet klart. Dokumentet 
med kategoriseringen av rättsfallen har styrt arbetet med det andra utkastet. Det andra utkastet 
har innefattat ett underlag med sammanhängande text av domskälen kopplat till de i rättsfallen 
framkomna omständigheter. Rättsfallen var alltså sorterade enligt ovannämnda kategorier/om-
ständigheter. Även här kunde ett och samma rättsfall förekomma under flera kategorier/om-
ständigheter. Detta eftersom domskälen oftast tog upp flera omständigheter som hade förekom-
mit i målet. Efter detta förarbete började arbetet med den slutliga rättsfallsanalysen. Alla kon-
cept har varit till nytta mer eller mindre och de har bearbetats i flera omgångar. Denna struktur 
möjliggjorde analysen av rättsfallen. Resultatet finns under avsnitt Rättsfallsanalys nedan.5 

                                                           
4 SOU 1995:79, s. 87 f. 
5 Se nedan avsnitt 4, s. 19. 
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2. Historisk tillbakablick 
Föräldrabalken har genom åren genomgått många förändringar. De relevanta i sammanhanget 
är de som genomfördes efter antagandet av barnkonventionen. Här behandlas barnkonvention-
ens antagande samt lagreformer som skett fr.o.m. antagandet tills 2018-06-13.  
 
2.1  Barnkonventionen 
I riksdagens kommittédirektiv, översyn av barnets rättigheter i svensk rätt, skrivs att ”Barnkon-
ventionen tillkom efter ett särskilt aktivt svenskt medverkande. Konventionen antogs i FN:s ge-
neralförsamling 20 november 1989 av alla länder. Därefter ratificerades den med universellt 
stöd. Sverige ratificerade konventionen 1990 som ett av de första länderna.” 6  Dock har till-
lämpningen av konventionen avvikit från förväntat.7 Konventionen definierar de rättigheter 
som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett 
eventuella särdrag. Samtidigt som det enskilda barnets rättigheter behandlas understryks för-
äldrarnas skyldighet och statens ansvar för att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och över-
grepp.8 
 
”För att förstärka och fördjupa åtagandena i barnkonventionen finns det numera tre fakultativa 
protokoll till konventionen. De två första protokollen, fakultativt protokoll om indragning av 
barn i väpnade konflikter och fakultativt protokoll om försäljning av barn, barnprostitution och 
barnpornografi, antogs av FN:s generalförsamling den 25 maj 2000. I Sverige trädde dessa 
protokoll i kraft den 20 mars 2003 respektive den 19 februari 2007. Det tredje protokollet, 
fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter om ett klagomålsförfarande, an-
togs av FN:s generalförsamling den 19 december 2011 men har ännu inte ratificerats av Sve-
rige”. 9  
 
2.2  SOU 1995:79 – 1998 års vårdnadsreform  
 
2.2.1 Gemensam vårdnad 
Utredningen som föregick 1998 års vårdnadsreform tog upp vårdnadsfrågan för ogifta föräldrar 
vilket inte utmynnade i en lagändring; vårdnaden skulle fortsätta tillkomma modern ensam i de 
fall föräldrarna inte var gifta med varandra. Enligt utredningen var det inte lämpligt med auto-
matisk gemensam vårdnad ”[o]m föräldrarnas konflikt är så svår och djup att föräldrarna 
överhuvudtaget inte förmår att tala med varandra och än mindre samarbeta i frågor som rör 
barnet”.10  En ytterligare omständighet som talade emot var att ”automatisk gemensam vårdnad 
för ogifta föräldrar kan leda till att modern inte medverkar till att faderskapet blir fastställt”.11  
Införandet av automatisk gemensam vårdnad skulle kunna medföra ”att gemensam vårdnad 
uppkom även beträffande barn som avlats vid en våldtäkt eller något annat sexualbrott”.12 
Detta ansågs vara en ytterligare omständighet som talade emot förslaget om automatisk gemen-
sam vårdnad. 
 

                                                           
6 https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/kommittedirektiv/oversyn-av-barnets-rattigheter-i-svensk-
ratt_H1B135. 
7 Se bl.a. https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/debatt/debattarkiv/2003/6/foraldra-
balken-behover-ett-tydligare-barnperspektiv/. 
8 Se https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/. 
9 https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/kommittedirektiv/oversyn-av-barnets-rattigheter-i-svensk-
ratt_H1B135. 
10 SOU1995:79, s.79. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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För att understryka gemensam vårdnad föreslogs att ”Domstolen skulle medges möjlighet att i 
varje enskilt fall besluta efter vad som är bäst för barnet, vilket vidare innebär att domstolen 
kan mot en förälders önskemål vägra att upplösa gemensam vårdnad”.13 En sådan lagändring 
skulle ”medverka till större flexibilitet åt regelsystemet”, och innebär bl.a. ”att fadern kan få 
del i vårdnaden även om modern motsätter sig detta i de fall modern är ensam vårdnadshavare 
på grund av att föräldrarna var ogifta vid barnets födelse”.14 
 
2.2.2 Samarbetssamtal 
Enligt utredningen ”har samarbetssamtalen störst utsikter att leda till överenskommelse mellan 
föräldrarna om samtalen kommer till stånd innan ett domstolsförfarande inletts”.15 Under so-
cialnämndens tillsyn skulle föräldrarna kunna skriva på avtal om bl.a. vårdnad. Vid godkän-
nandet av sådana avtal skulle socialnämnden beakta barnets bästa och dess önskemål.  
 
2.2.3 Barns bästa- och rättigheter 
Inget klargörande av begreppet ”barnets bästa” gjordes i utredningen. Endast en översiktlig 
beskrivning av begreppets historik i svensk lagstiftning framkom. Därutöver citerades avsnitt 
ur artikel 3 och 18 i FN:s barnkonvention där begreppet hade tagits upp.  För att belysa barns 
rättigheter hänvisade utredningen till artikel 3 i barnkonventionen. Av artikeln framgår att ”vid 
alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet”.16 Därutöver hänvi-
sade utredningen till bestämmelsen i 6 kap. 1 § FB. som infördes år 1983 (prop. 1981/82:168, 
bet. LU 1982/83:17) och som ger barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. ”Barn 
skall behandlas med aktning för sin person och egenart och inte får utsättas för kroppslig be-
straffning eller annan kränkande behandling”.17    
 
2.2.4 Sammanställning av förslagen till lagändringar i 6 kap. FB 
Resultatet blev följande: Förslag till ny inledande bestämmelse som stadgar att: ” barnets bästa 
skall vara avgörande vid domstolens tillämpning av bestämmelserna i kapitlet”. Till denna be-
stämmelse skulle 6 kap. 6a § FB föras, som anger att domstolen ska fästa avseende vid en nära 
och god kontakt med båda föräldrarna. Likaså bestämmelsen i 6 kap. 15 § fjärde stycket FB 
föreslogs föras dit, nämligen att: ”domstol vid beslut om umgänge skall beakta risken för att 
barnet i samband med utövande av umgänge utsätts för övergrepp, olovligen bortförs eller 
kvarhålls eller annars far illa”. Dessutom föreslog utredningen att de genom propositionen 
”Barns rätt att komma till tals” (prop. 1994/95:224) föreslagna bestämmelser som framhåller 
att ”domstolen skall ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av ålder och mognad” också 
skulle föras till den inledande bestämmelsen i 6 kapitlet FB.18 
 
2.3  Regeringens proposition 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge 
I propositionen 1997/98:7 kom ändringsförslagen i FB gällande vårdnad att syfta ”till att be-
tonavikten av samförståndslösningar och underlätta för föräldrar att i så stor utsträckning som 
möjligt komma överens om hur frågor om vårdnad och umgänge mm. skall lösas”.19 Tanken 
med förslagen var att ” bana väg för ökad användning av gemensam vårdnad”.20 
 

                                                           
13 SOU1995:79, s.9 
14 Ibid. 
15 SOU1995:79, s.10. 
16 SOU 1995:79, s.74. 
17 SOU1995:79, s.75. 
18 Resultatet återfinns i SOU1995:79, s.74. 
19 Prop.1997/98:7, s.1. 
20 Ibid. 
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Det hänvisades till barnkonventionen, artikel 18, som föreskriver att konventionsstaterna ska 
säkerställa föräldrarnas ansvar för barnets uppfostran och utveckling.21 Även i fråga om verk-
ställighet av domstolsavgöranden om bl.a. vårdnad skulle barnets bästa betonas.22 I de fall ge-
mensam vårdnad var bäst för barnet skulle domstolen kunna bestämma om gemensam vårdnad 
oberoende av ena förälders motstånd.23 Det föreslogs att domstolen skulle kunna avgöra um-
gänges- och boendefrågan även vid en gemensam vårdnad.  När föräldrarna var överens skulle 
de kunna reglera frågor rörande vårdad m.m. genom juridiskt bindande avtal.24 Även barnets 
rätt till umgänge med den förälder som det inte bor hos lyftes fram i propositionen. Därmed 
fastslogs att bägge föräldrarna har en skyldighet att tillgodose barnets behov av umgänge.25 
Vidare framhöll regeringen att i de fall en förälder är olämplig som vårdnadshavare, eller ”kon-
flikten mellan föräldrarna är så svår och djup att det är omöjligt för dem att samarbeta i frågor 
som rör barnet” ska det anses bäst för barnet att vårdnaden är ensam.26  
 
2.3.1 Barnets bästa 
Det påtalades det faktumet att domstolen ska beakta vad som är bäst för barnet, vilket anges i 
flera bestämmelser i FB. I det sammanhanget hänvisades även till den ovan redovisade vård-
nadstvistutredningen (SOU1995:79) som ansåg att principen om barnets bästa borde betonas 
ytterligare, genom att det redan i inledningen till 6 kap FB, föreskrivs att barnets bästa ska vara 
avgörande för alla rättens ställningstaganden i enlighet med 6 kap FB. Regeringen delade denna 
uppfattning och föreslog även att bestämmelsen gavs en mer generell utformning där även so-
cialnämndens prövning av vårdnad, boende och umgänge omfattas av bestämmelsen. Således 
föreslog regeringen att det införs en uttrycklig bestämmelse om att barnets bästa skall komma 
i främsta rummet vid avgörande av alla frågor som rör vårdnad om barn, barns boende och 
umgänge Regeringen anger som skäl för sina förslag dels att” Principen om barnets bästa är 
väl förankrad i svensk rätt. Den är även central i FN:s konvention om barnets rättigheter från 
år 1989 (barnkonventionen). Där sägs i artikel 3 att barnets bästa skall komma i främsta rum-
met vid alla åtgärder som rör barn.”.27 Riksdagen beslutade att anta regeringens proposition 
1997/98 i sin helhet. Den första oktober 1998 trädde de nya bestämmelserna ikraft.  
 
