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Sammanfattning 
 

De senaste åtta åren har det skett en ökning av antalet mål i kategorin talan om vårdnad 

av barn m.m. enligt statistik från Domstolsverket. Ökningen av antalet avgjorda mål 

hänger tidsmässigt samman med 2006 års reform av vårdnadsreglerna. Ett av 

huvudsyftena med reformen var att rätten skulle bli försiktigare med att döma till 

gemensam vårdnad om det skett ett övergrepp mot en förälder eller barnet eller när 

föräldrarna hade samarbetssvårigheter. Reformen gav en förälder större möjligheter att 

få ensam vårdnad och kan möjligen ha givit föräldrar större incitament att väcka talan 

om vårdnaden i domstol. Ett annat syfte med reformen var att främja samförstånds-

lösningar mellan föräldrarna. Rätten skulle verka för att föräldrarna kom överens under 

processens gång eller ge en medlare i uppdrag att få föräldrarna att enas.  

 

I följande framställning presenteras resultaten från en studie av vårdnadsdomar. 

Domarna har avkunnats under 2012 och 2013.  Framställningen belyser vilka mål som 

omfattas av Domstolsverkets kategori talan om vårdnad av barn m.m. och hur 

tingsrätterna bedömer vårdnadsfrågan när föräldrarna har samarbetssvårigheter eller när 

det finns uppgifter om att våld eller övergrepp har ägt rum. Den behandlar också om 

rätten synes verka för att föräldrarna ska nå en samförståndslösning i rättssalen och hur 

ofta rätten ger en medlare i uppdrag att försöka få föräldrarna att enas. Slutligen söker 

den besvara om det kan finnas ett samband mellan ökningen av antalet registrerade mål 

och reformen av vårdnadsreglerna.  

 

Kategorin talan om vårdnad av barn m.m. omfattar såväl vårdnadstvister som 

vårdnadsöverflyttningar. Det är inte möjligt att besvara om det skett en ökning av 

antalet vårdnadstvister, och således inte heller om det finns ett samband mellan den 

senaste reformen av vårdnadsreglerna och ökningen av antalet mål.  

 

Den empiriska undersökningen har visat att föräldrarnas samarbetsförmåga har haft stor 

betydelse för rättens bedömning av vårdnadsfrågan. Rätten tar ställning till om 

föräldrarna har samarbetssvårigheter i de flesta mål som avgjorts efter 

huvudförhandling. Samarbetssvårigheter är i majoriteten av dessa mål ett skäl till att ge 

en förälder ensam vårdnad. Att ett övergrepp mot barnet eller en förälder ägt rum har 
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inte haft lika stor betydelse för rättens bedömning av vårdnadsfrågan. Rätten hänvisar i 

ett fåtal mål till att våld eller övergrepp har ägt rum och våld eller övergrepp utgör 

sällan ett skäl till att ge en av föräldrarna ensam vårdnad.  

 

Många föräldrar enas under den muntliga förberedelsen eller huvudförhandlingen i 

målet. Det tyder på att rätten aktivt har verkat för att de ska nå en lösning på tvisten i 

samförstånd. Det kan dock inte bedömas utan att ta del av protokollen från 

förhandlingarna. Rätten ger däremot tämligen sällan en medlare i uppdrag att få 

föräldrarna att enas.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion  
 

Vårdnadstvister, d.v.s. när två föräldrar tvistar om vårdnad av barn i domstol, har den 

senaste tiden varit föremål för medias uppmärksamhet.1 Anledningen är att det finns 

tecken på att vårdnadstvisterna blir fler och fler. Antalet vårdnadsrelaterade tvistemål 

har enligt statistik från Domstolsverket (DV) ökat under den senaste åttaårsperioden.2 

Förklaringen är inte att fler föräldrar separerar än tidigare. Antalet barn vars föräldrar 

separerat har enligt statistik från SCB legat relativt konstant de senaste åren.3  

 

Med hänsyn till bland annat ökningen av antalet statistikförda vårdnadsmål vill 

justitieministern följa upp den senaste reformen av vårdnadsbestämmelserna.4 Ett av 

syftena med utvärderingen förefaller vara att undersöka om reformen av 

vårdnadsreglerna fört med sig en ökning av antalet vårdnadstvister.    

 

Den senaste reformen av vårdnadsbestämmelserna skedde 2006. Reformen hänger alltså 

tidsmässigt samman med den ökning av mål som kan utläsas från DV:s statistik. Det 

övergripande syftet med reformen var att förstärka barnperspektivet, och den medförde 

förändringar av de kriterier som läggs till grund för bedömningen av vårdnadsfrågan.5 

Regeringen framhöll i propositionen att gemensam vårdnad är en mycket bra 

vårdnadsform, men att en förälders motstånd mot gemensam vårdnad alltid måste tas på 

allvar av rätten.6 I vissa fall, särskilt om en förälder utsätter barnet eller den andra 

föräldern för övergrepp, är det bäst att föräldern inte får del i vårdnaden. Att föräldrarna 

har samarbetssvårigheter kan också innebära att det är bäst för barnet att rätten anförtror 

vårdnaden åt någon av föräldrarna ensam.7 Dessa förändringar kan innebära att det har 

blivit lättare för en förälder att få ensam vårdnad om barnen och en eventuell följd kan 

bli att fler föräldrar väcker talan om ensam vårdnad i domstol.  

                                                
1 Se exempelvis Dagens Nyheter, Ständigt krigande skadar barnen mycket. 
2 I bilaga 1 finns ett diagram över antalet vårdnadstvister för åren 2000 - 2012. Domstolsverket, 
Domstolsstatistik 2012, sid 14, Domstolsstatistik 2008, sid 15 och Domstolsstatistik 2004, sid 18.  
3 I bilaga 1 finns en tabell över antal barn vars föräldrar separerat 2006 - 2011. SCB, Hemmaboende barn 
och ungdomar vars föräldrar separerat efter kön, ålder, familjetyp, föräldrars sammanboendeform och tid. 
4 Dagens Nyheter, Ständigt krigande skadar barnen mycket. 
5 prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, sid 1.  
6 prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, sid 1. 
7 prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, sid 1. 
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I förarbetena till 2006 års reform framhölls också att det är bäst för barnet om 

föräldrarna kommer överens om vårdnaden. Rätten skulle därför genom förändringar i 

rättegångsbalken (1942:740) (RB) aktivt verka för att föräldrarna når en lösning på 

tvisten i samförstånd. Rätten fick också möjlighet att ge en medlare i uppdrag att få 

föräldrarna att enas, genom en ny bestämmelse i 6:18 a föräldrabalken (1949:381) (FB). 

Eftersom rätten uppmanas att verka för att föräldrarna ska enas kan en minskning av 

antalet vårdnadstvister uppfattas som ett implicit syfte med reformen.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna framställning är att studera tingsrätternas hantering av de 

bestämmelser som infördes genom 2006 års reform av vårdnadsreglerna. Detta ska ske 

genom en studie av de tingsrättsmål som omfattas av kategorin talan om vårdnad av 

barn m.m. i Domstolsverkets statistik. 

 

I syfte att besvara den övergripande frågeställningen, kommer detta arbete att avhandla 

följande delfrågor:  

1. Vilka mål innefattas i kategorin talan om vårdnad av barn m.m.?  

2. Hur bedömer rätten vårdnadsfrågan då föräldrarna har samarbetssvårigheter? 

3. Hur bedömer rätten vårdnadsfrågan då barnet eller en förälder utsatts för våld 

eller övergrepp?  

4. Hur har tingsrätterna hanterat uppgiften att aktivt verka för att föräldrarna ska nå 

en lösning på tvisten i samförstånd?  

5. Är det möjligt att se tendenser på att de förändringar som genomfördes vid 2006 

års reform av vårdnadsbestämmelserna bidragit till en ökning av antalet 

vårdnadstvister? 

 

1.3 Avgränsningar   
 

Framställningen har inte för avsikt att belysa samtliga förändringar som infördes genom 

2006 års reform av vårdnadsreglerna. Den är begränsad till de delar som rör 
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samförståndslösningar och bedömningen av vårdnadsfrågan då parterna har 

samarbetsproblem eller då det finns misstankar om att ett övergrepp ägt rum.  

 

Eftersom det inte är möjligt att veta varför en part väljer att väcka talan om vårdnaden i 

domstol, är denna studie inte avsedd att utröna om 2006 års reform av vårdnads-

bestämmelserna har resulterat i en ökning av antalet vårdnadstvister. Avsnittet som 

behandlar ökningen av mål i kategorin talan om vårdnad av barn kommer därför 

framförallt att vara av belysande och diskuterande karaktär.  

 

Studien har också begränsats i tiden. De domar som studerats är från 2012 och 2013. 

Det innebär att det inte är möjligt att göra fullständiga jämförelser mellan tiden före och 

efter reformen av vårdnadsreglerna. Som jämförelsematerial används dock tidigare 

granskningar av vårdnadsdomar från Socialstyrelsens lägesbeskrivning ”Glimtar av 

barn”, Barnombudsmannens rapport ”När tryggheten står på spel” och 

Vårdnadskommitténs granskning av vårdnadsdomar från 2005.8 Slutsatser från dessa 

undersökningar kommer att lyftas och diskuteras i den mån frågeställningarna 

sammanfaller med de som behandlas i föreliggande framställning. Då de 

bakomliggande syftena och frågeställningarna, liksom datamaterialet, i viss mån skiljer 

sig från föreliggande studie ska jämförelser med resultaten av denna undersökning läsas 

med försiktighet.  

 

1.4 Material och metod 

1.4.1 De inledande kapitlen  

 

Kapitel 2, 4 och 5 är rättsdogmatiska. I dessa kapitel analyseras lagtext, förarbeten, 

praxis och doktrin i syfte att söka fastställa gällande rätt på området och belysa 

eventuella tolkningssvårigheter. I de avsnitt som behandlar vad som är bäst för barnet 

vid bedömningen av vårdnadsfrågan förekommer även vissa beteendevetenskapliga 

inslag.  

 

                                                
8 Se Socialstyrelsen, Glimtar av barn, Barnombudsmannen, När tryggheten står på spel och SOU 2005:43 
Vårdnad – Boende – Umgänge, Del D.  
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1.4.2 Den empiriska undersökningen  

1.4.2.1 Metod och variabler 

 

Den huvudsakliga delen av uppsatsen är en empirisk studie av tingsrättsdomar från 

2012 och första kvartalet 2013. I undersökningen har jag granskat tingsrättsdomar som 

omfattas av kategorin vårdnad av barn m.m. Jag har begärt in domar från samtliga 

tingsrätter i landet. Begäran återfinns i bilaga 2. Undersökningen har genomförts i 

Socialstyrelsens lokaler på Kungsholmen i Stockholm och beställningen av domar har 

skickats på uppdrag av Socialstyrelsen. Metoden är induktiv 9 , då jag nästintill 

förutsättningslöst har undersökt hur rätten hanterat de bestämmelser som infördes 

genom reformen och vilka konsekvenser reformen fått för de föräldrar som tvistar om 

vårdnaden.  

 

Den största delen av datainsamlingsmetoden har varit kvantitativ och systematisk.10 Jag 

har utformat en enkät med 36 avgränsade och precisa variabler med specifika 

svarsalternativ. Enkäten utformades så att det skulle vara möjligt att mäta frekvensen för 

varje svarsalternativ ur datamängden. Genom att mäta antalet svar för varje variabel är 

det möjligt att se tendenser i datamängden som sedan kan analyseras och diskuteras. 

Enkäten återfinns i bilaga 3. Den har utformats i enkätinstrumentet ”Easyresearch.”11 En 

sammanställning av samtliga variabler som hanterats i studien finns i bilaga 4.  

 

Data från de olika domarna har förts in i enkätverktyget av mig personligen. En enkät 

motsvarar en tingsrättsdom. Enkätverktyget är utformat så att frekvenserna automatiskt 

räknas ut för de olika variablerna, efter att de specifika enkäterna fyllts i. De resultat jag 

presenterar i kapitel 6 är hämtade från enkätverktygets server.  

 

Undersökningen har också ett mer kvalitativt inslag.12 För att djupare undersöka rättens 

bedömning av vårdnadsfrågan vid samarbetssvårigheter eller då våld eller övergrepp ägt 

                                                
9 Ett induktivt tillvägagångssätt används när problemställningen inte härstammar från precisa 
uppfattningar om ett fenomen uttryckt i en teori utan från mer eller mindre tillfälliga och enstaka 
observationer. Se vidare Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, sid 43.  
10 Data är kvantitativa om de är mätbara, d.v.s. kan uttryckas i siffror. Se vidare Halvorsen, 
Samhällsvetenskaplig metod, sid 78 och 87 ff. 
11 Enkätverktyget är webbaserat och finns på www.questback.se. 
12 I form av icke mätbara observationer av datamängden. Se Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, sid 
78 och 83.  
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rum har jag granskat domsmotiveringar. Granskningen är avsedd att ge en bild över hur 

rätten kan resonera kring rekvisiten, men inte att göra en heltäckande bedömning.  Det 

kvalitativa inslaget är delvis av typologi karaktär. 13  De faktorer som tjänat som ledning 

för mitt urval av motiveringar har varit:  

• vilka motiveringar som är vanligt förekommande.  

• huruvida tingsrätterna tolkar och behandlar rekvisiten på olika sätt.  

• huruvida rätten utgår från de motiveringar som följer av ledande förarbeten och 

praxis, eller har valt att motivera domen annorlunda.  

 

1.4.2.2 Population och urval  

 

Populationen14 från vilken jag har gjort mitt urval består av samtliga tingsrättsdomar 

från 2012 samt 1 januari- 15 mars 2013.15 Domarna ingår i den kategori som av 

Domstolsverket benämns talan om vårdnad av barn m.m.16 Jag har valt denna grupp 

eftersom det är lättare för tingsrätterna att distribuera de senast avkunnade målen. 

Materialet är också mer representativt för rättstillämpningen som helhet då det gått sex 

år sedan reformen och tingsrätternas bedömning torde vara mer stabil än direkt efter 

reformen.   

 

Mitt urval17 består av de tio senast avkunnade domarna vid samtliga tingsrätter i landet, 

totalt 480 stycken från 48 tingsrätter, som omfattas av denna kategori. Det innebär att 

jag har gjort ett systematiskt kvoturval.18 Istället för att samtliga domar från 2012 och 1 

januari- 15 mars 2013 har haft samma chans att väljas ut, som i ett obundet systematiskt 

urval19, har jag begärt in de tio senaste domarna från varje tingsrätt. Avsikten med detta 

har varit att underlätta för tingsrätterna eftersom ett sådant urval är enklare att göra än 

om begäran avsett slumpvis utvalda domar. Jag har valt ut en viss kvot från varje 
                                                
13 När metoden är av typologikaraktär letar man efter kombinationer av egenskaper som uppträder 
frekvent. Se vidare Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, sid 132. 
14 En population är de undersökningsenheter som forskaren vill säga någonting om. Se vidare Halvorsen, 
Samhällsvetenskaplig metod, sid 95.  
15 Som kan utläsas av bilaga 4 har en dom avkunnats under 2011. Detta beror förmodligen på att denna 
tingsrätt inte har skickat de tio senast avkunnade domarna. Då jag bedömt att det inte föreligger några 
systematiska skillnader mellan denna dom och övriga har den ingått i materialet.  
16 Domstolsstatistik 2012, sid 14. 
17 Ett urval är ett stickprov ur populationen som är avsett att representera hela populationen. Se 
Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, sid 95.  
18 Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, sid 99.  
19 Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, sid 99. 
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tingsrätt för att säkerställa att alla tingsrätter är representerade.20 Anledningen till att jag 

har begärt in domar från samtliga tingsrätter är att det inte kan uteslutas att det finns 

systematiska skillnader mellan olika tingsrätter och föräldrar som är bosatta i olika delar 

av landet. Det är inte möjligt att utesluta att exempelvis föräldrarnas ekonomiska 

förutsättningar och bakgrund påverkar tvistens karaktär samt benägenheten att väcka 

talan om vårdnaden i domstol. Om inte samtliga tingsrätter ingår i urvalet är det resultat 

som kan läsas ut inte representativt för riket som helhet, utan enbart för de tingsrätter 

som ingått i undersökningen. Då den statistik som utgjort en utgångspunkt för 

undersökningen gäller hela riket är det också viktigt att samtliga tingsrätter ingår i 

materialet för att det ska gå att diskutera en eventuell koppling mellan ökningen av 

antalet vårdnadsrelaterade mål och reformen av vårdnadsreglerna. Denna målsättning 

har dock inte kunnat uppfyllas, vilket förklaras nedan under avsnitt 1.4.2.3. Tidsmässiga 

skäl har motiverat att urvalet begränsats till nästan 500 domar.21  

 

1.4.2.3 Generaliserbarhet, validitet och bortfall  

 

Avsikten med studien var till en början att undersöka ett material som var representativt 

för riket som helhet. Resultatet av studien kan emellertid inte generaliseras till samtliga 

tingsrätter. Orsaken är att den kategori som benämns talan om vårdnad av barn m.m. 

inte innefattar det jag till en början trott. När undersökningen inleddes förutsattes att 

kategorin omfattade såväl vårdnadstvister, d.v.s. tvister mellan två föräldrar gällande 

vårdnaden om barnen, som boende- och umgängestvister. Begäran som skickades till 

tingsrätterna formulerades därför med önskemål om att dessa typer av mål skulle ingå. 

Det visade sig emellertid att boende- och umgängestvister inte statistikförs i kategorin 

talan om vårdnad av barn m.m.  

 

De 46 boende- och umgängesdomar jag fått in har inte kunnat ingå i undersökningen, 

eftersom de inte varit en del av min ursprungliga population. Jag har också fått in två 

protokoll, där talan om vårdnad av barn har avvisats eller ogillats, vilka av samma 

anledning inte heller kunnat ingå i materialet. I studien finns således ett första bortfall 

på 48 domar.  

                                                
20 Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, sid 100. 
21 500 domar utgör ca 10 % av de domar som avkunnats i kategorin talan om vårdnad av barn m.m. i 
samtliga tingsrätter under år 2012.   
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Det primära syftet med undersökningen var att granska vårdnadstvister mellan ett barns 

föräldrar. Alla mål som statistikförs i kategorin talan om vårdnad av barn m.m. utgörs 

inte av sådana vårdnadstvister. Av validitetsskäl 22   har de domar som inte kan 

klassificeras som vårdnadstvister sorterats bort under databearbetningen, och utgör 

sålunda ett andra bortfall i studien. Detta andra bortfall består av 162 domar. 

Kvarvarande domar är 271 stycken till antalet. En sammanställning av vilka domar som 

ingår i studien framgår av bilaga 5. Då bortfallet inte är jämt fördelat över samtliga 

tingsrätter kan resultatet inte generaliseras till riket som helhet. Såsom nämnts i avsnittet 

ovan krävs att samtliga tingsrätter är representerade i undersökningen för att den ska 

vara representativ för hela landet.  

 

Den kvalitativa undersökningen kan inte heller generaliseras till landets alla tingsrätter. 

Samtliga domsmotiveringar har inte granskats, utan enbart ett fåtal som valts ut genom 

ett subjektivt urval.23 I en kvalitativ granskning är det också svårt att dra några säkra 

slutsatser beträffande allmänna trender, framförallt eftersom kategoriseringen blir något 

subjektiv och skönsmässig. Generaliserbarheten försvåras också av att 

omständigheterna i målen skiljer sig från varandra. Det är svårt att utifrån rättens 

bedömning i ett mål dra slutsatser om ett annat mål, eftersom omständigheterna med 

nödvändighet ser annorlunda ut i det andra målet.  

 

1.4.2.5  Reliabilitet 

 

Reliabiliteten 24  i föreliggande undersökning kan ha påverkats av att enbart 

uppsatsförfattaren skött datainsamlingen och fört in variabler i enkätverktyget. 

Kodningen har inte kontrollerats av någon utomstående. Resultatet kan vidare ha 

påverkats av att jag för ett par enkäter har missat att fylla i svaret på samtliga 

variabler.25 Det är dock så få svar som fallit bort av denna orsak att det inte bör påverka 

resultatet nämnvärt. En svaghet är vidare att vissa variabler är oprecisa, och därmed 
                                                
22 En undersökning har hög validitet om det råder överensstämmelse mellan den definition som råder i 
teorin och i empirin. Detta innebär att det är av vikt att studien mäter det som var avsett att mätas. Se 
vidare Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, sid 41.  
23 Angående subjektivt urval se Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, sid 100. 
24 Mätningarnas pålitlighet benämns reliabilitet. Om en studie har hög reliabilitet ska oberoende 
mätningar ge nästan identiska resultat. Se Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, sid 42. 
25 Se nedan kapitel 6.  
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beroende av tolkning och subjektiva bedömningar. Datamängden och variablerna kan 

tolkas olika av olika personer, i synnerhet med hänsyn till hur vi uppfattar ett visst 

begrepp samt med vilket syfte och med vilken förförståelse vi tolkar materialet. En 

styrka är samtidigt att enkäten har fyllts i av mig personligen istället för att delas ut till 

utomstående. När utomstående fyller i datainsamlingsmaterialet finns det alltid en risk 

för att frågeställningarna misstolkas.  

 

1.4 Disposition  
 

Framställningen är indelad i 7 kapitel. I detta inledande kapitel presenteras syfte och 

frågeställning samt framställningens metod. I kapitel 2 presenteras de regler som styr 

vårdnaden om barn och förutsättningarna för att en förändring av vårdnadsförhållandena 

ska ske i domstol. Kapitel 3 behandlar hur barn påverkas av vårdnadstvister och ger en 

bakgrund till varför det finns ett intresse av att undersöka om det sker en ökning av 

antalet vårdnadstvister. Kapitel 4 behandlar bedömningen av vårdnadsfrågan när det 

föreligger samarbetssvårigheter mellan föräldrarna eller när det finns en risk för att 

barnet eller någon närstående utsatts för övergrepp. Kapitlet utgör en teoretisk bakgrund 

till granskningen av tingsrättsdomarna och är avsett att belysa tolkningssvårigheter vid 

bedömningen av vårdnadsfrågan. I kapitel 5 diskuteras rättens möjlighet att verka för att 

parterna når en samförståndslösning. I kapitel 6 presenteras resultatet av den empiriska 

undersökningen. Resultatet presenteras i avsnitt som är kopplade till ovanstående 

frågeställningar.  Det avslutande kapitlet 7 innehåller en sammanfattande reflektion över 

hur rättstillämpningen hanterat de aktuella bestämmelserna.  
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2 Vårdnadsbestämmelserna i föräldrabalken  

2.1 Vårdnad  

2.1.1 Vårdnadshavare    

 

Den som är under 18 år är omyndig och kan inte, enligt FB 9:1, åta sig förbindelser eller 

råda över sin egendom om inte annat följer av lag. Den omyndige kan inte heller 

bestämma över sina angelägenheter i större utsträckning än vad som är lämpligt med 

hänsyn till ålder och mognad, vilket följer av FB 6:11. En ställföreträdare behöver 

därför företräda barnet och ansvara för att tillgodose dess behov. I de allra flesta fall är 

det barnets vårdnadshavare som fungerar som dess ställföreträdare.26  

 

Huvudregeln i svensk rätt är att barnets föräldrar gemensamt svarar för vårdnaden om 

barnet. Av FB 6:2 följer att ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av 

dem, om inte rätten anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade 

vårdnadshavare. I FB 6:3 konkretiseras att barnet från födelsen står under vårdnad av 

båda föräldrarna om de är gifta med varandra och i annat fall av modern ensam. Av 

andra stycket kan vidare utläsas att om det döms till äktenskapsskillnad mellan 

föräldrarna står barnet även därefter under båda föräldrarnas vårdnad, om inte den 

gemensamma vårdnaden upplöses enligt FB 6:5, 6:7 eller 6:8.  

 

2.1.2 Innebörden av vårdnadsbegreppet 

 

Av FB 6:2 andra stycket följer att ett barns vårdnadshavare har ansvaret för barnets 

personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. De behov 

som åsyftas är de som regleras i FB 6:1. Ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en 

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

utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Barnets 

vårdnadshavare ansvarar även för att barnet får den tillsyn som behövs och ska bevaka 

så att barnet får tillfredställande försörjning och utbildning. Av FB 6:11 framgår att det 

med vårdnadsansvaret följer en bestämmanderätt. Vårdnadshavaren har rätt och 

                                                
26 Se exempelvis Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, sid 92 ff.  



 
 
 

16 

skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, men ska ta 

hänsyn till barnets synpunkter och önskemål i takt med barnets stigande ålder och 

utveckling.  

 

Innebörden av vårdnadsbegreppet är inte helt klar och har förändrats över tid. Det finns 

ett antal skyldigheter och rättigheter som hänger ihop med vårdnadsansvaret. Av FB 6:2 

går att utläsa att vårdnadsansvaret för med sig skyldigheter för barnets vårdnadshavare. 

Samtidigt kan vårdnadsansvaret betraktas som en rättighet för barnets föräldrar. 