2.3.2 Prop. 2005:06/99 
År 2002 utvärderades föräldrabalkens regler om vårdnad, boende och umgänge, 2002 års vård-
nadskommitté.28  Den utvärderingen ledde till 2006 års vårdnadsreform (prop. 2005/06:99 Nya 
vårdnadsregler, bet. 2005/06:LU27). Syftet med reformen var framför allt att stärka barnrätts-
perspektivet. Ett annat viktigt syfte var att underlätta för föräldrar att komma överens i frågor 
om vårdnad, boende och umgänge. De nya vårdnadsreglerna trädde i kraft den 1 juni 2006. 
Lagändringen innebar bl.a. att föräldrarnas samarbetsförmåga som omständighet att beakta i 
vårdnadstvister, fördes från tidigare praxis till FB. Det stod klart att föräldrarnas samarbete i 
frågor som rör barn är en förutsättning för gemensam vårdnad (FB 6 kap. § 5 2st.). I fråga om 
barnets rätt att komma till tals infördes ett tredje stycke i 2a§ FB där barnets vilja betonas. 
Därtill togs tolvårsgränsen bort från lagtexten och istället uttrycktes barnets rätt att komma till 
tals så här: "har barnet nått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör beaktas, får verkstäl-
lighet inte ske mot barnets vilja utom då rätten finner att det är nödvändigt av hänsyn till bar-
nets bästa" (FB 21 kap § 5). En annan nyhet var att våld som omständighet utvidgades till att 
                                                           
21 Prop.1997/98:7, s. 50. 
22 Prop.1997/98:7, s. 100. 
23 Prop.1997/98:7, s.51. 
24 Prop.1997/98:7, s. 81-89.  
25 Prop.1997/98:7, s. 61-63 
26 Prop.1997/98:7, s. 51. 
27 Prop.1997/98:7, s. 47. 
28 Se vidare under avsnitt 2, samarbetsförmåga. 
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omfatta även andra i familjen än själva barnet. I princip skulle denna omständighet hindra ge-
mensam vårdnad (FB 6 kap § 2a 2st.). Barnets behov att umgås med sina mor- och farföräldrar 
samt andra närstående fick också beaktas (FB 6 kap § 15a 2st.).  
 
2.4  Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter 

Prop.2017/18:186  
Den 27 mars 2013 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att inom 
särskilt angelägna områden kartlägga hur rättstillämpningen stämmer överens med barnets rät-
tigheter enligt barnkonventionen samt de två fakultativa protokoll som Sverige har tillträtt.29  
Dessutom skulle utredaren definiera för- och nackdelar i samband med en inkorporering av 
konventionen. Regeringen utvidgade sedan uppdraget till att omfatta inlämnande av förslag till 
en lag om inkorporering av barnkonventionen.30  
 
I propositionen ”Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter” definieras en kon-
vention som ett juridiskt bindande avtal och en typ av internationell överenskommelse mellan 
stater som tillträtt densamma. Därigenom framhålls att genom ratificering av en konvention är 
Sverige skyldigt att fullgöra förpliktelser enligt konventionen.31 Vidare beskrivs skillnaden 
mellan monistiska och dualistiska stater. I monistiska stater blir ingångna internationella över-
enskommelser automatiskt en del av den nationella rätten. I dualistiska stater krävs däremot ett 
aktivt införlivande med den nationella rätten. Enligt propositionen brukar Sverige betecknas 
som en dualistisk stat. Även om Sverige redan genom ratificeringen är folkrättsligt bundet att 
följa en konvention blir konventionen alltså inte en del av den nationella rätten, om inte kon-
ventionen införlivas med denna. Detta kan ske genom transformering eller inkorporering. I pro-
positionen påpekas att båda metoderna är godtagbara från svensk konstitutionell synpunkt men 
att den vanligaste metoden har varit transformeringen. Transformeringen innebär att i behövlig 
utsträckning införa eller ändra inhemska bestämmelser så att de motsvarar konventionens be-
stämmelser,32 något som har gjorts sedan ratificeringen av barnkonventionen.33 
 
Vidare framgår av resultaten från tidigare granskningar att svensk lagstiftning överlag stämmer 
väl överens med barnkonventionens bestämmelser. Huruvida rättstillämpningen stämmer över-
ens med barnkonventionen har dock inte varit föremål för någon mer ingående granskning se-
dan Barnkommitténs arbete. I propositionen hänvisas till en kartläggning av hur svensk lagstift-
ning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen.34 Där anges exempel 
där tillsynsmyndigheter och Barnombudsmannen pekat på skillnader mellan konventionens in-
nebörd och tillämpningen av lagstiftningen.35 
 
Den 11 mars 2016 överlämnade utredningen, som antog namnet Barnrättighetsutredningen (S 
2013:08), till regeringen betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag.36 De områden som 
kartlagts gäller barn i migrationsprocessen, stöd och service till barn med funktionsnedsättning, 
barn som utsatts för och bevittnat våld inom familjen. Utredningen konstaterar att ”barnkon-
ventionen inte fått tillräckligt genomslag i rättstillämpningen på de kartlagda områdena och 

                                                           
29 Dir. 2013:35. 
30 Dir. 2015:17. 
31 Prop. 2017/18:186 s.59. 
32 Prop. 2017/18:186 s.60. 
33 Se ovan. 
34 Ds 2011:37. 
35 Prop. 2017/18:186 s.67. 
36 SOU 2016:19. 
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att det finns tydliga brister i förhållande till barnets rättigheter enligt konventionen”. Utred-
ningen visar på att barns rättigheter ofta inte får tillräckligt genomslag i beslutsprocesser. Kon-
ventionen tycks snarare uppfattas som ett policy- eller värdegrundsdokument för verksamheten. 
Detta trots att den lagstiftning som tillämpas på området utgår från rättigheterna i konventionen. 
Förhållandet uttrycks så här: ”enligt utredningen har myndigheter på statlig och kommunal 
nivå inte fått tillräckligt stöd i att tolka konventionens rättigheter i förhållande till den egna 
verksamheten och gällande rätt. Detta förstärks av att förarbeten till bestämmelser som utgår 
från barnkonventionen och olika riktlinjer som ska vara till stöd i rättstillämpningen enligt 
utredningen kan vara otydliga och även sakna förankring i barnkonventionen. Vidare konsta-
teras att bristerna är tydligast i fråga om principen om barnets bästa och barnets rätt att få 
uttrycka sina åsikter”.37 
 
Enligt utredningen resonerar inte beslutsfattare kring barnets bästa och hur man gått tillväga i 
bedömningen av denna. Dessutom är det vanligt att bedömningen inte tar sin utgångspunkt i 
det enskilda barnets situation. ”Istället bedöms barnets bästa utifrån generella uttalanden i 
förarbeten, policydokument och andra riktlinjer.”38 När barnets intressen ska vägas mot andra 
intressen har inte avvägningar och bedömningar som myndigheter gjort kunnat hittas. Kopp-
lingen mellan barnets åsikter och bedömning av barnets bästa är, enligt utredningen, också 
otydlig i rättstillämpningen. Istället för att barnet ska kunna vara delaktigt i beslutsprocessen 
och dessutom skyddas i sin delaktighet, finns en strävan efter att skydda barnet från själva del-
aktigheten. Utredningens bedömning kom att överensstämma med regeringens bedömning 
nämligen att inkorporering av barnkonventionen är nödvändig. 
 
2.4.1 Remissinstanserna  
Flera av remissinstanserna tillstyrker en inkorporering. Enligt dessa39 ”finns det en rad brister 
när det gäller genomslaget för barnets rättigheter och den rättsliga ställningen för barn i Sve-
rige behöver därför stärkas”. Barnombudsmannen betonar att ”det barnrättsbaserade synsätt 
som utgör kärnan i barnkonventionen, som innebär att varje barn ska ses som bärare av rät-
tigheter, inte anammats i tillräcklig utsträckning i beslutsprocesser som involverar barn”. En-
ligt barnombudsmannen är en viktig effekt av inkorporeringen att ”konventionens formella 
ställning stärks och att arbetet med att transformera annan lagstiftning som rör barnets rättig-
heter påskyndas”. Även majoriteten av de kommuner som lämnat remissyttranden är positiva 
till en inkorporering av barnkonventionen.40 
 
Däremot avstryker majoriteten av domstolarna och andra rättsvårdande myndigheter förslaget 
om inkorporering. Detta med hänvisning till bl.a. att barnkonventionens artiklar innehåller 
många vaga formuleringar vilket kan leda till tolkningsproblem. Detta ska ses mot bakgrund av 
avsaknad av förarbeten till konventionen. Därutöver framhålls att en inkorporering kommer att 
lägga stort ”tolkningsansvar på rättstillämparen och att skillnaderna vid tillämpningen kan bli 
alltför stora, vilket inte är förenligt med kravet på förutsebarhet i rättstillämpningen”.41  Vidare 
påminns om den svenska rättstraditionen som innebär att tolkningen av lagtexten normalt till-
kommer lagstiftaren och inte rättstillämparen. Istället leder transformering av relevanta kon-
ventionsartiklar inom berörda lagstiftningsområden troligtvis till att dessa får bättre genomslag 
i svensk rätt där tillämparen har möjlighet att få ledning av exempelvis förarbeten.  

                                                           
37 Prop. 2017/18:186 s.68. 
38 Ibid. 
39 Barnombudsmannen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Sveriges advokatsam-
fund, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Kristianstads kommun, Örebro kommun och Unicef Sverige. 
40 Prop. 2017/18:186 s. 70. 
41 Prop. 2017/18:186 s.71. 
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I propositionen betonas skyldigheten som åläggs Sverige att säkerställa effektiviteten av kon-
ventionens bestämmelser i både den svenska lagstiftningen och rättstillämpningen. Dock fram-
hålls att ratificeringen 1999 inte innebär krav på inkorporering av barnkonventionen. Trots att 
Barnrättskommitténs kommentarer inte är bindande, påpekas i propositionen att ”i sina rekom-
mendationer till Sverige har barnrättskommittén vid flera tillfällen uppmanat Sverige att inkor-
porera konventionen”.42 I sina resonemang om behovet av inkorporering hänvisar regeringen 
till resultaten från barnrättighetsutredningen. Denna har visat att ”trots strategiska åtgärder och 
trots att barnets rättigheter fortlöpande transformerats in i gällande rätt och gett avtryck i ny 
lagstiftning har rättigheterna inte fått tillräckligt genomslag i beslutsprocesser som rör 
barn”.43 Regeringen menar att ”konventionens ställning som lag kan förväntas påverka ut-
vecklingen av såväl befintlig som ny lagstiftning. En inkorporering innebär också ett förtydli-
gande av att lagstiftaren ska beakta och synliggöra barnkonventionen genom att i förarbeten 
göra en tydlig koppling till rättigheterna i konventionen”.44 Dessutom understryker regeringen 
att inkorporeringen inte innebär någon ny uppgift för rättstillämparna då lagstiftningen redan i 
dag ska tolkas fördragskonformt. Dock innebär inkorporeringen ett förtydligande av att rätts-
tillämparna ska ta hänsyn till de rättigheter som följer av barnkonventionen i mål och ärenden 
som rör barn. Därutöver gör inkorporeringen rättstillämparen uppmärksam på att tolka svenska 
bestämmelser i förhållande till barnkonventionen utifrån sedvanliga tolkningsprinciper.45 
 
Även om gällande rätt ger i stort ett starkare skydd för barnets rättigheter menar regeringen att 
en ytterligare aspekt tas med i samband med en inkorporering. Konventionens bestämmelser 
blir genom inkorporeringen gällande som lag och kan i princip läggas till grund för myndighet-
ers beslut även när barnkonventionens bestämmelser inte uttryckligen framgår av annan lag-
stiftning dvs. inte transformerats. I propositionen markeras att inkorporeringen av barnkonvent-
ionen inte innebär att den får företräde framför annan lagstiftning. Motstridighet mellan den 
inkorporerade konventionen och annan lagstiftning måste avgöras med hjälp av allmänna rätts-
liga tolkningsprinciper.46 
 