Lagstiftning avseende vårdnad av barn faller under rätten till skydd för familjelivet i 

artikel 8 i Europakonventionen.27 Denna rättighet tillförsäkrar enskilda skydd mot 

splittring av familjelivet. Schiratzki resonerar kring huruvida pliktaspekten i 

vårdnadsinstitutet är över- eller underordnad rättighetsaspekten.28 Det finns inte något 

definitivt svar på detta, men genom användningen av begreppet ansvar i lagstiftningen 

har pliktaspekten betonats på senare år. 29  Att lagstiftaren lägger stor vikt vid 

pliktaspekten demonstreras också av att den senaste vårdnadsutredningen fick namnet 

Barnets bästa – Föräldrars ansvar.30  

 

Det är tydligt att det inte är helt enkelt att definiera vårdnadsbegreppet. Vad som 

däremot är tydligare, om än något förvånande, är att det juridiska vårdnadsbegreppet är 

frikopplat från den faktiska vården av barnet.31 Rejmer konstaterar att skyldigheten att 

sörja för barnets omvårdnad och fostran inte innebär att vårdnadshavaren rent praktiskt 

måste delta i barnets faktiska omvårdnad.32 Vårdnadshavaren har alltså enbart ett ansvar 

för att någon person, exempelvis den andra föräldern, tar hand om barnet. I de 

förarbeten som ligger till grund för reglerna om gemensam vårdnad för ogifta och 

frånskilda påpekas dock att om den gemensamma vårdnaden ska få någon reell 

innebörd bör det förutsättas att vårdnadsansvaret innebär åtminstone något mått av 

faktisk omsorg om barnet.33 

 

                                                
27 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, sid 324.  
28 Schiratzki, Vårdnad och vårdnadstvister, sid 124.  
29 Schiratzki, Vårdnad och vårdnadstvister, sid 124. 
30 SOU 2005:43 Vårdnad – Boende – Umgänge. 
31 Se exempelvis Rejmer, Vårdnadstvister, s 143, Schiratzki, Vårdnad och vårdnadstvister, sid 193 ff och 
NJA II 1976, sid 456 f. 
32 Rejmer, Vårdnadstvister, sid 143. 
33 NJA II 1976, sid 456. 
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Vårdnadshavarens rättigheter i relation till barnet begränsas om denne gravt missköter 

de skyldigheter som följer av vårdnadsansvaret. Ytterst kan rätten anförtro vårdnaden åt 

en särskilt förordnad vårdnadshavare med stöd av FB 6:7. Kraven i FB 6:7 är mycket 

högt ställda. Föräldern ska brista i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående 

fara för barnets hälsa och utveckling. Det är med andra ord inte nödvändigt att en 

förälder tillgodoser alla behov som följer av FB 6:1 och 6:2 på ett godtagbart sätt för att 

få behålla del i vårdnaden, förutsatt att det inte finns risk för bestående skada på barnets 

hälsa och utveckling.  

 

2.2 Förändringar i vårdnaden  

2.2.1 Allmänt  

 

En förälder som vill få till stånd en förändring av vårdnadsförhållandena kan väcka 

talan vid domstol. Rätten kan besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro 

vårdnaden åt en av föräldrarna ensam enligt FB 6:5. Av FB 6:5 andra stycket följer att 

rätten inte kan döma till gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig den 

vårdnadsformen. Det är också möjligt för föräldrarna att avtala om att vårdnaden ska 

utövas av dem gemensamt eller anförtros åt en av dem ensam, vilket följer av FB 6:6. 

Avtalet blir bindande om det godkänns av socialnämnden.34 I FB 6:7, 6:8, 6:8 a, 6:9 och 

6:10 regleras vårdnadsöverflyttningar till den andra vårdnadshavaren, en biologisk 

förälder som inte har del i vårdnaden eller en särskilt förordnad vårdnadshavare. En 

vårdnadsöverflyttning kan exempelvis bli aktuell om vårdnadshavaren brister i 

omsorgen om barnet eller är varaktigt förhindrad från att utöva vårdnaden om barnet.  

 

2.2.2 Talerättsregler vid vårdnadsärenden  

 

Det är företrädesvis barnets föräldrar som är taleberättigade i mål avseende förändring 

av vårdnadsansvaret enligt FB. Talan enligt FB 6:8 förs av socialnämnden. 

Socialnämnden har också rätt att, vid sidan av barnets föräldrar, väcka talan om 

vårdnadsöverflyttning enligt FB 6:7 och FB 6:8 a. Talerättsreglerna har motiverats med 
                                                
34 I föräldrabalken används begreppet socialnämnden för den kommunala nämnd som ansvarar för 
kommunens förpliktelser enligt socialtjänstlagen (2001:453). De som sköter den löpande förvaltningen av 
nämndens uppgifter benämns socialtjänsten.  
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att vårdnadsansvaret är en rättighet och en skyldighet för föräldrarna.35 Talerätten är inte 

begränsad till barnets vårdnadshavare, utan även en förälder som inte har del i 

vårdnaden har rätt att väcka talan enligt FB:s sjätte kapitel. Barnet saknar däremot 

talerätt enligt FB.  

 

Principen om res judicata är urholkad vad gäller mål om vårdnad m.m. 36 Det finns inte 

några talerättsbegränsningar i FB. En förälder har rätt att på nytt väcka talan i vårdnads-

frågan efter att en tidigare dom har vunnit laga kraft. Reglerna har motiverats med att 

det ska vara möjligt att garantera att nya omständigheter av relevans för vårdnadsfrågan 

på nytt kan prövas av rätten och att tvisten löses i enlighet med vad som är bäst för 

barnet.37 Om domstolen har möjlighet att avvisa målet utan att ta upp det till saklig 

prövning görs inte någon bedömning av vad som är bäst för barnet. Principen om 

barnets bästa har betraktats som alltför grundläggande för att kunna frångås på detta 

sätt. 38 

 

Missbruk av talerätten motverkas genom bestämmelser som rör uppenbart ogrundad 

talan i RB 42:5. Om det inte finns några nya omständigheter för rätten att ta hänsyn till i 

målet kan talan avvisas. Detta torde vara sällsynt, då många nya omständigheter av 

relevans för vårdnadsfrågan kan aktualiseras i takt med att barnet växer och utvecklas. 

Bestämmelsen torde därför ha begränsad betydelse och bör endast bli tillämplig om 

föräldern genast väcker talan på nytt efter ett domstolsavgörande.   

 

2.3 Gemensam respektive ensam vårdnad 

2.3.1 Gemensam vårdnad 

 

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna tillsammans svarar för de förpliktelser 

som följer av vårdnadsansvaret. Gemensam vårdnad har länge ansetts vara en mycket 

bra vårdnadsform.39 Genom en lagändring år 1977 blev det möjligt för rätten att döma 

                                                
35 prop. 1994/95:224 Barns rätt att komma till tals, sid 15, Schiratzki, Vårdnad och vårdnadstvister, sid 
275. 
36 Se exempelvis prop. 1990/91:8 om vårdnad och umgänge, sid 49 f.  
37 prop. 1990/91:8 om vårdnad och umgänge, sid 49 f. 
38 prop. 1990/91:8 om vårdnad och umgänge, sid 49 f. 
39 Se exempelvis prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge, sid 49 och prop. 2005/06:99 Nya 
vårdnadsregler, sid 50.  
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till gemensam vårdnad efter separationen om föräldrarna var överens.40 Syftet med 

bestämmelsen var att ge barnet möjlighet till goda och harmoniska relationer till båda 

föräldrarna efter skilsmässan och att minska de störningar eller konflikter som kan följa 

av att enbart en av föräldrarna kunde få vårdnaden om barnen. Lagberedningen anförde 

att en förälder som får stå som rättslig vårdnadshavare kan ha lättare att acceptera att 

den andra föräldern utövar den faktiska vårdnaden om barnet. Ovanstående syften tyder 

på att lagstiftaren framförallt betraktade vårdnadsansvaret som en rättighet för barnets 

föräldrar, och inte ett ansvar för barnets välbefinnande. Förklaringen kan möjligen vara 

att ansvarsaspekten inte var lika framskjuten under 1970-talet som den är idag. Bättre 

och mer harmoniska relationer mellan barnet och båda föräldrarna kan också föra med 

sig ett ökat ansvar. Lagberedningen ansåg också att gemensam vårdnad kunde utgöra en 

trygghet för barnet om någon av föräldrarna skulle avlida.41 

 

Efter 1998 års reform av vårdnadsreglerna kunde rätten döma till gemensam vårdnad 

mot den ena förälderns vilja.42 Avsikten bakom regelförändringen var att främja en nära 

och god kontakt mellan barnet och båda föräldrarna. Därtill ansågs ett gemensamt 

rättsligt vårdnadsansvar bidra till att båda föräldrarna blir delaktiga i barnets 

förhållanden och tar ansvar för barnet, vilket ligger i linje med artikel 18 i FN:s 

konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).43 Det går inte att utläsa ur 

förarbetena om båda föräldrarna de facto måste ta ansvar för barnet för att gemensam 

vårdnad ska bli aktuellt.  

 

Ett gemensamt vårdnadsansvar har visats bidra till en tätare och närmare kontakt mellan 

barnet och båda föräldrarna.44 Den förälder som inte bor med barnet har upplevt det som 

positivt att få del i ansvaret om barnet och anser att det har bidragit till en mer otvungen 

kontakt mellan föräldern och barnet. Barnets boendeförälder har också upplevt det som 

positivt att inte ensam ha ansvaret för barnets angelägenheter.  

 

                                                
40 NJA II 1976, sid 456 f.  
41 NJA II 1976, sid 456 f. 
42 prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge, sid 49.  
43 Artikel 18 i barnkonventionen stadgar att konventionsstaterna ska säkerställa erkännandet av principen 
att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Se vidare prop. 
1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge, sid 49. 
44 Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, sid 117. 
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Som tidigare nämnts innebär emellertid inte ett gemensamt rättsligt ansvar att 

föräldrarna gemensamt måste svara för den dagliga omvårdnaden om barnet. 

Vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar och gemensam bestämmanderätt i de 

viktiga frågor som rör barnet. Detta kan innefatta skolfrågor, ekonomiska frågor, hälso- 

och sjukvårdsfrågor, frågor som rör barnets folkbokföring och utlandsresor.45  Den 

förälder som bor med barnet svarar däremot för barnets dagliga omvårdnad och kan 

fatta de beslut som rör den dagliga omsorgen ensam.46 En kritik mot gemensam vårdnad 

har varit att den förälder som inte bor med barnet får del i bestämmanderätten men inte i 

ansvaret för barnets dagliga vård och omsorg.47 I detta avseende kan vårdnadens 

rättighetsaspekt anses överordnad ansvarsaspekten.  

 

Lagstiftaren har betonat att det är mindre lämpligt med gemensam vårdnad i de fall 

föräldrarna har djupa samarbetssvårigheter som hindrar dem från att komma överens i 

de frågor som rör barnets vård och uppfostran eller när barnet eller den andra föräldern 

utsatts för våld eller övergrepp.48  

 

2.3.2 Ensam vårdnad 

 

En ensam vårdnadshavare ansvarar på egen hand för att barnets behov och rättigheter 

tillgodoses, och utövar ensam bestämmanderätten över barnet. Den förälder som inte 

har del i vårdnaden har inga rättsliga förpliktelser gentemot barnet, med undantag för 

underhållsansvaret som regleras i FB 7:1.  

 

Att en förälder ensam har vårdnaden innebär däremot inte att barnets kontakt med den 

andra föräldern upphör. Barnet har enligt FB 6:15, oberoende av vårdnadsförhållandena, 

rätt till umgänge med den förälder som det inte bor med. Föräldrarna har enligt FB 6:15 

ett gemensamt ansvar för att detta behov tillgodoses.  

 

                                                
45 Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, sid 131.   
46 NJA II 1976, sid 458 och Singer, Barnets bästa: Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, sid 
131. 
47 Se exempelvis prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge, sid 49. 
48 Se exempelvis prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge, sid 49 f och prop. 2005/06:99 Nya 
vårdnadregler, sid 1.  
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Utöver detta har barnets vårdnadshavare ett ansvar för att lämna de upplysningar om 

barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar emot det (FB 6:15 fjärde 

stycket). Ansvaret för att lämna upplysningar är begränsat till sådana som kan främja 

umgänget. Det är enligt förarbetena framförallt fråga om sådana upplysningar som på 

ett mer påtagligt sätt påverkar umgänget, såsom att barnet ska flytta till en annan ort 

eller ska vistas utomlands för studier.49 Det är också av vikt att föräldern får kännedom 

om barnets hälsotillstånd, eftersom okunskap om detta i vissa situationer kan ställa till 

olägenheter under umgänget. Upplysningsskyldigheten är emellertid inte begränsad till 

denna typ av frågor, utan umgängesföräldern bör hållas underrättad om andra 

angelägenheter såsom skolsituation, kamrater och fritidsintressen. Umgängesföräldern 

ska inte vara en utomstående person i barnets liv och barnet ska naturligt kunna vända 

sig till också denna förälder för att få råd och stöd. Detta innebär däremot inte att 

umgängesföräldern kan kräva att bli uppdaterad om alla händelser som inträffar i 

barnets liv, utan det ska vara fråga om viktigare och mer betydelsefulla händelser. Vissa 

upplysningar undantas från informationsplikten. Det kan vara fråga om saker 

vårdnadshavaren fått vetskap om i förtroende, eller skyddade adressuppgifter till 

vårdnadshavaren och barnet. Vad som bör omfattas av informationsplikten för att barnet 

och umgängesföräldern ska få en god relation och vad som ska räknas som vardagliga 

händelser och på denna grund vara undantaget kan vara svårt att avgöra.  

 

Då den information som lämnas om barnet ska vara av en viss dignitet, föreligger det en 

risk att umgängesföräldern inte blir lika insatt i barnets förhållanden som om denne 

hade del i vårdnaden. Om vårdnadshavaren och den andra föräldern är oeniga är det 

ytterst vårdnadshavaren som avgör vad som omfattas av upplysningsskyldigheten.50 

Upplysningsplikten är inte sanktionerad, varför det inte är möjligt för den andra 

föräldern att kräva att få upplysningar mot vårdnadshavarens vilja. I de fall föräldrarna 

inte har en god kontakt med varandra, vilket bör vara snarare regel än undantag vid 

ensam vårdnad, kan vårdnadshavaren ha ett intresse av att kommunikationen och 

upplysningarna om barnet begränsas till ett minimum.  

 

Umgängesbestämmelserna kan upplevas som tandlösa i jämförelse med vårdnads-

bestämmelserna. Detta kan leda till att den förälder som inte har del i vårdnaden får 

                                                
49 NJA II 1990, sid 697.  
50 NJA II 1990, sid 698. 
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sämre kunskap om barnet och en sämre relation till barnet än vid gemensam vårdnad. 

Relationen mellan barnet och umgängesföräldern kan också försämras av andra skäl. 

Det kan tänkas att en förälder känner sig psykiskt utestängd från barnens angelägenheter 

då föräldern inte längre har möjlighet att fatta de beslut som är av relevans för barnet. 

Detta kan möjligen vara ett skäl till att lagstiftaren under de senaste åren betraktat 

gemensam vårdnad om barnen som den naturliga utgångspunkten.51  

 

I de flesta fall förändras däremot inte den faktiska vårdnaden om barnet påtagligt av att 

någon av föräldrarna ensam anförtros vårdnaden. Såsom ovan nämnts är det också i 

vissa sammanhang bättre för barnet att en av föräldrarna ensam får vårdnaden. Detta 

behandlas mer utförligt i kapitel 4.  

 

2.4 Rättens bedömning av vårdnadsfrågan  

2.4.1 Barnets bästa  

 

Bedömningen av vårdnadsfrågan ska utgå från vad som är bäst för barnet. Av FB 6:2 a 

följer att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och 

umgänge. Denna bestämmelse motsvarar artikel 3 i barnkonventionen. Sverige 

ratificerade barnkonventionen år 1990 och är sedan dess folkrättsligt bunden av dess 

innehåll.52 Av konventionens artikel 3 följer att barnets bästa ska komma i främsta 

rummet vid alla åtgärder som rör barn, oberoende av om de vidtas av offentliga eller 

privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller 

lagstiftande organ. Då principen om barnets bästa uttryckligen ska vara styrande för 

rättens avgörande i familjerättsliga mål anses Sverige uppfylla sina förpliktelser enligt 

barnkonventionen.53  

 

 

 

                                                
51 Se exempelvis prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge, sid 53.  
52 Se exempelvis prop. 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i 
Sverige, sid 7.  
53 Se exempelvis prop. 1989/90:107 om godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter, sid 32 
ff.  
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2.4.2 Barnets bästa i rättstillämpningen  

 

Det finns varken någon folkrättslig eller nationell definition av begreppet barnets 

bästa.54 Vad som är bäst för barnet ska enligt den svenska Barnkommittén bedömas 

genom att kombinera vetenskap och beprövad erfarenhet om vad som normalt sett är 

bäst för barn med att låta barnet självt komma till tals.55 Barnets bästa ska fastställas 

efter att rätten gjort en helhetsdömning av det enskilda barnets situation. 56 

Bedömningen bygger på en framtidsprognos, d.v.s. vilken lösning som på bästa sätt 

kommer att tillgodose barnets framtida intressen och behov, såväl kortsiktigt som 

långsiktigt.57 Bedömningen är, och är tänkt att vara, flexibel. Det är domstolens och 

socialnämndens uppfattning, antaganden och bedömning som slutligen blir styrande.58 

 

Ett antal presumtioner för vad som i normalfallet anses vara bäst för barnet följer av lag, 

förarbeten och praxis. Presumtionerna är ofta hämtade från de bedömningar som gjorts i 

beteendevetenskaperna, såsom psykologi och psykiatri.59 Rätten ska vid sin bedömning 

till en början beakta de särskilda strecksatserna i FB 6:2 a, d.v.s. risken för att barnet 

utsätts för övergrepp, förs bort, hålls kvar eller annars far illa samt barnets behov av en 

nära och god kontakt med båda föräldrarna. Rätten ska också, enligt FB 6:2 a andra 

stycket, ta hänsyn till barnets egen vilja med beaktande av ålder och mognad. De 

omständigheter som omnämns i FB 6:1 blir också av relevans vid bedömningen. Barnet 

har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran, samt rätt att inte utsättas för 

kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Enligt FB 6:5 andra stycket 

ska rätten vid bedömningen av vårdnadsfrågan ta hänsyn till föräldrarnas förmåga att 

samarbeta. Då barnets bästa är avgörande för vårdnadsfrågan kan också 

samarbetsförmågan betraktas som en omständighet av relevans för bedömningen av 

barnets bästa.  

 

De omständigheter som nämns i lagstiftningen får inte glömmas bort vid bedömningen 

av vad som är bäst för barnet. De behöver däremot inte vara styrande för rättens 
                                                
54 Se bland annat SOU 2005:43 Vårdnad – Boende - Umgänge, Del A, sid 105f och SOU 1997:116 
Barnets bästa i främsta rummet, sid 133 ff.  
55 SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet, sid 135.  
56 Se bland annat SOU 2005:43 Vårdnad – Boende – Umgänge, Del C, sid 478 ff.  
57 Se bland annat SOU 2005:43 Vårdnad – Boende – Umgänge, Del C, sid 478 ff och Ewerlöf, Sverne och 
Singer, Barnets bästa: om samhällets och föräldrars ansvar, sid 79.  
58 SOU 2005:43 Vårdnad – Boende – Umgänge, Del C, sid 478 ff.  
59 Schiratzki, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige, sid 62.  
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beslut. 60  Andra intressen kan vara avgörande i det enskilda fallet. Rätten kan 

exempelvis hämta ledning från de principer som har utarbetats i praxis. Ett exempel på 

en sådan är kontinuitetsprincipen, som innebär att barnet inte ska ryckas upp från sin 

invanda miljö. Kontinuitetsprincipen ska tillgodose barnets behov av stabilitet och 

kontinuitet.61   

 

Tidigare ansågs det råda en presumtion om att gemensam vårdnad är till barnets bästa.62 

Detta har regeringen tagit avstånd från vid den senaste reformen av vårdnadsreglerna.63 

Gemensam vårdnad kan trots allt fortfarande betraktas som en utgångspunkt i svensk 

rätt med hänsyn till FB 6:4. Av bestämmelsen följer att om barnet står under vårdnad av 

en av föräldrarna och de gemensamt vill utöva vårdnaden ska rätten besluta i enlighet 

med deras begäran om gemensam vårdnad inte är uppenbart oförenligt med barnets 

bästa. 

 

Bortsett från ovanstående presumtioner lämnas bedömningen av vilken vårdnadsform 

som är bäst för barnet till domstolarna. Detta ger rätten ett stort manövreringsutrymme. 

Schiratzki bedömer att rätten trots allt ofta utgår från de fasta presumtioner som styr vad 

som är till barnets bästa.64 Rejmer har i en studie av tingsrättsdomar visat att den 

kunskap om barnets bästa som rätten utgår från i sitt beslut främst är hämtad från de 

bestämmelser som följer av FB, förarbeten och praxis.65 Det är möjligt att svårigheten 

att fastställa vad som rent faktiskt är bäst för ett för rätten okänt barn leder till att det är 

lättare att falla tillbaka på allmänna presumtioner. Därtill kan strävan efter en enhetlig 

rättstillämpning bidra till att rätten väljer att använda sig av en vedertagen 

domsmotivering, som är väl etablerad i praxis.  

 

De omständigheter som nämns i lag och förarbeten blir därför ofta likställda med vad 

som är bäst för barnet. De styrande presumtionerna, såsom risken för att barnet utsätts 

för övergrepp, behovet av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och 

kontinuitetsprincipen kan samtidigt vara svåra att förena. Detta kan leda till att 

                                                
60 SOU 2005:43 Vårdnad – Boende – Umgänge, Del C, sid 478 ff. 
61 Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, sid 125.   
62 Se exempelvis NJA 1999 s 451 och prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, sid 49.  
63 prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, sid 51.  
64 Schiratzki, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige, sid 61.  
65 Rejmer, Vårdnadstvister, sid 129.  
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bedömningen av barnets bästa, trots vägledande förarbetsuttalanden, blir svårhanterlig 

för rätten.  

 

2.4.3 Barnets bästa i beteendevetenskaplig forskning 

 

Såsom tidigare nämnts är många av de presumtioner som utgör utgångspunkten vid 

bedömningen av barnets bästa hämtade från beteendevetenskaplig forskning. Torgny 

Gustafsson, överläkare vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Växjö, hävdar att 

gemensam vårdnad generellt är att föredra ur ett barnperspektiv.66 Ingen forskning kan 

förvisso besvara vilken vårdnadsform som är lämpligast i det enskilda fallet, men 

gemensam vårdnad kan bidra till att barnet får tillgång till båda sina föräldrar. 

Gustafsson hävdar att barnet behöver båda föräldrarna för att kunna spegla sig mot, 

söka bekräftelse hos och kontrastera sig mot. En förälder kan inte ersätta den andre, 

eftersom barnet har drag som är hämtade från dem båda. 67  Barnet tycker om att båda 

föräldrarna tar ansvar för barnet och är involverade i barnets liv. Barnpsykologisk 

forskning har visat att frånvaro av kontakt med fadern, framförallt för pojkar, utgör ett 

stort problem som anknyter till såväl identifikation, självbild som självkänsla.68 

 

Trots att gemensam vårdnad ofta är bäst för barnet är den viktigaste förutsättningen för 

ett gott utfall av gemensam vårdnad att föräldrarna har en förmåga att samarbeta och 

prioritera barnet, inte att vårdnaden formellt är gemensam. I vissa fall föreligger enligt 

Gustavsson undantag från huvudregeln att gemensam vårdnad är bäst för barnet, såsom 

vid fysisk och psykisk misshandel och om det finns allvarliga motsättningar mellan 

föräldrarna.69 Jag återkommer till detta nedan.  

 

 

                                                
66 Gustavsson, Barn och ungdomspsykiatriska synpunkter på vårdnad, boende och umgänge, DS 1999:57, 
Bilaga 1, sid 134 f. 
67 Gustavsson, Barn och ungdomspsykiatriska synpunkter på vårdnad, boende och umgänge, DS 1999:57, 
Bilaga 1, sid 123 ff. 
68 Svedin, C-G, Barn – skilsmässa, vårdnad och umgänge, DS 1989:52 Vårdnad och umgänge, Bilaga, sid 
12.  
69 Gustavsson, Barn och ungdomspsykiatriska synpunkter på vårdnad, boende och umgänge, DS 1999:57,  
Bilaga 1, sid 135. 
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2.5 Avslutande reflektioner  
 

Rätten har ett antal svårigheter att elaborera med vid bedömningen av en vårdnadsfråga. 

Det är svårt att fastställa innebörden av vårdnadsbegreppet, vilket resulterar i 

svårigheter att bedöma vad den primära funktionen med att vara vårdnadshavare för ett 

barn är. Sedan gemensam vårdnad blev huvudregel i svensk rätt har faktisk vårdnad 

frikopplats från juridisk vårdnad och det är oklart vilket som är det primära målet med 

gemensam vårdnad; att barnet ska få två ansvarstagande föräldrar eller att barnet ska få 

en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Detta komplicerar bedömningen av 

vårdnadsfrågan.  

 

Ytterligare en svårighet är att rätten har ett antal delvis svårförenliga omständigheter att 

beakta vid bedömningen av vad som är bäst för barnet. Barnpsykologiska forskare har 

anfört att det är mycket negativt för ett barn att tappa kontakten med en förälder, men att 

gemensam vårdnad inte är lämpligt i alla sammanhang.70 Det innebär att bedömningen 

av om vårdnaden bör vara gemensam eller om den ska anförtros åt någon av föräldrarna 

ensam blir mycket svår för rätten, någonting jag återkommer till i kapitel 4.  