När det gäller invändningen om avsaknaden av en överstatlig domstol svarar regeringen med 
en hänvisning till Norge som har inkorporerat barnkonventionen sedan länge. Regeringen me-
nar att erfarenheten visar att ”avsaknaden av en internationell domstol särskilt för barnkon-
ventionen inte uppfattats som något stort problem i den praktiska tillämpningen av konvent-
ionen. Norsk praxis som på ett eller annat sätt berör barnkonventionen har utvecklats relativt 
kort tid efter inkorporeringen och därigenom har behovet av vägledning kunnat tillgodoses”. 
Istället finns möjligheter att få olika former av vägledning på andra sätt. Därtill framhålls att 
”såväl EU-domstolen som Europadomstolen använder sig av barnkonventionen i sin praxis”.47 
 
Gällande de artiklar i konventionen som är allmänt hållna och inte passar för en direkt tillämp-
ning i enskilda fall hänvisar regeringen till den rättsutveckling som har skett genom EU-rättens 
och Europakonventionens inflytande. Det framhålls att den svenska rättstillämparen har vant 
sig vid att hantera regelverk med relativt hög grad av icke detaljreglering. Dessutom anges att 

                                                           
42 Prop. 2017/18:186 s.73. 
43 Prop. 2017/18:186 s.74. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Prop. 2017/18:186 s.76–77. 
47 Prop. 2017/18:186 s.77–78. 
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”bestämmelser i den svenska lagstiftningen är inte heller alltid sådana att de direkt och själv-
ständigt grundar rättigheter. Syftesbestämmelser och principförklaringar får t.ex. betydelse 
först när de ses i sammanhang med andra rättsregler”.48 
 
Även när regeringen svarar på invändningen om avsaknaden av förarbeten till konventionen 
hänvisar regeringen till sedvanliga tolkningsregler. Därutöver nämns förarbeten till nationell 
lagstiftning genom vilken delar av barnkonventionen transformerats. Dessutom understryks 
vikten av en fortsatt och mer systematisk transformering som kommer att ge rättstillämparen 
mer vägledning i tolkning av konventionsbestämmelserna.49 Vidare hänvisas till barnrättskom-
mitténs rekommendationer och allmänna kommentarer, trots att de inte är en rättskälla, samt 
domstolsavgöranden från andra länder. Dock anser regeringen att ”en vägledning som kan ut-
göra ett stöd för hur man metodmässigt kan gå tillväga vid tolkning och tillämpning av barn-
konventionen bör tas fram”.50 
 
2.4.2 Sedvanliga principer för tolkning av internationella konventioner 
När svenska domstolar och andra myndigheter ska lägga konventionens originaltext till grund 
för sin rättstillämpning ska dessa tolka texten med hjälp av sedvanliga tolkningsregler. I det 
sammanhanget hänvisar regeringen till Wienkonventionen om traktaträtten. I Wienkonvent-
ionen görs en skillnad mellan grundläggande tolkningsmedel och supplementära tolkningsme-
del: ”enligt Wienkonventionen ska en konvention tolkas ärligt i enlighet med den gängse me-
ningen av konventionens uttryck sedda i sitt sammanhang och mot bakgrund av konventionens 
ändamål och syfte”. Utöver själva texten ingår eventuella överenskommelser som träffats i 
samband med konventionens ingående. Dessutom påpekas i propositionen att hänsyn ska tas 
till ”senare överenskommelser mellan parterna om konventionens tolkning eller tillämpning 
och sådan praxis vid dess tillämpning som visar att parterna är ense om tolkningen, liksom 
också relevanta och tillämpliga regler i internationell rätt (Wienkonventionen artikel 
31.3.c)”.51 
 
Förarbeten till en konvention nämns som ett supplerande tolkningsmedel. De förhandlingar och 
diskussioner som ägde rum i samband med utarbetandet av barnkonventionen utgör förarbeten 
till denna och därmed ett alternativt tolkningsmedel. Vidare behandlas ett annat supplerande 
tolkningsmedel, nämligen andra konventioner om mänskliga rättigheter som rör samma rätts-
område, artikel 32 i Wienkonventionen. Förutom detta refererar propositionen till artikel 38 i 
stadgan för den Internationella domstolen, ICJ. Där berörs de sekundära rättskällorna; rätts-
praxis och doktrin. Enligt propositionen kan rättsliga avgöranden och doktrin fungera som 
hjälpmedel vid tolkningen av barnkonventionens bestämmelser.52 
 
I fråga om rekommendationer och allmänna kommentarer m.m. från FN:s konventionskommit-
téer, inklusive barnrättskommittén, konstateras i propositionen att ”uttalanden från konvent-
ionskommittéerna har med tiden fått en relativt stark ställning som tolkningsmedel för bl.a. 
nationella och internationella domstolar”. Därför menar regeringen att rekommendationer och 
allmänna kommentarer från konventionskommittéerna kan ge viss vägledning vid tolkning och 
tillämpning av konventionsåtaganden i Sverige, dock understryks vikten av att ”ta hänsyn till i 

                                                           
48 Prop. 2017/18:186 s.78. 
49 Ibid. 
50 Prop. 2017/18:186 s.79. 
51 Prop. 2017/18:186 s.83. 
52 Ibid. 
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vilket sammanhang uttalandet eller rekommendationen gjorts, hur tydliga de är, och om utta-
landet riktar sig till Sverige, mot ett annat land eller om det är ett generellt uttalande”.53 
 
Slutligen erinras om en fortsatt transformering som tillsammans med den redan gjorda kan ut-
göra ett stöd för rättstillämparen vid uttolkning av barnkonventionens bestämmelser. Det vid-
hålls att ”författningsbestämmelser kan utformas mer precist än bestämmelserna i barnkon-
ventionen och lagstiftaren kan då, i likhet med vad som gäller för de områden som redan ge-
nomgått en transformering, genom förarbetsuttalanden redogöra för de politiska avvägningar 
som gjorts av t.ex. barnets bästa i förhållande till andra viktiga samhällsintressen och ge väg-
ledning för tillämparen”.54 Majoriteten i riksdagen röstade ja till regeringens förslag, lagänd-
ringarna börjar gälla den 1 januari 2020.55 
  

                                                           
53 Prop. 2017/18:186 s.84. 
54 Prop. 2017/18:186 s.84-85. 
55 https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/betankande/inkorporering-av-fns-konvention-om-bar-
nets_H501SoU25.  
http://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---beslut-i-korthet/2018/jun/13/riksdagsbeslut-13-juni/ 
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3. Gällande rätt 
Här beskrivs den gällande rätten som finns idag och hur den förhåller sig till föräldrarnas lämp-
lighet som vårdnadshavare. Uppdelningen är baserad på de lagstadgade bedömningsgrunderna 
som domstolen utgår från i samband med vårdnadstvister. 
 
3.2  Samarbetsförmåga 
Vid utvärderingen av vårdnadsreglerna år 2002 visade det sig att rättsläget hade utvecklats mot 
en presumtion för gemensam vårdnad. Domstolarna dömde alltmer till gemensam vårdnad även 
när en av föräldrarna var emot detta på grund av exempelvis våld och andra övergrepp i famil-
jen, samt när utrymmet för samarbetet kring barnets frågor var väldigt litet. I syfte att strama 
upp den rättspraxis som banat en väg för schablonmässig bedömning för gemensam vårdnad, 
infördes år 2006 en ny bestämmelse om föräldrarnas samarbetsförmåga.56 Avsikten var dock 
inte att det skulle ske en återgång till det rättsläge som rådde före 1998 års reform, då gemensam 
vårdnad var utesluten i de fall någon av föräldrarna motsatte sig detta.57 Att föräldrarnas sam-
arbetsförmåga är en faktor att beakta vid avgörande av vårdnadsfrågor finns numera uttryckli-
gen nämnd i 6 kap. 5 § st. 2 FB. 
 
Ett konfliktfritt samarbete är alltså en förutsättning för gemensam vårdnad. Det innebär att för-
äldrarna måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet.58 Vidare 
bör gemensam vårdnad inte användas som ett påtryckningsmedel för att få föräldrarna att sam-
arbeta. Barnet kan inte få en god omvårdnad när föräldrarna inte kan eller vill åstadkomma ett 
konfliktfritt samarbete om omvårdnaden, eller om en förälder ständigt motsätter sig den andra 
förälders initiativ.59 Att konflikten föräldrarna emellan är så svår och djup och därmed omöj-
liggör samarbetet ska oftast leda till ensam vårdnad. Det sagda utesluter dock inte att gemensam 
vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa även i andra fall. Bedömningen måste utgå från 
det enskilda barnets situation.60 Olyckligtvis görs i förarbetena ingen närmare beskrivning eller 
exemplifiering av samarbetsproblem som kan tala emot gemensam vårdnad. 
 
HD har i ett fall tagit ställning till innebörden av samarbetsförmågan. Målet NJA 2007 s.382 
gällde en treårig flicka vars föräldrar aldrig hade bott tillsammans och hade varit involverade i 
en domstolsprocess rörande vårdnad, boende och umgänge sedan barnet var fyra månader gam-
malt. Domstolen konstaterade att parternas bristande samarbetsförmåga var av sådan omfatt-
ning att ett gemensamt vårdnadsansvar inte kunde anses vara till den treåriga flickans bästa. 
Faktum att parterna hade haft en pågående rättslig process från det att barnet var fyra månader 
och att umgänget med barnet hade reglerats på ett mycket ingående sätt genom olika domstols-
beslut, låg till grund för domstolens ställningstagande. Vidare konstaterade HD att parternas 
kommunikationssätt (endast via SMS och mejl) tillsammans med de rättsliga processerna ut-
gjorde skäl för att besluta om ensam vårdnad om barnet. Enligt HD ska inte föräldrarnas han-
tering av sina meningsskiljaktigheter vara beroende av en hjälp utifrån. Brist i förtroendet samt 
i flexibiliteten gentemot den andra föräldern, kan tala emot gemensam vårdnad. Om konflikten 
är av övergående natur och inte hindrar ett samarbete kring barnet på längre sikt, behöver dock 
inte gemensam vårdnad uteslutas. 
 