 

Då det föreligger stora skillnader mellan att vara vårdnadshavare för ett barn och att 

enbart ha umgänge med barnet är det möjligen något problematiskt att det är svårt för 

rätten att ta ställning till vilken vårdnadsform som är bäst för barnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
70 Se Gustavsson ovan i avsnitt 2.4.3.  
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3 Vårdnadstvistens konsekvenser för barnet   

3.1 Introduktion 
 

En av utgångspunkterna som lagts till grund för den empiriska undersökningen var varit 

att utreda vilka typer av mål som innefattas i Domstolsverkets statistik i kategorin talan 

om vårdnad av barn m.m. och om det finns tecken på att antalet vårdnadstvister har ökat 

som ett resultat av 2006 års reform av vårdnadsreglerna.  

 

Det finns ett stort intresse av att studera huruvida reformen inneburit att 

vårdnadstvisterna blivit fler. Orsaken till detta är att barn påverkas negativt av 

vårdnadstvister. Föreliggande kapitel är avsett att ge en kortare presentation av den 

kunskap beteendevetenskapen bidragit med avseende vårdnadstvisters inverkan på de 

barn som berörs.  

 

3.2 Vårdnadstvistens konsekvenser för barnet i beteendevetenskaplig 

forskning  
 

Att besvara hur barn påverkas av vårdnadstvister i domstol är inte någon lätt uppgift, 

eftersom det inte finns mycket forskning på området barn, separationer och konflikter. 

Beteendevetenskaplig forskning visar att den främsta orsaken till att barn mår dåligt 

efter en skilsmässa inte är skilsmässan i sig utan att det förekommer uppslitande 

konflikter mellan föräldrarna och att barnet hamnar i konfliktens centrum.71 Schaffer 

drar slutsatsen att konflikter har en mer destruktiv inverkan på barnen än vad 

skilsmässor har och att barn med ensamstående föräldrar uppvisar färre 

beteendestörningar än barn i intakta familjer med en hög konfliktnivå.72 Gähler har 

dragit liknande slutsatser utifrån en svensk studie.73 I en longitudinell74 studie har han 

funnit att de barn som levt i en intakt familj och upplevt en hög grad av missämja i 

familjen haft fler psykiska problem, såsom depression och sömnsvårigheter, i vuxen 
                                                
71 Hydén & Hydén, Samtal om den nya familjen, sid 55.  
72 Schaffer, Beslut om barn, sid 176.  
73 Gähler, Life after divorce, sid 154 ff.  
74 I en longitudinell studie följer forskaren en försöksperson under en viss tidsperiod. Tidsperioden kan 
sträcka sig alltifrån några månader till hela personens livstid. Experimentledaren utför flera mätningar 
under försökets tid. Se vidare Berk, Child development, sid 57 ff.  
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ålder än de som upplevt en skilsmässa under barndomen. Den psykiska ohälsan hos 

skilsmässobarnen var lägre trots att skilsmässan föregåtts av konflikter.75 Det tyder på 

att det är långvariga konflikter, inte skilsmässan, som leder till större psykisk ohälsa hos 

skilsmässobarn.  

 

Ovan nämnda forskare har inte specifikt studerat vårdnadstvister. Konflikter, såväl före 

som efter separationen, kan uppstå utan att föräldrarna tvistar om vårdnaden i domstol. 

Det finns samtidigt skäl att tro att domstolstvister förstärker konflikten genom att 

föräldrarna får en arena att tvista på. Då rätten ofta tar ställning till om någon av 

föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare76, kan konflikten dessutom förstärkas när 

parterna försöker ”plocka poäng” genom att visa att den andra parten är mindre lämplig. 

Att föräldrarna benämns kärande och svarande i en vårdnadstvist medför också att de 

själva betraktar sig som motparter, någonting som också kan bidra till att förstärka 

konflikten. De flesta vårdnadstvister pågår i drygt ett år, vilket borde innebära att också 

konflikten mellan föräldrarna varar under en längre tid. 77 De barn som visats vara mest 

utsatta har därför varit de som blivit en del av juridiska processer om vårdnaden.78 

 

Det finns ett starkt samband mellan tonåringars känsla av att befinna sig i 

lojalitetskonflikt mellan föräldrarna och uppvisad psykisk och social ohälsa hos 

ungdomarna, såsom depression och kriminalitet. 79  Lojalitetskonflikter är inte en 

ofrånkomlig följd av en skilsmässa. Om föräldrarna håller en hög konfliktnivå även 

efter skilsmässan och att har svårigheter att hålla barnet utanför konflikten ökar 

sannolikheten för att en lojalitetskonflikt ska uppstå.80  

 

Gustavsson förklarar att vuxna som tvistar om vårdnaden ofta har stora svårigheter att 

hålla barnet utanför sin konflikt.81 Detta beror bland annat på att föräldern har svårt att 

se att den före detta partnern rent faktiskt kan vara bra för barnet, då tvisten påverkat 

föräldern till att se partnern i ett negativt ljus. En förälder kan ge barnet en negativ bild 

av motparten eftersom föräldern har svårt att acceptera att barnet tycker om både 
                                                
75 Gähler, Life after divorce, sid 154 ff.  
76 Se exempelvis NJA 2000 s 345, sid 352. 
77 I den undersökning som redovisats i SOU 2005:43 Vårdnad – Boende – Umgänge, Del D, sid 742 
pågick de flesta vårdnadstvisterna i 1,5 års tid. 
78 Schaffer, Beslut om barn, sid 177.  
79 Buchanan, Maccoby & Dornbusch, Adolescents after divorce, sid 227.  
80 Buchanan, Maccoby & Dornbusch, Adolescents after divorce, sid 231.  
81 Gustavsson, Barnets bästa i vårdnads- och umgängeskonflikter, SOU 1995:79, Bilaga 15, sid 321. 
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mamma och pappa. Motparten är också sårbar via barnet, vilket innebär att barnet kan 

användas.82 En förälder kan exempelvis sätta upp villkor för motpartens umgänge med 

barnet. I vårdnadstvister involveras också ofta barnen genom vårdnadsutredningar och 

snabbupplysningar, vilket förstärker risken för att barnet ska hamna i en 

lojalitetskonflikt.  

 

Wallerstein och Kelly har visat att en central orsak till kvarvarande problem hos barn 

och unga, fem år efter skilsmässan, är en kvarvarande konflikt, negativ relation eller 

bitterhet mellan föräldrarna.83 Att lösa frågor om vårdnad, boende och umgänge i 

domstol är negativt eftersom det kan ifrågasättas om en vårdnadstvist verkligen 

resulterar i en hållbar lösning för barnet och ett slut på konflikten mellan föräldrarna. 

Hydén och Hydén hävdar att varje socialarbetare som arbetar med familjefrågor vet att 

ett domslut som inte är förankrat hos båda föräldrarna ger ett stort utrymme för den 

förfördelade parten att omöjliggöra att beslutet genomförs.84 Domen innebär inte någon 

slutgiltig lösning på tvisten. Föräldrarna kan i slutändan ha svårigheter att acceptera att 

en tredje part, utan kännedom om konflikten, fattar ett beslut av avgörande betydelse för 

deras framtid. En dom kan inte skräddarsys utifrån föräldrarnas önskemål.   

 

Gustavsson anser att vårdnadskonflikter som är riktigt långa och inflammerade utgör en 

form av barnmisshandel. 85  Konflikten kan resultera i förlust, exploatering eller 

förslavning. 86  Om barnet inte får träffa en av föräldrarna kan det utgöra en form av 

psykisk barnmisshandel. Detsamma gäller när barnet utnyttjas i syften som inte ligger i 

barnets eget intresse, såsom att vara sändebud mellan föräldrarna. När barnet inte tillåts 

förmedla sina egna tankar och känslor pågår någonting som Gustavson kallar för 

förslavning. Om barnet tvingas att ta ställning mot en av föräldrarna föreligger en risk 

för detta, eftersom barnet är en del av båda sina föräldrar. Barnet behöver dela upp sitt 

jag i flera delar för att helt kunna undantrycka de positiva känslor han eller hon har för 

en av föräldrarna.   

 

 

                                                
82 Gustavsson, Barnets bästa i vårdnads- och umgängeskonflikter, SOU 1995:79, Bilaga 15, sid 321. 
83 Wallerstein & Berlin Kelly, Surviving the breakup, sid 224.  
84 Hydén & Hydén, Samtal om den nya familjen, sid 57. 
85 Gustavsson, Barnets bästa i vårdnads- och umgängeskonflikter, SOU 1995:79, Bilaga 15, sid 323.  
86 Gustavsson, Barnets bästa i vårdnads- och umgängeskonflikter, SOU 1995:79, Bilaga 15, sid 323. 
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3.2 Avslutande reflektion   
 

Mot bakgrund av dessa forskningsresultat finns ett intresse av att vårdnadstvister i stor 

utsträckning lämnas utanför domstolarna. Det blir därför intressant att, om möjligt, 

utvärdera om reformen av vårdnadsbestämmelserna bidragit till en ökning av antalet 

domstolstvister.   
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4 Samarbetssvårigheter, övergrepp och bedömningen 

av vårdnadsfrågan 
 

I detta kapitel presenteras de förändringar för bedömningen av vårdnadsfrågan som 

följde av 2006 års reform, såväl när föräldrarna har svårt att samarbeta som när det finns 

uppgifter om att ett övergrepp mot barnet eller en förälder ägt rum. Kapitlet ligger till 

grund för en granskning av underrätternas rättstillämpning i kapitel 6.  

 

4.1 Bedömningen av vårdnadsfrågan vid samarbetssvårigheter 

4.1.1 Rättsläget före 2006 års reform  

 

Rätten har alltsedan det blev möjligt att döma till gemensam vårdnad mot en förälders 

vilja tagit hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta vid bedömningen av 

vårdnadsfrågan. 87  Av förarbetena till 1998 års reform av vårdnadsreglerna framgick att 

om parternas konflikt var så svår och djup att det var omöjligt för dem att samarbeta i de 

frågor som rörde de gemensamma barnen var det ofta bäst att en av föräldrarna blev 

ensam vårdnadshavare. Föräldrarnas samarbetsförmåga utgjorde därmed ett icke 

lagstadgat kriterium vid bedömningen av vilken vårdnadsform som var bäst för barnet.  

 

Rättens tolkning av huruvida samarbetssvårigheterna motiverade ensam vårdnad var 

relativt snäv före reformen. I NJA 1999 s 451 anförde HD att motsättningar som gjorde 

att samarbetet inte löpte friktionsfritt inte var tillräckligt för att förordna om ensam 

vårdnad. 88 Rätten använde ibland den gemensamma vårdnaden för att uppmuntra 

parterna att förbättra sitt samarbete. I RH 1999:13 anförde hovrätten:  

 
[O]m [modern] även fortsättningsvis ensam får vårdnaden om barnen bedömer hovrätten att det finns 

en påtaglig risk för att föräldrarna inte ska inse vikten av att de måste för barnens skull börja 

samarbeta om barnen. Ett påtvingat gemensamt ansvar skulle förhoppningsvis kunna leda till att 

föräldrarna växer in i sin föräldraroll och, eventuellt med hjälp av familjerådgivning eller 

motsvarande, börjar samarbeta på ett sätt som gagnar barnen.89  

                                                
87 prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge, sid 48 ff.  
88 Det krävdes särskilda omständigheter som talade mot gemensam vårdnad. Se NJA 1999 s 451. 
89 RH 1999:13.  
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Det är inte tydligt om hovrätten bedömt parternas faktiska förutsättningar att förbättra 

sitt samarbete. Då detta är ett hovrättsfall ska det tolkas med försiktighet och kan inte 

användas för att dra några slutsatser om rättstillämpningen som helhet.90 I NJA 2000 s 

345 dömde HD istället till ensam vårdnad med hänsyn till att parternas konflikt var så 

svår och djup att de saknade förutsättningar att samarbeta. Misshandeln kunde, enligt 

HD, ses som ”ett exempel på de svårigheter föräldrarna haft att lösa sina problem och 

samtala om dessa.”91  

 

Hovrättsfallet visar att rekvisitet omöjligt att samarbeta ofta tolkades såsom just 

omöjligt. Att föräldrarna de facto inte samarbetade hade mindre betydelse, trots att det 

skadade barnen. Om det inte fanns något särskilt skäl som motiverade ett bristande 

samarbete, exempelvis ett dråpförsök, ansåg rätten att det var bättre för barnen med 

gemensam vårdnad.  

  

4.1.2. Förändringar genom 2006 års reform 

 

Genom reformen av vårdnadsreglerna 2006 infördes andra stycket i FB 6:5. Rätten ska, 

enligt bestämmelsen, vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller 

anförtros åt en av föräldrarna ensam fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att 

samarbeta i frågor som rör barnet. Reformen innebar att samarbetsförmågan blev ett 

lagstadgat rekvisit vid bedömningen av vårdnadsfrågan, istället för en del av den 

allmänna bedömningen av barnets bästa i FB 6:2 a. Det kan samtidigt antas att avsikten 

är att samarbetsförmågan ska vägas in i bedömningen av barnets bästa, eftersom barnets 

bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Det kan 

däremot möjligen bli svårare att väga de omständigheter som följer av FB 6:2 a mot de 

som följer av FB 6:5 när de regleras i olika bestämmelser.  

 

Avsikten med introduktionen av FB 6:5 andra stycket var att få till stånd en 

uppstramning av rättspraxis.92 Genom den praxis som följde av bland annat NJA 1999 s 

                                                
90 Se även RH 1999:100 där hovrätten kom till motsatt slutsats, eftersom ett beslut om gemensam vårdnad 
bara i marginellt hänseende skulle förbättra motsättningarna mellan föräldrarna.  
91 Se NJA 2000 s 345, sid 352. En liknande bedömning skedde i NJA 2006 s 26 där modern dömts för 
dråpförsök mot fadern.  
92 prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, sid 51. 
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451 ansågs gemensam vårdnad vara huvudregel och bedömningen av när det var bäst 

med ensam vårdnad var mycket restriktiv. Efter reformen skulle det vara möjligt att 

döma till ensam vårdnad trots att konflikten inte var så djup att det var omöjligt för 

föräldrarna att samarbeta. Samtidigt var att en återgång till tiden före 1998 års ändring 

av vårdnadsreglerna inte motiverad.93 Det skulle inte vara uteslutet med gemensam 

vårdnad för att en förälder motsatte sig den vårdnadsformen.  

 

Gemensam vårdnad bör enligt regeringen förutsätta att föräldrarna har ett någorlunda 

konfliktfritt samarbete.94 De behöver inte alltid ha samma åsikt men måste kunna 

hantera sina skilda uppfattningar på ett sätt som inte drabbar barnet. Regeringen 

exemplifierar detta med att det inte är bra för barnet om en förälder genomgående, för 

att obstruera, motsätter sig den andra förälderns initiativ. Gemensam vårdnad bör inte 

heller användas som ett medel för att tvinga föräldrarna att samarbeta. Om en förälder 

motsätter sig gemensam vårdnad ska rätten noga pröva de grunder föräldern anför. 

Möjligheten att förordna om gemensam vårdnad mot en förälders vilja ska användas 

med stor lyhördhet och försiktighet. 

 

Om det förutsätts att föräldrarna har ett mer eller mindre konfliktfritt samarbete för 

gemensam vårdnad kan det i många fall vara mindre lämpligt med den vårdnadsformen 

efter en separation. Separationen innebär ett trauma, varför det inte alltid faller sig 

naturligt för parterna att upprätta ett gott samarbete. Två föräldrar som är osams efter en 

skilsmässa kan ofta ha svårigheter att kommunicera med varandra på ett lämpligt sätt.95 

Förarbetena förutsätter möjligen inte ett konfliktfritt samarbete, eftersom regeringen 

också anför att föräldrarna ska kunna hantera sina skilda uppfattningar på ett sätt så att 

det inte drabbar barnet. Det är möjligt att huvudsaken är hur barnet påverkas av 

konflikten. Det kan samtidigt ifrågasättas om inte alla samarbetssvårigheter i viss mån 

drabbar barnet. Detta medför dock inte nödvändigtvis att ensam vårdnad alltid är bäst, 

utan detta bör sättas i relation till på vilket sätt och i vilken utsträckning barnet drabbas. 

Att det inte är bra för barnet att en förälder motsätter sig den andra förälderns initiativ 

för att obstruera tyder också på att det ska finnas ett icke godtagbart skäl bakom 

föräldrarnas samarbetssvårigheter.  
                                                
93 prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, sid 50.  
94 prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, sid 51. 
95 Rejmer påpekar att skilsmässan förändrar föräldrarnas förutsättningar att relatera till varandra i 
föräldrarollen, Vårdnadstvister, sid 179.  



 
 
 

34 

 

Då de uttalanden som finns i förarbetena är exemplifierande är det svårt att bedöma hur 

stora samarbetsproblem som krävs för att det ska vara bättre med ensam vårdnad. En 

bokstavlig tolkning av ordet samarbetssvårigheter omfattar alla föräldrar som är oense 

om barnets uppfostran, även de som utan skäl motsätter sig ett samarbete. Det är 

samtidigt oklart om rekvisitet ska tolkas så brett, eftersom gemensam vårdnad inte ska 

vara utesluten för att en förälder motsätter sig den vårdnadsformen. 96  Rekvisitet 

samarbetssvårigheter är öppet hållet, och det är genom den sparsamma ledning som 

följer av förarbetena svårt att fastställa dess exakta innebörd. Förarbetena besvarar inte 

heller hur föräldrarnas samarbetssvårigheter ska vägas mot andra omständigheter av 

vikt i målet, i synnerhet barnets behov av två vårdnadshavare.  

 

Rekvisitet har tolkats av HD i NJA 2007 s 382. HD uttalade att:  

 
… gemensam vårdnad får således förutsätta att det finns en realistisk möjlighet för föräldrarna att 

gemensamt och inom rimlig tid lösa de frågor som rör barnet och hantera de delade meningar som 

kan finnas, utan att de mer regelmässigt behöver hjälp utifrån för att fatta beslut och utan att det 

uppstår ständiga konflikter som drabbar barnet.97 [min fetstil] 

 

I målet hade föräldrarna tvistat om barnet sedan hon var fyra månader gammal, totalt 

under nästan 4 års tid. HD ansåg att föräldrarna inte hade förmåga att inom rimlig tid 

fatta beslut om barnet utan hjälp utifrån. Vidare anförde HD: 

 
[u]ttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att 

vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam 

vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa.98  

 

HD poängterade att parterna hade haft konflikter av varierande art och omfattning sedan 

barnet föddes och hänvisade till hovrättens domskäl. Hovrätten hade beaktat att parterna 

hade haft skilda uppfattningar om bland annat förskoleplats. Av parternas yrkanden 

framgick också att de hade svårigheter att enas om bland annat klädval. Barnet bytte 

kläder mellan vistelserna. Det synes vara tillräckligt att en av föräldrarna ger uttryck för 

bristande flexibilitet. I målet var det modern som ifrågasatte bland annat faderns val av 
                                                
96 prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, sid 50 f.  
97 NJA 2007 s 382, sid 394.  
98 NJA 2007 s 382, sid 394. 
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kläder till dottern.99 Det framgick inte av domen om fadern ifrågasatte moderns skötsel 

av barnet. Slutligen anförde HD:    

 
En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam vårdnad, om motsättningarna kan 

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

i frågor som rör barnet.100 

 

Det framgår inte av målet om HD bedömt parternas förmåga att i framtiden förbättra sitt 

samarbete. Det kan utläsas av domen att parterna aldrig hade varit gifta eller 

samboende, vilket kan ha påverkat HD:s ställningstagande. HD beaktade möjligen 

också att parterna tvistat om barnet under nästan hela hennes livstid och fört fram nya 

umgängesyrkanden i HD.  

 

Det är fortfarande svårt att bedöma när föräldrarnas samarbetssvårigheter är tillräckligt 

allvarliga för att motivera ensam vårdnad. Det framgår inte av förarbeten och praxis om 

det ska föreligga ett visst motiv bakom föräldrarnas oförmåga att samarbeta. Jag tolkar 

det som att HD anser att bristande flexibilitet, exempelvis oförmåga att enas om klädval 

och förskoleplats, kan tyda på bristande samarbetsförmåga. Rätten diskuterade inte 

vilket motiv som låg bakom förälderns inställning och om barnet rent faktiskt for illa av 

föräldrarnas skilda uppfattningar. Det förefaller snarare vara det faktum att föräldrarna 

hade olika åsikter i sig som fällde avgörandet.  

 

Det är vidare svårt att hämta ledning för avvägningen mellan barnets behov av två 

vårdnadshavare och att skonas från konflikter mellan föräldrarna. HD diskuterade inte 

detta närmare i NJA 2007 s 382 utan nöjde sig med att konstatera att barnets behov av 

kontakt med fadern tillgodosågs genom ett omfattande umgänge. 

 

Slutligen är det svårt att bedöma hur det faktum att föräldrarna inte kunnat lösa sina 

samarbetssvårigheter utan hjälp utifrån ska inverka på vårdnadsfrågan. I NJA 2007 s 

382 utgjorde svårigheter att enas utan hjälp utifrån en omständighet som visade att det 

förelåg sådana samarbetssvårigheter som motiverade ensam vårdnad. På ytan synes det 

faktum att föräldrarna processat om barnet sedan hon var nyfödd tyda på att det förelåg 

                                                
99 Se NJA 2007 s 382, sid 385.  
100 NJA 2007 s 382, sid 394. 
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sådana samarbetssvårigheter. En sådan tolkning kan innebära att domstolsprocess i sig 

utesluter gemensam vårdnad. Detta är intressant mot bakgrund av att rättsprocess är en 

av de få tvistlösningsmodeller som systemet erbjuder separerade par idag.101 Singer 

reflekterar i en kommentar till målet över att domstolsprocess är det enda sättet för den 

biologiska pappan att få till stånd en förändring av vårdnaden mot mammans vilja.102 

Det kan med en sådan tolkning av rekvisitet samarbetssvårigheter vara möjligt för den 

part som inte vill få till stånd en förändring av vårdnadsförhållandena att vägra nå en 

lösning i samförstånd med barnets andra förälder. Om den ”motvillige” föräldern redan 

har vårdnaden om barnet tilldelas denne i de flesta fall ensam vårdnad. Barnet har 

starkast anknytning till den föräldern och ett uppbrott anses ofta vara rent skadligt för 

barnet.103 En sådan tolkning av rekvisitet innebär i praktiken att det skett en återgång till 

tiden före 1998 års reform, då det var omöjligt att få gemensam vårdnad mot den andra 

förälderns vilja. 

 

4.1.3 Barnets bästa vid föräldrarnas samarbetssvårigheter  

 

Även när föräldrarna har samarbetssvårigheter är en utgångspunkt för bedömningen av 

barnets bästa att gemensam vårdnad är mycket positivt ur ett barnperspektiv.104  

 

Det finns samtidigt situationer då det kan vara bättre med ensam vårdnad. Det är inte  

lämpligt att döma till gemensam vårdnad för att ge föräldrarna ett incitament till att 

börja samarbeta om barnen, om förutsättningar för samarbete saknas.105 Gemensam 

vårdnad bör inte heller vara aktuellt om det finns så stora motsättningar mellan 

föräldrarna att de inte alls kan samverka i de frågor som rör barnet, utan istället 

använder diskussionerna om barnet för att obstruera, kränka och såra varandra.106 

Utvecklingen mot ett bättre samarbete blir då många gånger lång och riskerar att utsätta 

barnet för stora psykiska påfrestningar. Att barnet dras in i föräldrarnas konflikt, och 

                                                
101 Samarbetssamtal finns att tillgå, men är inte obligatoriskt.  
102 Singer, Samarbetsförmåga och gemensam vårdnad, sid 154.  
103 Kontinuitetsprincipen är ofta styrande för bedömningen av vårdnadsfrågan. I Rejmers undersökning av 
vårdnadsdomar motiverades 66 % av domarna med att barnet hade behov av stabilitet. Vårdnadstvister, 
sid 148. Se också NJA 1998 s 675.  
104 Se ovan avsnitt 2.4.4.  
105 Gustavsson, Barn och ungdomspsykiatriska synpunkter på vårdnad, boende och umgänge, DS 
1999:57, Bilaga 1, sid 135. 
106 Gustavsson, Barn och ungdomspsykiatriska synpunkter på vårdnad, boende och umgänge, DS 
1999:57, Bilaga 1, sid 135. 
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hamnar i djup lojalitetskonflikt med den ena eller båda föräldrarna är också mycket 

olämpligt.107 Med hänsyn till detta är det positivt att samarbetsförmågan är en del av 

bedömningen av barnets bästa. Rätten bör dock primärt beakta hur konflikterna 

påverkar barnet, inte om föräldrarna de facto har svårigheter att enas.  

 

Ur ett barnperspektiv är det också av vikt att rätten tar hänsyn till andra omständigheter 

än enbart samarbetsförmågan. Barnet har i de allra flesta fall behov av en god kontakt 

med båda föräldrarna. Vid bedömningen av vårdnadsfrågan bör rätten föra ett 

uttryckligt resonemang om hur relationen mellan barnet och båda föräldrarna kan 

upprätthållas efter att målet avgjorts. Barnpsykologiska forskare har också under lång 

tid framhållit att en grundläggande utgångspunkt för vad som är bäst för barnet i en 

vårdnadskonflikt är föräldrarnas förmåga att prioritera barnets behov framför sina 

egna.108 Att utan godtagbar orsak vägra att samarbeta med barnets andra förälder kan 

vara mycket negativt för barnet och ett tecken på att föräldern sätter sina egna behov 

framför barnets. Vid bedömningen av vårdnadsfrågan är det därför viktigt att ta 

ställning till av vilka skäl föräldrarna har svårigheter att samarbeta.  