                                                           
56 Prop. 2005/06:99 s. 50. 
57 Singer Anna, Barnets bästa - om barns rättsliga ställning i familj och samhälle (2012), s. 130. 
58 Prop. 2005/06:99 s. 51. 
59 Ibid 
60 Ibid 
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Domen har kritiserats från många håll. Enligt kritiken har den bäddat för en ytlig bedömning 
av föräldrars samarbetsproblem, såsom att lägga stor vikt vid kommunikationssättet, som grund 
för uteslutande av gemensam vårdnad. Domen erbjuder ett tillvägagångssätt för en förälder som 
vill åstadkomma ensam vårdnad, nämligen att tillse att kommunikationen med den andra föräl-
dern sker endast via SMS eller mejl. I så fall ger detta stöd för att samarbetet är av sådan form, 
att gemensam vårdnad inte är lämplig. Detsamma gäller om en förälder ser till att ingen kontakt 
alls föreligger med den andra föräldern.61 Det är faktiskt inte svårt för en förälder som inte vill 
samarbeta att åstadkomma samarbetssvårigheter och på det sättet tvinga fram ett beslut om en-
sam vårdnad. Därför är det viktigt att domstolen noggrant utreder vari svårigheterna ligger.62 
En förälder som saboterar samarbetet och därigenom också barnets kontakt med den andra för-
äldern bör inte ges ensamt vårdnadsansvar även om det skulle innebära att barnet ryckas upp 
från sin invanda miljö.63 
 
Vidare har det tyckts att domstolen förivrat sig i sin brådska att justera den praxis som följde 
av 1998 års lagändring. Domen bidrar inte till några tydliga riktlinjer för när problemen i sam-
arbetet kring frågor som rör barnet kan utesluta gemensam vårdnad, något som kan medföra en 
återgång till tidigare ordning före 1998 – att gemensam vårdnad är utesluten om någon av för-
äldrarna motsätter sig det.64 
 
För en förälder innebär denna aspekt i bedömning av vårdnadsfrågan att sätta barnets intres-
sen/bästa före den egna konflikten. Att vara medveten om vikten av samarbetet kring frågor 
rörande barnet och dess betydelse för kvaliteten på omvårdnaden som barnet får av båda för-
äldrarna. Att alltid vara redo för jämkning av sin uppfattning med den andra föräldern. En 
olämplig förälder är en som trots allt inte låter sig samarbeta med den andra föräldern för barnets 
bästa.  
 
3.3  Risk för att barnet far illa 
Tidigare angav lagtexten i 6 kap. 2 § FB att det vid bedömningen av vad som är bäst för barnet 
skulle fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräld-
rarna, medan risken för att barnet far illa skulle beaktas. Reglerna har dock ändrats i samband 
med att risken för att barnet far illa fått tillmätas större vikt än tidigare. Förhållandet regleras 
idag i 6 kap. 2 a § 2 st. 1 p. FB. Där betonas att rätten vid beslut rörande vårdnadsfrågor ska 
fästa särskilt vid risken att barnet utsätts för övergrepp, olovligen bortförs eller kvarhålls eller 
annars far illa.65 Paragrafen fick sin utformning i samband med 2006 års reform av vårdnads-
reglerna. Som nämnts ovan66 märktes det vid utvärderingen av 1998 års reform av vårdnads-
reglerna att domstolarna fastställde gemensam vårdnad även fast påståenden om övergrepp var 
relativt förekommande. Domstolarnas bedömning ger intryck av att barnets behov av en nära 
och god kontakt med båda föräldrarna många gånger vägde tyngre än tänkbara risker. En orsak 
till domstolarnas inställning kan vara den tidigare formuleringen i 6 kap. 2 § FB där risken 
(endast) skulle beaktas.67 
 
Efter 2006 års reform utgår domstolarna från att risken för barnet att fara illa väger tungt vid 
avgörandet av en vårdnadstvist. Även risken för övergrepp mot andra i familjen har betydelse. 

                                                           
61 Sjösten (2014), Vårdnad, boende och umgänge, s. 69. 
62 Singer (2012), Barnets bästa - om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 130. 
63 Singer (2012), Barnets bästa - om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 130–131. 
64 Singer, JT 2009/10 s. 411. 
65 Se Prop. 2005/06:99 s. 42.  
66 Se ovan 3.1 samarbetsproblem. 
67 Singer (2012), Barnets bästa - om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 122. 
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Vägledning för hur en sådan riskbedömning ska göras kan hämtas från förarbetena. Där nämns 
vissa omständigheter såsom tidigare övergrepp, hot om övergrepp, allmän attityd till våld, miss-
bruksproblem och psykisk sjukdom. Även tidigare övergrepp kan ha betydelse för bedöm-
ningen och domstolen får inte ställa beviskraven lika högt som i brottmål. Ett påstående om 
övergrepp ska beaktas i ett vårdnadsmål även om en förundersökning hos polisen lagts ner.68  
 
Trots all vägledning som kan hittas i förarbetena och doktrin är utförandet av en sådan riskbe-
dömning mycket komplicerad. Det är inte ovanligt att den ena föräldern har svårt att bevisa en 
befintlig risk som orsakas av den andra föräldern. Föräldrarnas uppgifter står vanligtvis ord mot 
ord vilket försvårar riskbedömningen. Även i de fall det står tydligt att det föreligger ett risk-
moment är det svårt att bestämma allvarlighetsgraden för detta. Men oavsett de svårigheter som 
uppstår under processen ska domstolen göra en avvägning mellan risken för att barnet kan fara 
illa av en beslutad vårdnad och det behovet barnet har av en nära och god kontakt med båda 
föräldrar. Dock betonas i förarbetena att risken för att barnet far illa till följd av en beslutad 
vårdnad ska få en överordnad betydelse i förhållande till bestämmelsen om barnets behov av 
nära och god kontakt med båda föräldrarna. Det är nämligen helt logiskt att ett barn inte har 
behov av en kontakt som riskerar att vara till men för barnet.69  Risken ska dock vara så allvarlig 
att den kan medföra skador för barnets utveckling.  
 
När vi nu ska använda termer av lämplig respektive olämplig förälder kan sägas att en lämplig 
förälder inte riskerar att barnet far illa och kontakten med denna förälder får inte på något sätt 
vara till men för barnet. Istället bör en sådan kontakt tillfredsställa barnets behov av god om-
vårdnad. En förälder som misshandlar eller hotar barnet kan komma att anses vara en olämplig 
vårdnadshavare. Det kan inte ligga i barnets intresse att blir misshandlad eller hotat om att bli 
det! Även allmän attityd till våld kan vara ett riskmoment som vissa gånger får till följd att 
föräldern anses vara en olämplig eller åtminstone mindre lämplig vårdnadshavare. Att risken 
för övergrepp mot andra i familjen också ska tillmätas betydelse innebär att även när den ena 
föräldern gör sig skyldig till övergrepp mot annan i familjen, exempelvis barnets syster, bror 
eller barnets andra förälder, kan detta resultera i att denna anses vara olämplig alternativt mindre 
lämplig vårdnadshavare. Nämnvärt är att misshandel kan förekomma i olika former såsom fy-
sisk och/eller psykisk.   
 
3.4  Nära och god kontakt 
I 6 kap. 2 a § 2 st. 2 p. FB stadgas att kontakten med båda föräldrarna ska tillerkännas betydelse 
vid avgörandet av barnets bästa. Tanken är att vårdnadsansvaret ska ges till den förälder som 
bäst främjar barnets kontakt med den andra föräldern- förutsatt att det inte finns någon grund 
för gemensam vårdnad.70 Att barnet ska få en nära och god kontakt med båda föräldrarna är 
alltså något som föräldrarna ska främja och inte försöka sabotera. Gör en förälder sig skyldig 
till s.k. umgängessabotage anses denna vara mindre lämplig som vårdnadshavare. Detta har i 
praxis och doktrin kallats för umgängesprincipen eller kontaktprincipen – en förälder ska tillse 
att barnet har kontakt med båda sina föräldrar.71 Därav följer att om en förälder försvårar eller 
förhindrar barnets umgänge med den andra föräldern kan detta ses som en omständighet som 
talar emot att den föräldern ska få enskild vårdnad.72 
 

                                                           
68 Prop. 2005/06:99 s. 42. 
69 Prop. 1990/91:8 s. 38. 
70 Prop. 1990/91:8 s. 60 f. och Prop. 1997/98:7 s. 104. 
71 Sjösten (2000), JT, 1999/00 s. 347. 
72 Sjösten (2014), Vårdnad, boende och umgänge, s. 113. 
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3.5  Kontinuitetsprincipen 
Av rättspraxis kan man urskilja en ytterligare rättsprincip som innebär att det i många fall anses 
bättre för barnet att den föräldern som tidigare haft vårdnaden får fortsatt vårdnad, trots att den 
andra föräldern inte är direkt olämplig.73 Även om kontinuitetsprincipen har tillkommit och 
växt genom praxis kan den kopplas till barnets grundläggande behov av trygghet och stabilitet 
i 6 kap. 1 § FB.74 Många gånger ligger det inte i barnets intresse att flyttas till en ny miljö 
eftersom det kan medföra skada för barnets utveckling. Därmed ska ett barn förflyttas ifrån sin 
invanda miljö endast om det kan bedömas vara nödvändigt.75 Vidare ska kontinuitetsprincipen 
inte vanemässigt gå före barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna dvs. 
umgängesprincipen. Om den förälder som barnet bott länge hos har motverkat barnets umgänge 
med den andra föräldern, ska domstolen väga barnets behov av kontinuitet mot barnets behov 
av kontakt med båda föräldrarna.76 Det ska alltså ske en avvägning mellan de två kolliderade 
principerna och ingen princip ska per automatik ta över den andra. Domstolen är bunden av 
omständigheterna i det enskilda fallet som kan tala mer eller mindre för kontinuitetsbehov re-
spektive kontaktbehov.77 
 
Vid bedömningen av barnets behov av kontinuitet och stabilitet tas hänsyn bl.a. till var barnet 
bott hittills och vilken omställning det skulle innebära för barnet att ryckas upp ur denna miljö 
för att flytta till den andra föräldern. Kontinuitetsprincipen ger alltså en fördel till boendeföräl-
dern, men beror mycket på omständigheterna i det enskilda fallet. Här beaktas även risken att 
splittra syskonen eftersom man gärna ser att syskon fortsätter bo tillsammans om de gjort det 
tidigare.78 Skulle föräldrarna bo nära varandra blir det inte en lika stor omställning för barnet 
att byta vårdnadshavare och boende vilket minskar betydelsen av kontinuitetsprincipen Till ex-
empel behöver barnet inte byta skola eller fritidsaktiviteter.79 
 
Domstolen ska alltså avgöra vad som är bäst för barnet i en vårdnadstvist, vilket kräver en 
avvägning mellan de olika principerna. Barnets behov av en nära och god kontakt med båda 
föräldrarna måste ibland ge vika för kontinuitetsprincipen. När ett barn har bott länge hos den 
ena föräldern, kan barnet ta skada av att behöva byta miljö och rutiner för att bo hos den andra 
föräldern. Då kan kontinuitet i tillvaron anses viktigare för barnet än behovet av kontakt med 
båda föräldrarna, ibland trots att boendeföräldern aktivt har hindrat umgänget med den andra 
föräldern.80 Till detta kommer att det ofta finns flera omständigheter, t.ex. barnets vilja, risk att 
barnet far illa, som alla tillsammans kan tala för en sådan eller kanske annan utgång.  
 
Ett barn har även andra behov och intresse som måste beaktas av föräldrarna och gör någon av 
de inte det kan hen anses vara olämplig som vårdnadshavare. Dessa behov har allt oftare kom-
mit att vägas mot det ovan redovisade behovet, nära och god kontakt. En förälders vägran att 
låta barnet träffa den andra föräldern kan i det enskilda fallet komma att ges mindre vikt än 
tidigare. Exempel på sådana intressen är som vi sett att inte utsättas för risk att fara illa men 
även att själv som barn komma till tals.  
 