 

4.1.4 Avslutande reflektioner  

 

Rätten var före 2006 års reform av vårdnadsreglerna restriktiv med att döma till ensam 

vårdnad med hänvisning till parternas samarbetssvårigheter. I vissa fall kunde den 

gemensamma vårdnaden användas för att ge föräldrarna ett incitament till att börja 

samarbeta med varandra. Genom introduktionen av FB 6:5 andra stycket har pendeln 

möjligen svängt över åt andra hållet. Detta är samtidigt svårt att bedöma med hänsyn till 

att rekvisitet samarbetssvårigheter är svårtolkat. Vissa uttalanden i förarbetena tyder på 

att föräldrarna bör ha ett någorlunda konfliktfritt samarbete för att det ska vara bäst med 

gemensam vårdnad. Andra uttalanden tyder på att rätten ska göra en mer kvalificerad 

bedömning av samarbetsförmågan.  

 

Ett stort antal omständigheter kan enligt HD:s bedömning i NJA 2007 s 382 tala för att 

parterna har sådana samarbetssvårigheter att det är bäst för barnet med ensam vårdnad. 

                                                
107 Gustavsson, Barn och ungdomspsykiatriska synpunkter på vårdnad, boende och umgänge, DS 
1999:57, Bilaga 1, sid 122 ff.  
108 Gustavsson, Barnets bästa i vårdnads- och umgängeskonflikter, SOU 1995:79, Bilaga 15, sid 325.  
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Det innebär att det inte kan uteslutas att underrätterna ofta dömer till ensam vårdnad 

med hänsyn till samarbetssvårigheter. Det kan ifrågasättas om detta alltid ligger i 

barnets intresse. En förälder kan av många olika skäl välja att motsätta sig ett 

samarbete, trots att förutsättningar för ett sådant på sikt är för handen. Vilka 

vårdnadsförhållanden som de facto är bäst för barnet i en specifik situation är svårt att ta 

ställning till. Det är därför viktigt att eventuella samarbetssvårigheter tydligt redovisas 

och vägs mot andra hänsyn, såsom barnets behov av två ansvarstagande 

vårdnadshavare. Det är möjligt att intresseavvägningen mellan samarbetsförmågan och 

exempelvis behovet av kontakt med båda föräldrarna blir särskilt svår när rekvisiten har 

placerats i olika bestämmelser.  

 

I kapitel 6 presenteras en granskning av hur tingsrätterna i undersökningen tolkat 

rekvisitet och i hur stor utsträckning de dömer till ensam vårdnad med hänsyn till 

samarbetssvårigheter.  

 

4.2 Bedömningen av vårdnadsfrågan efter våld eller övergrepp 

4.2.1 Rättsläget före 2006 års reform  

 

Lagstiftaren har under en längre tid betonat att det kan vara mindre lämpligt med 

gemensam vårdnad om en förälder utsatt barnet eller en familjemedlem för våld eller 

övergrepp. I prop. 1997/98:7 anförde regeringen att en förälder kan vara olämplig som 

vårdnadshavare om han eller hon gjort sig skyldig till våld mot barnet eller den andra 

föräldern.109 Rätten skulle alltid vara lyhörd för de skäl en förälder anförde för att 

motsätta sig gemensam vårdnad och försiktig med att döma till gemensam vårdnad om 

föräldern hade tungt vägande skäl till stöd för sin ståndpunkt.  

 

Enligt FB 6:2 a skulle rätten således redan före 2006 års reform ta hänsyn till om barnet 

utsatts för våld eller övergrepp vid bedömningen av barnets bästa. Detta påverkade 

således såväl vårdnads-, boende- som umgängesfrågan. Risken för nya övergrepp skulle 

vägas mot övriga omständigheter i målet, i synnerhet de som nämndes i FB 6:2 a. 

Ovanstående resonemang i förarbetena tyder på att det skulle finnas tungt vägande skäl 

                                                
109 prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge, sid 50.  
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som talade för att vårdnaden fortsatt skulle vara gemensam i den helhetsbedömning som 

skulle göras när ett övergrepp ägt rum. Att en förälder kan vara olämplig som 

vårdnadshavare innebar samtidigt att rätten hade stor handlingsfrihet vid bedömningen 

av vilken vikt som skulle läggas vid övergreppet. I brist på ytterligare vägledning i 

förarbetena var det svårt att avgöra hur denna omständighet skulle vägas mot övriga 

omständigheter i målet. Förarbetena besvarade inte heller varför det kunde vara mindre 

lämpligt att en förälder som gjort sig skyldig till övergrepp fortsatt hade vårdnaden om 

barnet, vilket tillförde ytterligare en svårighet vid rättens bedömning.  

 

En genomgång av praxis visar att tingsrätterna var restriktiva med att döma till ensam 

vårdnad då det fanns uppgifter om våld eller övergrepp. I tidigare nämnda NJA 2000 s 

345 hade fadern dömts för misshandel av modern. Modern ville ha ensam vårdnad med 

hänvisning till att fadern var olämplig som vårdnadshavare. HD anförde:  

 
Detta misshandelsbrott begicks i en upprörd situation för ett och ett halvt år sedan när [fadern] skulle 

hämta barnen i skolan inför ett umgängestillfälle. Misshandeln kan enligt HD:s mening inte anses 

innebära att [fadern] numera är olämplig som vårdnadshavare.110  

 

Misshandeln i sig och att modern av rädsla inte velat samtala med fadern innebar 

däremot att föräldrarna saknade förmåga att samarbeta i de frågor som rörde barnen. I 

NJA 2006 s 26 hade modern dömts för dråpförsök mot fadern. HD nämnde inte 

huruvida modern av denna orsak var mindre lämplig som vårdnadshavare. Istället ansåg 

HD att gemensam vårdnad var mindre lämplig eftersom parterna inte kunde 

kommunicera med varandra.  

 

Domstolarnas ovilja att betrakta en förälder som mindre lämplig som vårdnadshavare 

demonstreras tydligt av RH 2005:38.  

 
Hovrätten anser att [fadern] enligt vad som framkommit har uppvisat brister i sitt föräldraskap, både 

genom misshandel, hot och trakasserier och genom underlåtenhet att främja kontakter med [modern] 

och hennes släkt. Det finns en risk att barnen tar skada av att fortsättningsvis vara i hans vård. Det är 

därför inte lämpligt att han är ensam vårdnadshavare. Med hänsyn till parternas oförmåga att 

kommunicera med varandra är gemensam vårdnad utesluten.111 

                                                
110 NJA 2000 s 345, sid 352.  
111 RH 2005:38. 
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Det är något förvånande att det fanns risk för att barnen tog skada av att fortsättningsvis 

vara i faderns vård, men att detta ensamt inte uteslöt gemensam vårdnad.  Rätten synes 

ställa högre krav på en ensam vårdnadshavare än på en förälder med del i vårdnaden.  

 

Då en förälder anfört att ett övergrepp skett, men inte haft stöd av en brottmålsdom, var 

det ofta inte tydligt om uppgifterna beaktats av rätten. I tidigare nämnda RH 1999:13 

dömde hovrätten till gemensam vårdnad för att detta skulle utgöra ett incitament för 

föräldrarna att börja samarbeta om barnen. Det framgår av den skiljaktiges mening att 

modern under förhandlingen i tingsrätten anfört att fadern utsatt henne för våld. 

Tingsrätten hade konstaterat att våldet inte var styrkt. Anklagelserna synes därefter ha 

avfärdats då de inte nämns i den del av tingsrättens domskäl som återges i RH 1999:13. 

 

Rätten har inte i något av ovanstående mål dömt till ensam vårdnad med hänvisning till 

att våld eller övergrepp har påverkat en förälders lämplighet som vårdnadshavare. 

Däremot kunde övergreppet tala för att föräldrarna hade svårigheter att samarbeta och 

att det av denna orsak var mindre lämpligt med gemensam vårdnad. Tidsfaktorn hade 

ofta stor betydelse. Om misshandeln hade ägt rum något eller några år tidigare ansågs 

det inte längre föreligga någon risk för att barnen for illa av att föräldern hade del i 

vårdnaden. Det har inte varit möjligt att utläsa om rätten bedömt om barnets behov av 

trygghet kan tillgodoses med hänsyn till misshandeln, trots att den legat några år 

tillbaka i tiden. Om våldsanklagelserna inte var styrkta förefaller de ha haft mindre 

betydelse för rättens bedömning av vårdnadsfrågan.   

 

4.2.2 Förändringar genom 2006 års reform  

 

FB 6:2 a förändrades genom 2006 års reform. Till skillnad från tidigare skulle risken för 

att barnet utsattes för övergrepp, fördes bort eller hölls kvar särskilt beaktas.112 Rätten 

skulle också särskilt beakta om någon annan i barnets familj utsatts för övergrepp. Ett 

övergrepp mot den andra föräldern hade redan tidigare haft betydelse för 

vårdnadsfrågan113, men det var först nu som våld mot ett syskon eller den andra 

                                                
112 prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, sid 6. 
113 Se prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge, sid 50.  
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föräldern lyftes fram i lagtexten och utgjorde omständigheter som inte fick glömmas 

bort vid bedömningen av barnets bästa.   

Att ett övergrepp ägt rum är inte en omständighet som är begränsad till bedömningen av 

vårdnadsfrågan, till skillnad från föräldrarnas förmåga att samarbeta. Omständigheten 

regleras såsom tidigare i FB 6:2 a, och har därför betydelse för såväl vårdnadsfrågan 

som boende- och umgängesfrågan. Förarbetena tyder samtidigt på att en viss 

uppstramning av praxis skulle ske med hänsyn till just rättens bedömning av 

vårdnadsfrågan. I propositionen anförde regeringen att om en förälder utsatt barnet eller 

någon annan i familjen för våld eller trakasserier är det i de allra flesta fall bäst att den 

föräldern inte får del i vårdnaden.114 Detta är en betydligt starkare formulering än 

tidigare. En kvarvarande svårighet för rätten är dock att bedöma i vilka fall det är bäst 

att föräldern får del i vårdnaden.  

Om det förekommer uppgifter om våld eller övergrepp i målet ska rätten göra en 

riskbedömning. Finner rätten att barnet riskerar att fara illa med hänsyn till övergreppet 

ska detta väga tungt i den helhetsbedömning av samtliga omständigheter som ska göras 

i målet.115  Det är enligt förarbetena inte nödvändigt att en av föräldrarna fällts för brott. 

Det kan föreligga en risk för barnet även om en förundersökning lagts ned innan åtal 

väckts. Om det är utrett att föräldern gjort sig skyldig till övergrepp ska en nyanserad 

bedömning göras av det inträffade. Om övergreppen skett under en längre tid, varit 

riktade mot flera personer eller varit utslag av förövarens behov av att utöva makt eller 

kontroll är det ofta olämpligt att den föräldern får del i vårdnaden. En motsatt 

bedömning kan ske om övergreppet legat långt tillbaka i tiden och umgänget mellan 

föräldern och barnet har fungerat väl sedan dess liksom om övergreppet var resultatet av 

en enstaka överilad handling mot exempelvis den andra föräldern.  

Det är svårt att säga om reformen kan leda till en förändrad praxis. Det finns ett antal 

kvarvarande svårigheter. Exempelvis regleras risken för våld och övergrepp fortfarande 

i FB 6:2 a, som styr bedömningen av såväl vårdnadsfrågan, som boende- och 

umgängesfrågan. Rätten kan få svårt att bedöma om risken för våld och övergrepp ska 

påverka vårdnadsfrågan eller umgängesfrågan. Visserligen bör en riskbedömning 

redovisas vid alla separata frågor i målet, men jag ställer mig frågande till om så alltid 

                                                
114 prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, sid 42. 
115 prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, sid 42. 



 
 
 

42 

sker i praktiken. Liksom tidigare nämns inte i förarbetena varför en förälder som utsatt 

barnet eller sin tidigare partner för våld eller övergrepp är mindre lämplig som 

vårdnadshavare. Det är tydligare att bedömningen av parternas samarbetssvårigheter, 

som har placerats i FB 6:5, ska ske innan rätten tar ställning till vem som ska anförtros 

vårdnaden. Förslaget i betänkandet som låg till grund för propositionen var tydligare 

kopplat till vårdnadsfrågan. Utredningen föreslog att om en förälder utsätter en 

familjemedlem för våld, trakasserier eller annan kränkande behandling bör gemensam 

vårdnad vara utesluten.116 Att förslaget inte lett till lagstiftning tyder på att regeringen 

ansåg att det var alltför kategoriskt. Trots att rätten enligt förarbetena ska vara restriktiv 

med att döma till gemensam vårdnad efter ett tidigare övergrepp, är det inte möjligt att 

utläsa hur vårdnadsfrågan ska bedömas isolerat från umgängesfrågan och boendefrågan.  