                                                           
73 NJA 1992 s. 666 och NJA 1989 s. 335. Se även Prop.1990/91:8 s. 61 och Sjösten (2000) JT 1999/00 s. 338. 
74 Schiratzki (2008), Mamma och pappa inför rätta, s. 92. 
75 Sjösten (2014), Vårdnad, boende och umgänge, s. 75–76. 
76 Se Prop. 1990/91:8 s. 61. 
77 Ibid. 
78 Se Mål nr T 1069–10 s.10 och NJA 2013 s. 1143. 
79 Sjösten (2000), JT 1999/00 s. 339. 
80 I NJA 1992 s.666 ansågs det, trots att modern hindrat fadern från att utöva den umgängesrätt som medgetts 
honom av domstol, inte förenligt med den nioåriga dotterns bästa att från modern, hos vilken dottern bott hela 
sitt liv, överföra vårdnaden till fadern. Se även RH 1999:74. 
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3.6  Barnets egen vilja 
Ytterligare en omständighet som kan ha betydelse vid avgörandet av vårdnadstvister är barns 
egen vilja i förhållande till sina föräldrar. Hänsyn tas alltså till barnets egen inställning. Men är 
det alltid möjligt att klarlägga barnets vilja? Och hur tungt ska denna väga mot ovannämnda 
omständigheter i en vårdnadstvist? Hur ofta hörs barn i domstol eller på annat sätt kommer till 
tals? Den bestämmelsen som reglerar förhållandet finns i ett sista stycke i 6 kap 2 a § FB och 
bottnar i FN:s konvention om barnets rättigheter.81 Av bestämmelsen framgår att hänsyn ska 
tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Det är alltså barnets ålder och 
mognad som styr hur tungt barnets vilja ska väga vid avgörandet av vårdnadsfrågan. Dock är 
det tänkbart att barnet påverkas av sina föräldrar, något som kan ske även om föräldrarna inte 
har för avsikt att påverka barnet, vilket försvårar ett fastställande av barnets faktiska vilja. Där-
med är det svårt att uttala sig om vilken tyngd barnets vilja har, och ska ha, vid avgörandet av 
en vårdnadsfråga.82 
 
Vidare hörs barn väldigt sällan inför rätten. Detta kan bero på olika faktorer bl.a. att bestäm-
melsen i 6 kap. 19 § 6 st FB ger domstolen en möjlighet, men ålägger ingen skyldighet, att höra 
barnet. Dessutom ska särskilda skäl tala för att barnet ska höras förutsatt att barnet inte tar skada 
av det. Detta ger inryck av att det ska handla om undantagsfall när barn ska höras i domstol, se 
lagtexten. Bestämmelsen lämpar sig oftast när det är fråga om barn i tonåren. Lagstiftarens 
utgångspunkt är nämligen att barn inte under några omständigheter ska behöva ta ställning i en 
vårdnadskonflikt mellan föräldrarna eller i övrigt i ett vårdnadsmål.83 Innan domstolen avgör 
en vårdnadstvist ska socialnämnden ges möjlighet att lämna upplysningar. Socialnämnden är 
dock skyldig att lämna upplysningar som kan ha betydelse för bedömningen, om den har till-
gång till sådana, 6 kap. 19 § 2 st FB. Vid behov kan rätten uppdra åt socialnämnden att göra en 
vårdnadsutredning, 6 kap. 19 § 3 st FB. Vidare får, om det inte är olämpligt, den som verkställer 
utredningen klarlägga barnets inställning samt redovisa den inför rätten, 6 kap. 19 § 4 st FB. I 
de fall socialnämnden ges möjlighet att lämna upplysningar inför ett interimistiskt beslut enligt 
6 kap. 20 § FB, ska om det är lämpligt föräldrarna och barnet höras, 6 kap. 20 § 2 st FB. Enligt 
de utvärderingar som har gjorts kommer barn, i vart fall de som är sex år och äldre, till tals i 
utredningarna.84 Det är dock viktigt att poängtera att det inte är i alla mål som det sker en vård-
nadsutredning.85 Dessutom har barnet en rätt att komma till tals men ingen skyldighet att uttala 
sin vilja. Att barnet inte vill uttrycka sin vilja är också ett uttryck för en vilja som ska accepte-
ras.86   
 
Barnets verkliga vilja är alltså svår att fastlägga.87 Det är inte heller ofta so m barn hörs inför 
rätten. En del yngre barn kommer till tals i vårdnadsutredningarna som socialnämnden utför, 
dock är det inte säkert att domstolen alltid kan lägga barnets inställning till grund för sitt beslut. 
Att barnets negativa inställning till en förälder alltid leder till att denna anses vara olämplig 
vårdnadshavare är långt ifrån sanningen. Rätten tar nämligen hänsyn till flera faktorer vid be-
stämmandet av hur tungt barnets vilja ska väga. Exempelvis barnets ålder, mognad och utveckl-
ing samt eventuell manipulering av barnet från, bland andra, föräldrarnas sida. Det förekommer 
dessvärre inte sällan att föräldrar försöker övertala sina barn till en viss ståndpunkt. I avgöran-
den från HD finns två fall där en 13-årings vilja har beaktats i det ena och där ett lika gammalt 

                                                           
81 FN:s konvention om barnets rättigheter, Artikel 12. 
82 Singer (2012), Barnets bästa - om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 123. 
83 Sjösten (2003), Vårdnad, boende och umgänge, s. 194. 
84 Socialstyrelsen, Familjerätten och barnet i vårdnadstvister, s. 13 ff. 
85 Utredningen görs endast vid behov, se ovan. 
86 Sjösten (2014), Vårdnad, boende och umgänge, s. 54. 
87 Se t.ex. prop. 1994/95:224 s. 27. 
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barns vilja inte haft betydelse för bedömningen i det andra.88 Gränsen för när ett barns vilja ska 
beaktas är således flytande. 
  

                                                           
88 NJA 1995 s. 398 och NJA 1988 s. 448. 
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4. Rättsfallsanalys 
I följande avsnitt redogörs för de olika bedömningar som domstolen gör i vårdnadstvister. De 
olika bedömningarna återfinns i domskälen och i slutet av domskälen framställs helhetsbedöm-
ningen. Slutsatsen finns i domslutet. Denna struktur gäller för både tings- och hovrätten. För att 
kunna förstå dessa delar bör bakgrunden till domskälen dvs. parternas yrkande samt sakfram-
ställning, överblickas. För att förstå bakgrunden för rättsfallen från hovrätten bör också tid äg-
nas åt att läsa hur utvecklingen av fallet har varit i tingsrätten. När jag hänvisar nedan till ett 
rättsfall från tingsrätten men inte tar upp hovrättens bedömning, har hovrätten gjort samma 
bedömning i den specifika frågan eller åtminstone inte berört den alls, t.ex. för att parterna varit 
överens. Vidare har jag valt att utgå från bedömningsgrunderna som själva domstolen utgår från 
i samband med vårdnadstvister.89 Detta innebär i sin tur att jag inte beskriver utgången i de 
undersökta rättsfallen dvs. gemensam eller ensam vårdnad. Istället ges exempel från rättsfallen 
som beskriver hur domstolen förhåller sig till en viss omständighet. Det finns inte utrymme för 
att beskriva hur helhetsbedömningen har sett ut i varje instans. Det är inte heller möjligt att 
komma fram till ett generellt svar på frågan. Detta eftersom bedömningen är individuell och 
baserar sig på omständigheterna i det enskilda fallet. En omständighet kan vara återkommande 
i flera rättsfall. Den kan dock tillsammans med andra omständigheter som skiljer sig från fall 
till fall resultera i skilda utgångar. Som ett förtydligande – eller åskådningsexempel – återges 
ett rättsfallsreferat nedan.90 
 
4.1  Vårdnadsutredning 
Enligt tingsrätten torde det i allmänhet förhålla sig så att domstolarna väljer att följa de förslag 
som redovisas i vårdnadsutredningar.91 I hovrätten har följande framhållits: ”Rätten ska vär-
dera vårdnadsutredningen tillsammans med övrig utredning i målet. Det ankommer på dom-
stolen att se till att det finns ett tillräckligt underlag för att avgöra de frågorna rätten ska be-
döma. Domstolen har möjlighet att inhämta kompletterande utredning om det anses behöv-
ligt”.92 Domstolen redovisar oftast de skäl som finns när den frångår det förslag som utred-
ningen kommit fram till. 
 
4.2  Samarbetsproblem 
Förhållandet att samarbetsproblemen mellan föräldrarna kan vara en grund för ensam vårdna-
den kan för många, speciellt för många föräldrar, te sig konstigt. En förälder kanske drar slut-
satsen att alltid dömer till ensam vårdnad vid samarbetsproblem. Dock har tingsrätten i ett fall 
konstaterat att det krävs att samarbetsproblemen är djupa för att en gemensam vårdnad ska 
anses utesluten. Det är alltså inte varje form av meningsskiljaktighet som kan grunda att en 
gemensam vårdnad bryts upp.93 Domstolen fäster avseende vid varje resultat av samarbete mel-
lan föräldrarna i frågor som rör barnet. 
 
4.2.1 Gemensam vårdnad 
Som regel är det i de flesta fall bäst för barnet att föräldrarna har gemensamt vårdnadsansvar 
för barnet. Gemensam vårdnad bidrar till att ett barn får en nära och god kontakt med båda sina 
föräldrar eftersom föräldrarna då har samma möjligheter till insyn i barnets liv och i samma 
utsträckning får vara delaktiga i övergripande beslut kring barnet.94 Vad parterna yrkar i målet 

                                                           
89 Se föregående avsnitt 4 om gällande rätt, s. 15–19. 
90 Se nedan under avsnitt övriga rättsfall, s. 28. 
91 T 1730–15, s. 17. 
92 T 2499–17, s. 4. 
93 T 3120–16, s. 14. 
94 T 263–16, s. 7. 
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utgör dock utgångspunkten för bedömningen i domstolen. När endast en av dem yrkar ensam 
vårdnad har domstolen kvar utrymmet för att pröva om vårdnaden ska vara gemensam. I denna 
prövning står samarbetsförmågan i förgrunden. För gemensam vårdnad krävs att föräldrarna 
kan sätta sin konflikt åt sidan och hantera den på ett sätt som inte drabbar barnet. Domstolen 
fäster betydelse vid om konflikten mellan föräldrarna ligger en tid tillbaka i tiden.95 Det rele-
vanta är vilka möjligheter som parterna har att framöver lösa de frågor som rör barnet och kräver 
gemensamma ställningstaganden.96 Det sagda innebär att även om föräldrarna tidigare haft 
samarbetsproblem så kan det ändå finnas möjligheter för de att gå vidare samt att komma över-
ens om frågor som rör barnet.97   
 
Å andra sidan kan ett påstående om en förälders kontrollbehov försvåra ett samarbete. Föräldern 
kan motbevisa påståendet om kontrollbehov genom att t.ex. medge att den andra föräldern får 
ensam vårdnad mot att den själv får en fullmakt för att kunna inhämta information om barnet 
från bland andra skola och vårdinrättningar. Detta talar för att föräldern har ett intresse i barnets 
utveckling och välmående. Det visar även på att intresset för barnet inte är ett medel för att 
utöva någon form av kontroll av den andra föräldern.98 Det kan även förhålla sig så att en för-
älder erbjuder sig att ställa ut en fullmakt till andra föräldern som ger denne rätt att besluta i 
frågor som rör bl.a. skola och hälsovård för barnet. I de fall då samarbetsproblemen inte bedöms 
vara så djupgående och svåra kan denna omständighet tala för gemensam vårdnad.99 Som 
nämnts ovan fäster både tings- och hovrätten stor vikt vid vartenda resultat av samarbete som 
föräldrarna åstadkommit. Ett exempel har varit att parterna lyckats komma överens om hur ett 
framtida umgänge ska kunna se ut. Detta kan vittna om att parterna har goda förutsättningar att 
faktiskt klara av att samarbeta på ett tillräckligt bra sätt.100 En ytterligare omständighet som 
hovrätten beaktar är att parternas samarbetsproblem särskilt visar sig i anslutning till den på-
gående domstolsprocessen. Detta trots att de tidigare har kunnat ha ett med tanke på barnet, 
fungerande samarbete och en någorlunda bra relation.101 Denna omständighet kan tala för att 
parternas konflikt är av övergående natur. När domstolen avslår en förälders yrkande om ensam 
vårdnad, brukar domstolen erinra om betydelsen av fortsatt samarbete med hänsyn till barnets 
bästa.102 
 
Däremot kan omständigheten att parterna inte lyckas komma överens under en längre tid trots 
att de t.ex. gått på samarbetssamtal, indikera att deras konflikt inte är övergående.103 Det är 
också av betydelse vad konflikterna handlar om. Att föräldrarna inte kan enas i frågor som bl.a. 
föräldrapenning, umgänge och skolval, visar på att barnet kommer att drabbas av konflikten nu 
eller senare.104 Vidare kan omständigheten att det förekommer konflikter även vid överläm-
ningar av barnet tala för att barnet uppenbart påverkas negativt av konflikten.105 Dessutom har 
en förälders kränkande och icke respektfulla sätt att behandla den andra föräldern bidragit till 
att samarbetsproblem uppstått.106 Därför är det viktigt att parterna kan kommunicera med 
varandra på ett konstruktivt sätt. Ett annat förhållande som kan leda till samarbetssvårigheter 

                                                           
95 T 1059–16, s. 15. 
96 T 6957–17, s. 2. 
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är att ena föräldern har blivit utsatt för våld, hot, förföljelse och liknande av den andra föräldern. 
Detta brukar generera en rädsla hos den tidigare utsatta föräldern vilket i sin tur försvårar ett 
samarbete de emellan.107 Därutöver brukar situationen att ena föräldern bor på ett skyddat bo-
ende eller har sekretessmarkering hindra att kontakten upprätthålls mellan föräldrarna.108 Även 
när parterna hyser stor misstro om varandras respektive föräldraegenskaper och helt saknar för-
troende för varandra påverkas samarbetsmöjligheterna negativt.109  När barnet av någon anled-
ning har ett påtagligt framträdande behov av stabilitet och kontinuitet skärps kraven ytterligare 
på samarbete.110 I ett fall hade parterna i totalt tre mål tvistat i domstol om vårdnad, vilket visade 
på att tvisterna var ett tecken på att samarbetet inte hade fungerat på ett bra sätt över en längre 
tid.111 Att föräldrarna inte förmår tala med varandra, att de har haft endast sporadisk kontakt 
eller att de kommunicerar via en tredje person tyder också på kommunikationsproblem.112 
 
4.2.2 Ensam vårdnad 
Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad övergår domstolen direkt till att pröva 
vilken av föräldrarna som ska få ensam vårdnad. Vid bedömningen av vem av föräldrarna som 
ska tillerkännas vårdnaden ska rätten göra en prognos för att avgöra vilket alternativ som fram-
över är bäst för barnet. Den första bedömningen tar sikte på föräldrarnas lämplighet som vård-
nadshavare. Om båda föräldrarna är lämpliga i sig113 ska även andra omständigheter beaktas. 
En sådan omständighet som enligt FB har en avgörande betydelse är i vilken mån föräldrarna 
ser till att främja barnets behov av en nära och god kontakt med den andre föräldern. Ytterligare 
en omständighet att beakta är att barn inte i onödan flyttas från sin invanda miljö. Nämnvärt är 
att det finns en koppling mellan vårdnadsfrågan och boendefrågan. Om en förälder ges ensam 
vårdnad om barnet innebär det samtidigt att barnet ska bo tillsammans med den föräldern. Frå-
gan vem av föräldrarna som kan erbjuda barnet den lämpligaste boendemiljön får därmed en 
stor betydelse vid bedömningen av vårdnadsfrågan.114 
 
4.3  Föräldrarnas ”lämplighet” 
I lämplighetsbedömningen ingår flera olika delpunkter eller närmare sagt delgrunder. Frågan 
handlar i stort sett om en förälders lämplighet, men i botten kan det handla om en personlig 
problematik hos denna förälder. En sådan kan innebära att föräldern lider av missbruksproblem, 
psykisk ohälsa, instabilt liv (saknar arbete, bostad och har dålig ekonomi) osv. Domstolen har 
att bedöma om barnet kan fara illa av denna problematik. Det kan också handla om att en för-
älder har utsatt eller utsätter barnet eller annan i familjen för våld. Även när barnet eller annan 
i familjen endast riskerar att utsättas för våld görs en riskbedömning. Ytterligare en risk som 
beaktas är om föräldern kan komma att bortföra eller hålla kvar barnet. Dessutom kan det röra 
sig om en förälders omsorgsbrist i den meningen att föräldern inte kan eller vill tillgodose bar-
nets behov av den dagliga omsorgen. Även när föräldern inte tillgodoser barnets behov av kon-
takt med den andra föräldern kan dennes lämplighet komma att ifrågasättas. Nedan följer en 
vidare beskrivning av hur domstolarna ser på de olika omständigheter som kan förekomma i 
frågan om en förälders lämplighet.  

                                                           
107 Se bl.a. T 2093–15, s. 11, T 2499–17, s. 5, T 2765–17, s. 11 och T 6957–17, s. 2. 
108 T 681–16, s. 13. 
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113 Se vidare nedan om föräldrarnas lämplighet. 
114 T 1457–17, s. 9. 
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4.3.1 Risk för att barnet far illa... 
När det gäller frågan om risken för att själva barnet far illa brukar vårdnadsutredningen samt 
barnavårdnadsutredningen ligga till grund för bedömningen i hovrätten. Att ett barn varit före-
mål för socialtjänstens uppmärksamhet under tiden barnet bor hos ena föräldern och att skol-
personal behöver gå in och täcka upp för denna förälders brister, är tecken som talar för att 
barnet far illa hos denne föräldern.115 Däremot behöver förhållandet att en förälder har psykiska 
problem inte i sig innebära att denne är olämplig som vårdnadshavare, men denne ska inte be-
lasta barnet med sin egen problematik. Att söka hjälp för sig själv signalerar att föräldern har 
insikt i sitt problem vilket är bra! Men att istället söka hjälp för barnet bidrar till att barnet 
konstrueras till ett problem. Något som ger rätten starka skäl att ifrågasätta denna förälders 
förmåga som vårdnadshavare.116 
 
Ett annat missförhållande hos en förälder kan vara att den lider av alkohol- och/eller drogmiss-
bruk. Inte heller detta leder alltid till att denna förälder fråntas vårdnaden om barnet. Det som 
är avgörande för lämplighetsbedömningen är i vilken omfattning missbrukandet förekommer. 
Att gjorda utredningar inte ger stöd för slutsatsen att det är fråga om ett omfattande eller lång-
varigt missbruk, kan tala emot att denna förälder ska anses vara olämplig som vårdnadshavare. 
I sammanhanget beaktas omständigheten att föräldern får adekvat hjälp inom t.ex. sjukvården 
för sitt mående och eventuella missbruk.117   
 
Vidare, när en förälder har dömts för brott tas hänsyn till om det är våldsbrott eller andra slags 
brott det gäller. Är det fråga om exempelvis tillgreppsbrottslighet kan denna brottslighet inte i 
sig innebära att föräldern är olämplig som vårdnadshavare.118 Även andra typer av omsorgsbrist 
kan innebära att en förälder anses vara mindre lämplig, alternativt olämplig, som vårdnadsha-
vare. Det kan t.ex. röra sig om allvarliga brister i den dagliga omsorgen av barnet.  
 
Precis som ovannämnda omständigheter måste en förälders oro över att t.ex. barnet kan komma 
att bortföras, av den andra föräldern, stödjas av övrig bevisning i målet. En omständighet som 
kan tala för att en sådan risk finns är att en sekretessmarkering motiverats av bortföranderisk 
avseende barnet.119 Å andra sidan kan omständigheten att föräldern är väl förankrad i Sverige, 
har arbete och bostad här samt att denna har sina sociala nätverk och sin närmaste släkt i Sve-
rige, tala emot en risk för att barnet skulle bortföras.120 Har barnet verkligen egenmäktigt bort-
förts av ena föräldern medför det att denna anses vara olämplig som vårdnadshavare.121 Det är 
kontakten med den andra föräldern som barnet går miste om pga. sådant handlande, vilket där-
med inte kan anses vara till barnets bästa.122 Vidare kan omständigheten att barnet förts till ett 
land där det råder krigstillstånd betona förälderns olämplighet. Detta eftersom handlingen ger 
uppfattningen att föräldern är beredd att utsätta sitt barn för livsfara för att få sin vilja igenom.123 
I sammanhanget bör nämnas att domstolen beaktar aktualiteten av de i målet åberopade om-
ständigheter. Både tings- och hovrätten har i flera rättsfall, resonerat att missförhållanden hos 
en av föräldrarna förelegat för en lång tid tillbaka. Detta gäller alla möjliga omständigheter som 
kan åberopas i en vårdnadstvist. Till exempel kan tidigare inträffade händelser innefattande 
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våld, missbruk eller psykisk ohälsa inte längre vara aktuella vid tiden för domstolsprocessen.124 
Hovrätten har många gånger fått ändra tingsrättens dom pga. att förhållanden förändrats sedan 
tingsrättens dom avkunnats. Detta ger uppfattningen att en vårdnadshavare inte automatiskt kan 
stämplas som olämplig även om denna har varit det tidigare. I ett rättsfall hade faktumet att 
fadern blivit dömd för misshandel av modern inte kunnat diskvalificera honom som vårdnads-
havaren.125 
 
4.3.2 Risk för att någon annan i familjen far illa… 
En fråga som domstolen kan behöva ta ställning till är om det finns risk för att någon annan, än 
barnet, i familjen utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar. Denna fråga är sär-
skilt viktig när det framkommer att barnet vittnat om våld. Bevisningen i målet måste på något 
sätt ge stöd för påståenden om våld. Sådant bevis kan vara olika aktörers vittnesmål såsom 
utredarna från socialtjänsten och journalanteckning. Även om sådan bevisning kan bygga på 
den ena förälderns uppgifter, bekräftas dessa genom att personer som uttalar sig i frågan är 
vanligtvis professionella aktörer som jobbar med våldsrelaterade frågor. Om inte något konkret 
stöd för uppgifter om t.ex. hot och våld framgår av handlingarna i målet, står föräldrarnas på-
ståenden ord mot ord.  
 
Ytterligare omständigheter som kan tala emot påståenden om våld är att ingen polisanmälan 
görs förrän i samband med separationen och frågan om vårdnaden väcks, samt att ingen oro-
sanmälan tidigare görs beträffande familjen.126 Följaktligen bedöms uppgifter om hot och våld 
inte så sannolika att domstolen kan fästa avgörande betydelse vid dessa. Den omständigheten 
att åtal väcks mot en av föräldrarna för brottslighet som riktas mot den andra föräldern är till-
räcklig för att beviskravet i vårdnadsmål, som ju är lägre ställt än i brottmål, ska anses uppfyllt. 
Detta trots att föräldern inte blivit dömd för gärningen.127 Emellertid kan andra omständigheter 
verka på riskbedömningen. Gärningen kan påstås ha inträffat i nära anslutning till parternas 
uppbrott från varandra. Vilket kan tala för att det inte är fråga om sådant allvarligt våld mot den 
andra föräldern att det utesluter fortsatt gemensam vårdnad.128 Även förhållandet att en föräl-
ders sambo resp. make/maka utsätter själva föräldern, i barnets närvaro, eller också barnet själv 
för våld kan leda till bedömningen att barnet far illa hos den föräldern.129 Risken för att någon 
annan i familjen utsätts för våld har i ett fall funnits när en förälder blivit dömd för misshandel 
av barnets morfar vilket hade skett i barnets närvaro.130 
 
4.4  Nära och god kontakt 
När det gäller kontakten med den andra föräldern ser rätten allvarligt på den omständigheten 
att en förälder gör sig skyldig till umgängessabotage, t.ex. genom att inte rätta sig efter tidigare 
domstolsbeslut om umgänge, alternativt boende.131 Emellertid beaktas även andra beteenden 
hos denna förälder. Dessa kan tala emot en beaktansvärd risk för att den skulle avskärma den 
andra föräldern från barnets liv. Ett exempel har varit att den utfärdar en fullmakt för den andra 
föräldern samt medger ett omfattande umgänge.132 Det synes vara viktigt med att boendeföräl-
dern förmår om umgänget med den andra föräldern och även andra familjemedlemmar på den 
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andra förälderns sida.133 I vissa fall kan dock en förälders agerande vara till skydd för barnet. I 
sådana fall syftar inte umgängessabotaget till att beröva barnet rätten till umgänge med den 
andra föräldern. Det krävs dock mycket för att en sådan tolkning ska vara möjlig. Oftast fordras 
att även andra neutrala aktörer delar uppfattningen att ett umgänge med hänsyn till barnets bästa 
inte bör ske. Sådana aktörer kan vara socialtjänsten och psykoterapeut. Dessutom brukar inte 
ett förhindrande eller sabotage av umgänget kunna vara förståeligt om det pågås under en längre 
period.  
 
En annan omständighet är att en förälder uttalar sig negativt om den andra föräldern framför 
barnet. Detta beteende utsätter nämligen barnets kontakt och relation till den andra föräldern 
för sabotage.134 I ett rättsfall har vidare betonats att små barn, oftast under 11 år, kan visa känslor 
och har en stark egen vilja vilket är naturligt. Detta får inte leda till slutsatsen att det därmed 
också är barnet som får sista ordet.135 Ett påstående om att barnet blir rädd eller ledsen vid 
överlämningar kan därför inte anses som godtagbart skäl för umgängessabotage136, så länge det 
inte finns en faktisk risk för att barnet far illa i samband med umgänget.  
 
När det gäller äldre barn som ger tydligt uttryck för sin ovilja att umgås med den andra föräldern 
bör boendeföräldern inte bekräfta eller främja denna ovilja hos barnet. Tvärtom bör den upp-
muntra barnet att träffa den andra föräldern. Endast när det faktiskt råder missförhållanden hos 
den andra föräldern som är till skada för barnet, kan boendeföräldern avhålla sig från att upp-
muntra barnet.137 Ibland har den andra föräldern, som reaktion på umgängessabotaget, yrkat att 
barnet ska ha rätt till begränsat umgänge med boendeföräldern. Denna hållning har kritiserats 
av hovrätten.138 Barnet kan ha levt sedan en lång tid tillbaka tillsammans med boendeföräldern 
och därmed haft en stark anknytning till denne. Att boendeföräldern saboterat umgänget med 
den andra föräldern är inte rättsligt accepterat. Dock måste den andra föräldern kunna sätta 
barnets behov framför sina egna. Det är verkställigheten av umgänget med den andra föräldern 
som i det här fallet är problematiken. Frågan handlar alltså inte om umgänget med boendeför-
äldern. Att en förälder gör sig skyldig till umgängessabotage kan innebära en risk för att hen 
förlorar vårdnaden. Barnet har alltid rätt till kontakt med båda sina föräldrar, så länge barnet 
inte riskerar att fara illa av det139, tillika när en förälder återkallar en insynsfullmakt utan god-
tagbara skäl. Dennes förmåga att tillgodose barnets behov av kontakt med den andra föräldern 
kan komma att ifrågasättas.140 
 
Det finns flera omständigheter som kan beaktas i bedömningen av denna fråga, t.ex. om föräl-
dern vid tillfället för återkallandet av insynsfullmakten var ensam vårdnadshavare, att samar-
betet, informationsutbytet och kommunikationen mellan parterna fungerade mycket dåligt och 
att insynsfullmakten i praktiken utgjorde den andra förälders enda möjlighet att få information 
om barnet.141 Vidare kan konstateras att en boendeförälder har s.k. informationsskyldighet 
gentemot den andra föräldern. Det sagda innebär dock inte att varje brist i informationsskyldig-
heten kan leda till ett beslut om ensam vårdnad. En förälders bristande ovilja till att medverka 
till informationsutbyte ska ha gått ut över barnet dvs. att barnet påverkas negativt av det.142  I 
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de fall det inte är möjligt för föräldern att fullgöra sin skyldighet t.ex. pga. att den har utsatts 
för våld av den andra föräldern och bor på ett skyddat boende, blir bedömningen en annan, 
nämligen att förutsättningen för gemensam vårdnad inte föreligger. Här kommer vi in på sam-
arbetssvårigheter som kan finnas mellan föräldrarna och som i vissa fall kan utesluta gemensam 
vårdnad. Denna grund har redan behandlats ovan.143 
 
4.5  Kontinuitet 
I sina domskäl har hovrätten, men även tingsrätten, beaktat omständigheten att barnet är litet 
och har bott sen födelsen med en av föräldrarna som dessutom hade ensam vårdnad om barnet. 
Därtill att barnet har haft ett begränsat eller inget umgänge alls med den andra föräldern under 
en längre tid.144 Dessutom har domstolen beaktat omständigheten att barnet får fortsätta gå i 
samma skola och att ha fortsatt kontakt med sina skolkamrater.145 Ett rimligt skäl för överflytt-
ning av vårdnad kan vara att det finns en beaktansvärd risk för att barnet far illa i den miljön 
det befinner sig.146 I vissa fall kan barnets situation vara mer speciell. Barnet kan ha extra behov 
av stabilitet pga. exempelvis tidigare ostabilitet som följd av föräldrarnas långvariga konflikt. 
Oftast är barnet något äldre (över 11 år) då det hunnit bevittna föräldrarnas samarbetsproblem. 
I sådana fall kan barnets behov av lugn och ro i sin situation samt att få landa i en vardag utan 
tvister och processer mellan sina föräldrar, tillsammans med andra grunder såsom barnets vilja, 
väga tyngre än barnets behov av t.ex. kontakt med båda föräldrarna.147 Å andra sidan kan barnet 
ha bott tillsammans med ena föräldern till följd av uppbrottet mellan föräldrarna men att det 
ändå har sen tidigare bekantat sig med miljön där den andra föräldern befinner sig. Därmed 
betraktas inte den andra förälders miljö som främmande för barnet.148  
 
4.6  Barnets vilja 
I fråga om hur hovrätten beaktar barnets vilja kan konstateras följande. I ett rättsfall var barnen 
10, 13 och 16 år gamla. Tingsrätten ansåg att barnen blivit påverkade av moderns skepsis mot 
fadern och därmed inte tillmätt deras inställning till vårdnadsfrågan större betydelse. Däremot 
har hovrätten framhållit att barnens inställning ska respekteras. Hovrätten ändrade tingsrättens 
dom på så sätt att modern fick ensam vårdnad om barnen, vilket överensstämde med barnens 
vilja.149 I ett annat rättsfall framhöll hovrätten att det krävs starka skäl för att frångå en 15-
årings vilja i fråga om vårdnad men även boende och umgänge. Sådana skäl var att barnet inte 
deltog i skolundervisningen under en längre period, visade prov på våldsamt och utagerande 
beteende hos båda sina föräldrar samt misstankar fanns kring att barnet missbrukade eller på 
annat sätt hanterade narkotika. Därutöver hade socialtjänsten bedömt att barnets situation var 
så allvarlig att barnet kunde beredas vård enligt LVU. Den föräldern som visar bäst förmåga att 
vidta verkningsfulla åtgärder för att komma till rätta med barnets situation och därigenom age-
rar för barnets bästa, är den förälder som anses som mest lämplig vårdnadshavare. Även om 
detta kan innebära att beslutet går emot barnets vilja.150 
 
Vidare har tingsrätten i ett annat rättsfall framhållit att om det skulle vara utrett att någon av 
föräldrarna är olämplig att alls ha vårdnaden om eller vara boendeförälder för barnet, så måste 
barnets behov av skydd från en olämplig vårdnadshavare/boendeförälder väga tyngre än t.ex. 
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den uppfattning barnet själv uttryckt.151 Däremot ska även yngre barns vilja vägas in i helhets-
bedömningen vid avgörandet av vårdnadsfrågan. Enligt hovrätten hade barnets åsikter bety-
delse och de skulle vägas in i den helhetsbedömning av barnets bästa som skulle göras i målet. 
Detta trots att barnet endast var sex år gammalt.152 I ett annat fall konstaterade hovrätten att 
även om vårdnaden främst är en juridisk fråga så måste barnens egna synpunkter tillmätas stor 
vikt i vårdnadsfrågan (och hänvisade till NJA 1988 s. 448 och 1995 s. 398).153 Det är av vikt 
att utredarna uppfattar barnet som trovärdigt i sin berättelse, att barnets beskrivning uppfattas 
som självupplevt och inte inlärt. För rätten talar denna omständighet för att deras beskrivning 
klart och tydligt ger uttryck för deras uppriktiga upplevelse och vilja.154 
 
4.7 Övriga rättsfall 
Fem stycken, för studien annars ointressanta, rättsfall, varav tre stycken har handlat om att för-
äldrarna överklagat tingsrättsdom som avsåg äktenskapsskillnad men varit överens i hovrätten 
om vem av de som ska ha ensam vårdnad om barnen.155 I ett av dessa hade tingsrätten inte ens 
prövat parternas yrkande om att modern skulle få ensam vårdnad, vilket utgjorde rättegångsfel 
enligt 50 kap. 28 § RB.156 Resterande rättsfall har berört frågan om en förälder är varaktigt 
förhindrad att utöva vårdnaden om barnet, 6 kap. 8 a § 2 st FB. I det ena rättsfallet har den 
föräldern som befunnit sig i Sverige, med hänsyn till barnets bästa, fått ensam vårdnad om 
barnet.157 I det andra fallet var föräldrarna i hovrätten överens om att de båda skulle ha gemen-
sam vårdnad om barnen.158 
 
4.7.1 Rättsfallsreferat - T 6957–17 – ett förtydligande 
Här redovisas ett fullständigt rättsfallsreferat som tydligt visar på hur domstolen väger de olika 
omständigheterna mot varandra.  
 
I tingsrätten hade omständigheten att pappan varit dömd för våld mot mamman, inte kunnat 
diskvalificera honom som vårdnadshavare. Enligt tingsrätten hade omständigheten att pappan 
tidigare inte visat intresse för barnen, sin förklaring i att mamman brustit i sin informations-
skyldighet. Som anledning hade hon angett att barnen inte ville ha någonting med pappan att 
göra. När det gäller samarbetsproblem noterades att pappan även hade erbjudit sig att signera 
en generalfullmakt som gav mamman rätt att rättsligt agera i alla frågor som rör barnen. Tings-
rätten beaktade, som den kallade, moderns cyniskt negativa inställning till fadern. Tingsrätten 
menade att det fanns risk för att barnen förlorar all kontakt med pappan om hon tillerkänns 
ensam vårdnad om barnen. Därmed lämnades hennes yrkande om ensam vårdnad utan bifall. 
Vårdnaden om barnen skulle alltjämt vara gemensam. Barnens vilja hade inte berörts alls vid 
bedömningen av vårdnadsfrågan.  
 
Hovrätten kom också fram till att båda parterna varit lämpliga vårdnadshavare. Även hovrätten 
konstaterade en oro vilket hade sin grund i att mamman gav uttryck för en ovilja att medverka 
till att pappan får del av informationen som rör barnen. Till skillnad från tingsrätten menade 
dock hovrätten att det inte hade framkommit av den framlagda utredningen i målet att hennes 
bristande ovilja hade gått ut över barnen. Hovrätten kom fram till att mammans inställning till 

                                                           
151 T 1270–17, s.10. 
152 T 9962–17, s. 9–10. 
153 T 5271–17, s. 7. 
154 Ibid. 
155 T 11297–17, T 1388–18 och T 421–18. 
156 T 421–18. 
157 T 2825–17. 
158 T 767–18. 
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kontakten med pappan inte kunde inverka på bedömningen av frågan om hon är lämplig som 
vårdnadshavare. Hovrätten kom fram till att parterna saknade förmåga att ta ett gemensamt 
ansvar för barnen. Denna oförmåga var inte av övergående natur. I sammanhanget nämndes att 
pappan varit dömd för misshandel av mamman samt att parterna sedan ett par år inte ens för-
mådde ha direktkontakt med varandra (de kommunicerade via släkt). Slutligen hänvisade hov-
rätten till BBIC-utredningarna och snabbupplysningarna där det hade klarlagts att de två äldre 
barnen, födda 001108 och 040502, tydligt givit uttryck för uppfattningen att det är modern som 
bör ha det bestämmande inflytandet över dem. Hovrätten konstaterade att denna inställning 
skulle respekteras. Därmed ändrades tingsrättens dom på så sätt att vårdnaden om alla tre barnen 
tillkom mamman ensam. Vid en helhetsbedömning hade alltså samarbetsproblemen samt bar-
nens vilja grundat beslutet om att mamman tillerkändes ensam vårdnad.  
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5. Avslutande synpunkter 
Ur rättsfallsanalysen märks att barnets egen vilja, precis som andra omständigheter, inte ensamt 
kan vara avgörande för domstolens beslut. Barns rätt att få uttrycka sina åsikter i alla frågor 
som rör dem själva framkommer i barnkonventionen och utgör en del av principen om barnets 
bästa. För att kunna fastställa barnets vilja krävs det att barn får ge uttryck för sin inställning. 
Som framgått hörs barn sällan i domstol, istället är det socialtjänsten som får i uppdrag att höra 
barnet och föra vidare dess vilja. Barnet är alltså beroende av socialtjänstens tolkning och be-
dömning. En inkorporering av barnkonventionen kan lägga större krav på socialtjänsten i denna 
fråga. Samtidigt kan domstolarna komma att ge större vikt för barnets vilja vid avgörandet av 
vårdnadstvister. För en förälder innebär denna ”nyhet” att barnets vilja betonas ännu mer och 
bör ytterligare respekteras.  
 
Endast i sex av trettio rättsfall dömdes för gemensam vårdnad i båda instanserna. Tyvärr har 
föräldrarnas samarbetsproblem i de allra flesta rättsfall varit djupgående och inte kunnat anses 
av övergående natur. Båda föräldrarna har många gånger ansetts vara lämpliga som vårdnads-
havare. De har också många gånger ansetts kunna tillgodose barnets behov av kontakt med båda 
föräldrarna. Kontinuitetsprincipen har bara i enstaka fall åberopats i domskälen. Det har alltså 
funnits utrymme för den gemensamma vårdnaden att bestå, bortsett från samarbetsproblemen 
föräldrarna emellan. Dessutom har en omständighet i sig inte varit tillräcklig för att upplösa den 
gemensamma vårdnaden eller överflytta vårdnadsansvaret. Istället har minst två omständig-
heter tillsammans bidragit till detta. I majoriteten av rättsfallen finns samarbetsproblemen med 
som bidragande omständighet för att lösa upp vårdnaden. För överflyttning av vårdnad har ris-
ken att barnet far illa eller annan i familjen utsätts för våld varit framträdande.  
 
Endast i ett rättsfall av de trettio undersökta har domstolen, i det här fallet tingsrätten, hänvisat 
till barnkonventionen i sitt domskäl som avkunnades i oktober 2017.159 Där anges följande: 
”För barnets skull är det viktigt att båda föräldrarna är delaktiga i barnets förhållanden och 
tar ansvar för barnet. Denna grundprincip kommer också till uttryck i barnkonventionen. Där 
sägs i artikel 18 att konventionsstaterna ska göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av 
principen att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckl-
ing. Syftet med gemensam vårdnad är framför allt att främja goda förhållanden mellan barnet 
och båda föräldrarna. Ett gemensamt rättsligt ansvar kan ofta bidra till detta”. Föräldrarnas 
samarbetsproblem bedömdes inte som djupa. Den gemensamma vårdnaden fick bestå. I hov-
rätten gjordes samma bedömning och därmed fastställdes tingsrättens dom.  
 
En konsekvens av inkorporeringen av barnkonventionen kan alltså vara att rättstillämpningen 
återgår till det tidigare läget då utgångspunkten för domstolen har varit gemensam vårdnad. 
Genom att konventionstexten blir direkt bindande kan domstolarna behöva döma till gemensam 
vårdnad i större utsträckning trots samarbetsproblem. För föräldrarnas del innebär detta en 
större press på att samarbeta i frågor som rör barnen. Det är nämligen så att vårdnadstvister 
påverkar hur barn mår. Desto längre och mer intensiv konflikten är, desto sämre mår barnet. 
Dessutom har barn ett ständigt behov av en god kontakt med sina föräldrar. För barnet är det 
stressande att slitas mellan föräldrarna, kanske tvingas bli medlare och, i värsta fall, tvingas 
välja mellan föräldrarna. Att inte välja är också ett val och att i dessa situationer tala om barns 
fria vilja är naivt.  
 
I rättsprocesserna framstår de flesta föräldrars förmåga att komma överens om frågor som rör 
barnen som bristande. Trots att familjerådgivning och samarbetssamtal förmedlas av samtliga 

                                                           
159 Se T 3120–16, s. 13 (målnummer från hovrätten T 2663–17). 
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kommuner i Sverige avgörs allt fler vårdnadstvister i domstol.160 Begreppet ”barnets bästa” 
borde preciseras närmare för myndigheter som har att göra med barn. Även om barnets bästa 
är varierande pga. omständigheterna i det enskilda fallet, bör lagtexten, förarbeten och praxis 
tillsammans vara till hjälp för både föräldrarna och myndigheterna under deras resa till att nå 
barnets bästa. Samtidigt har föräldrarna ett eget ansvar som inte går att ta bort oavsett hur tyd-
liga reglerna är. Föräldrarnas roll har löpande definierats i detta arbete; föräldrarna ska tillgo-
dose barnets behov av trygghet, god omvårdnad samt nära och god kontakt med båda föräld-
rarna. De ska snarare skydda barnet från att fara illa. Föräldrarna ska kunna samarbeta i frågor 
som rör barnet. Slutligen ska de respektera barnets vilja, vara lyhörda för barnets behov och 
intresse.  
 
Detta arbete har visat att domstolarna utgår från fasta juridiska tolknings- och avvägnings prin-
ciper vid tolkningen av begreppet ”barnets bästa” samtidigt som de utgår från det enskilda bar-
nets situation. Däremot synes det råda ett stort utrymme för olika tolkningar av begreppet hos 
bland andra sociala myndigheterna. Att föräldrarnas konflikt kan leda till en prioritering av egna 
intressen framför barnets, är ett beständigt faktum. Föräldrarna är först och främst människor 
vilka kan påverkas av egna starka känslor såsom vrede, ilska och orättvisa, väckta av konflikten 
dem emellan. Denna mänskliga och sociala faktor går inte att bortse ifrån. Emellertid ska denna 
elimineras med hjälp av de sociala myndigheterna som har ålagts ansvaret att förebygga sådana 
konflikter samt försöka ge förutsättningar för att lösa dessa när de redan har uppstått.  
 
De brister som barnrättighetsutredningen (S 2013:08) har påtalat angående barnets rättigheter i 
förhållande till barnkonventionen161 har inte varit föremål för en närmare undersökning i denna 
studie. Arbetet har dock påvisat att myndigheters utredningar och beslut oftast ligger bakom en 
dom om vårdnad. Det är fråga om myndigheter som kommer i kontakt med barn. Allt från 
dagis/skola och polis till socialtjänsten. Därför är det intressant att utreda om rättsreglerna på 
området verkligen är otydliga för dessa myndigheter, inklusive begreppet ”barnets bästa”. Ger 
rättsreglerna myndigheterna en tillräcklig befogenhet att handla för barnets bästa? Exempelvis 
har samarbetssamtalen varit en omständighet för domstolen att utgå från när den ska bedöma 
föräldrarnas samarbetsförmåga. En viktig fråga i sammanhanget är hur dessa samtal egentligen 
går till? Vad har socialsekreterarna för medel och handlingsutrymme för att arbeta fram ett 
funktionellt samtal? Vilka former har kommunernas hantering av det maktpåliggande uppdrag 
som en vårdnadsutredning innebär? Detta är ett oerhört viktigt förhållande som bör undersökas 
närmare, men det får bli föremål för en annan studie, eventuellt med inspiration från den före-
varande. 
  

                                                           
160 http://www.domstol.se/Publikationer/Statistik/domstolsstatistik_2017.pdf.  
161 Prop. 2017/18:186. Myndigheter på statlig och kommunal har inte fått tillräckligt stöd i att tolka konventionens 
rättigheter i förhållande till den egna verksamheten och gällande rätt. Enligt utredningen är bristerna tydligast 
i fråga om principen om barnets bästa och barnets rätt att få uttrycka sina åsikter”. Se vidare ovan s. 10–11. 
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