 

En annan svårighet är hur övergreppet eller misshandeln ska vägas mot barnets behov 

av kontakt med båda föräldrarna. Båda omständigheterna regleras i FB 6:2 a, och ska 

båda särskilt beaktas. Att det är svårt att väga dessa behov mot varandra blir tydligt vid 

en läsning av de vägledande uttalanden som finns i förarbetena. Rätten ska beakta hur 

allvarligt övergreppet varit, hur lång tid som förflutit sedan det ägt rum och om 

föräldern gjort sig skyldig till upprepade övergrepp. En mer nyanserad bedömning 

synes nödvändig än vid bedömningen av om föräldrarna har svårigheter att samarbeta. 

Dessa faktorer sammantaget kan leda till att våld eller övergrepp får begränsad 

betydelse för bedömningen av vårdnadsfrågan.  

 

En tydlig skillnad mot tiden före reformen föreligger samtidigt för de fall där föräldern 

inte kan styrka att ett övergrepp ägt rum. Den nya regleringen innebär att rätten i dessa 

fall åläggs att göra en riskbedömning.  

 

4.2.3 Barnets bästa efter våld eller övergrepp  

 

Utgångspunkten för bedömningen av vårdnadsfrågan när våld eller övergrepp ägt rum 

bör enligt Gustavsson vara att en av föräldrarna ensam anförtros vårdnaden.117 Om 

barnet utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp liksom om barnets förälder blivit 

                                                
116 SOU 2005:43 Vårdnad – Boende – Umgänge, Del A, sid 116.  
117 Gustavsson, Barn och ungdomspsykiatriska synpunkter på vårdnad, boende och umgänge, DS 
1999:57, Bilaga 1, sid 135. 
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utsatt för misshandel eller hot av den andra föräldern finns inte goda förutsättningar för 

gemensam vårdnad. Föräldrarna har under dessa omständigheter svårigheter att upprätta 

ett gott samarbete och barnet kan uppfatta föräldern som ett hot eller fara. Den 

gemensamma vårdnaden innebär därför en otrygghet för barnet. Gustavsson anser också 

att risken för nya övergrepp bör vara av mindre betydelse vid bedömningen av 

vårdnadsfrågan. Barn har inte förmåga att göra en riskbedömning, utan barnets 

upplevda trygghet måste vara avgörande.118  Det är i de allra flesta fall bäst för barnet 

med ensam vårdnad när övergrepp ägt rum, trots att risken för framtida övergrepp är 

liten.   

 

Gustavssons uttalande är mer kategoriskt än lagstiftarens. Hans bedömning är med 

självklarhet tydligt kopplad till barnets och förälderns faktiska relation. Eftersom det 

föreligger viss diskrepans mellan faktiskt och juridiskt vårdnadsansvar är det svårt att 

helt okritiskt utgå från hans bedömning.  

 

Samtidigt har ett barn alltid en relation till sin vårdnadshavare. Såsom anförts under 

avsnitt 2.1.2 ansåg lagstiftaren att vårdnadsansvaret alltid bör innebära något mått av 

faktisk omsorg om barnet. Skulle den andra föräldern avlida blir också en förälder som 

har del i vårdnaden ensam vårdnadshavare för barnet, enligt FB 6:9. Därutöver har 

vårdnadshavaren ett ansvar för att barnet får sitt behov av omvårdnad och trygghet 

tillgodosett. En vårdnadshavare som upplevs som ett hot för barnet kan svårligen 

uppfylla detta ansvar. Av dessa skäl kan det ifrågasättas om det ur ett barnperspektiv är 

lämpligt att ställa lägre krav på en förälder som har del i vårdnaden än på en ensam 

vårdnadshavare. En vårdnadshavare har därutöver möjlighet att fatta nödvändiga beslut 

om barnet, såsom var barnet ska gå i skolan och om barnet ska få psykologisk 

behandling. Beteendevetare som arbetar med män som utövat våld anser att männen 

ofta, före behandling, bagatelliserar hur barnet påverkats av våldet och underskattar i 

hur stor utsträckning barnet bevittnat våld.119 En förälder som inte vill kännas vid att 

han eller hon utsatt barnet eller den andra föräldern för våld kan ha svårigheter att 

acceptera att barnet behöver behandling för att bearbeta händelsen.120  

 

                                                
118 Gustavsson, SOU 2005:43 Vårdnad – Boende – Umgänge, Del D, sid 864. 
119 Isdal & Råkil, Omöjliga män eller män med möjligheter, sid 89.  
120 Se exempelvis Socialstyrelsen, När mamma blir slagen, sid 68.  
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Vid bedömningen av barnets bästa måste också fästas avseende vid barnets behov av 

kontakt med båda föräldrarna. Det är mycket allvarligt om barnet riskerar att helt tappa 

kontakten med en förälder.121 Dessa två omständigheter är svåra att förena. Gemensam 

vårdnad är inte en nödvändig förutsättning för att detta behov tillgodoses, så länge 

vårdnadshavaren visar förståelse för barnets behov av umgänge under trygga former. 

Att umgängesbestämmelserna är förhållandevis tandlösa är problematiskt med hänsyn 

till intresset av att tillgodose barnets behov av kontakt med båda föräldrarna. Trots 

dessa anmärkningar anser jag att barnets behov av trygghet måste få väga tyngre än 

behovet av kontakt med båda föräldrarna, åtminstone i ett inledande skede.  

 

4.2.4 Avslutande reflektioner  

 

Rätten var före reformen av FB mycket restriktiv med att låta ett tidigare övergrepp 

påverka vårdnadsfrågan. Lagändringen innebar att övergreppet särskilt skulle beaktas 

vid bedömningen av vårdnadsfrågan och vara styrande i fler fall än tidigare. Den nya 

regleringen ställer krav på en nyanserad bedömning av incidenten och svårförenade 

omständigheter ska vägas mot varandra varför det är oklart om reformen kommer att få 

det genomslag som till en början var avsedd. I förarbetena saknas anvisningar för hur 

barnets behov av kontakt med båda föräldrarna ska vägas mot förälderns lämplighet 

som vårdnadshavare och barnets behov av trygghet. I brist på vägledande avgöranden är 

det samtidigt svårt att uttala sig om vilka konsekvenser lagändringen fått i praktiken. Att 

låta behovet av kontakt med båda föräldrarna även fortsatt vägra tyngre än 

trygghetsaspekten kan ifrågasättas ur ett barnperspektiv. I kapitel 6 redovisas en 

granskning av hur ofta ett tidigare övergrepp påverkar bedömningen av vårdnadsfrågan 

och hur ofta rätten dömer till ensam vårdnad med hänsyn till våld eller övergrepp.  

 

 

 

 

 

 

                                                
121 Gustavsson, Barn och ungdomspsykiatriska synpunkter på vårdnad, boende och umgänge, DS 
1999:57, bilaga 1, sid 123 ff.  
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5 Samförståndslösningar 

5.1 Allmänt 
 

Vid de senaste reformerna av vårdnadsreglerna har ett av de övergripande målen varit 

att föräldrarna i så stor utsträckning som möjligt ska nå en lösning på tvisten i 

samförstånd.122 Expertis på området har anfört att en överenskommelse innebär en mer 

hållbar lösning på tvisten än en domstolsdom.123 Rätten utgör en utomstående part med 

dålig kännedom om konflikten. Fler samförståndslösningar kan också bidra till att hålla 

tvisterna utanför domstolen. Detta är såsom tidigare anförts positivt ur ett 

barnperspektiv. Även processekonomiska skäl talar för denna typ av lösning.124 

 

Föräldrar har under en längre tid kunnat vända sig till kommunens familjerätt för att få 

till stånd en lösning på frågor som rör vårdnad, boende och umgänge efter separationen, 

någonting som regleras i socialtjänstlagen (2001:453) 5:3.125 Rätten har sedan 1991 års 

reform av vårdnadsreglerna kunnat vilandeförklara målet och förordna om 

samarbetssamtal efter att en förälder väckt talan om vårdnaden i domstol, vilket följer 

av FB 6:18.126 Föräldrarna har inom ramen för samarbetssamtalen möjlighet att träffa 

avtal i vårdnadsfrågan. Avtalet ska godkännas av socialnämnden om det bedöms vara 

bäst för barnet. Om föräldrarna har avtalat om gemensam vårdnad ska det godkännas 

om det inte uppenbart strider mot vad som är bäst för barnet. Möjligheten att träffa avtal 

om vårdnad, boende och umgänge regleras i FB 6:6 och FB 6:17 a.  

 

Genom 2006 års reform fick rätten en handlingsplikt vid handläggningen av vårdnads-, 

boende- och umgängesmål. Rätten ska aktivt verka för att föräldrarna når en lösning på 

tvisten i samförstånd. Dessutom fick rätten, vid sidan av möjligheten att förordna om 

samarbetssamtal, möjlighet att ge en medlare i uppdrag att verka för en 

samförståndslösning.127 

                                                
122 Se exempelvis prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge 
och prop. 1990/91:8 om vårdnad och umgänge.  
123 Hydén & Hydén, Samtal om den nya familjen, sid 57. 
124 prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge, sid 36.  
125 prop. 1990/91:7 om vårdnad och umgänge, sid 27 f.  
126 prop. 1990/91:7 om vårdnad och umgänge, sid 29 f. 
127 prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, sid 62 f. 



 
 
 

46 

5.2 Samförståndslösningar i domstol 
 

Rättens skyldighet att verka för att föräldrarna ska nå en överenskommelse placerades i 

RB 42:6. Bestämmelsen stadgar att rätten, om det är lämpligt, ska verka för att parterna 

når en lösning i samförstånd. En förutsättning för detta är att en samförståndslösning 

kan antas vara bäst för barnet.128  

 

Rätten ska enligt betänkandet fullgöra sin handlingsplikt genom att boka in 

förberedande möten där tvistefrågorna kan redas ut och diskuteras och föra målet framåt 

genom materiell processledning.129 Några tydliga anvisningar för vilka skyldigheter 

som följer av handlingsplikten kan inte utläsas från propositionen.  

 

I betänkandet framhölls att det är av vikt att samförståndslösningar inte eftersträvas till 

varje pris. Om en förälder gjort sig skyldig till våld eller övergrepp mot den andra 

föräldern finns det ofta inte förutsättningar för en samförståndslösning.130 Syftet bakom 

en samförståndslösning är inte heller att skapa rättvisa mellan föräldrarna. Barnets bästa 

måste alltid vara i fokus. I propositionen nämns inte uttryckligen i vilka sammanhang 

det är mindre lämpligt att rätten verkar för att en samförståndslösning ska komma till 

stånd. Hänvisningen till att så ska ske om det är bäst för barnet131 kan kanske syfta på 

att det är mindre lämpligt att rätten försöker få parterna att enas i de situationer som 

nämnts ovan.  

 

Det är svårt att bedöma hur vidsträckt rättens plikt att verka för att parterna ska ingå en 

överenskommelse har blivit genom reformen. Av propositionen framgår att en 

samförståndslösning är bäst för barnet i de allra flesta fall132 samtidigt som betänkandet 

gör undantag för exempelvis de fall där syftet med överenskommelsen är att skapa 

rättvisa mellan föräldrarna.133 Det är svårt att bedöma om exempelvis våldanklagelser i 

målet innebär att rätten inte bör verka för att föräldrarna når en lösning på tvisten i 

                                                
128 prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, sid 63.  
129 SOU 2005:43 Vårdnad – Boende – Umgänge, Del B, sid 260.  
130 SOU 2005:43 Vårdnad – Boende – Umgänge, Del B, sid 259. 
131 prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, sid 63. 
132 prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, sid 63. 
133 prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, sid 63 och SOU 2005:43 Vårdnad – Boende – Umgänge, Del B, 
sid 259. 
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samförstånd. Hänvisningen till barnets bästa ger begränsad ledning, i synnerhet med 

hänsyn till svårigheten att bedöma vad som är bäst för barnet.  

 

Det är också svårt att bedöma hur stora krav som ska ställas på den materiella 

processledningen och domarens handlingsplikt. Förarbetena saknar anvisningar om hur 

många förberedande möten som bör äga rum innan målet sätts ut till huvudförhandling 

och hur aktivt domaren bör medla mellan parterna. Båda dessa faktorer är i mångt och 

mycket beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Detta innebär att det är svårt 

att fastställa hur långt domarens handlingsplikt sträcker sig och att utvärdera om han 

eller hon har uppfyllt denna. Det finns risk att exempelvis kostnadshänsyn eller 

domarens intresse av att undvika en huvudförhandling fortsatt blir styrande. I 

undersökningen som redovisas i kapitel 6 har jag granskat hur ofta föräldrarna enas i 

rätten, antingen under den muntliga förberedelsen eller under huvudförhandlingen. 

 

5.3 Medling  
 

2006 års reform innebar också att rätten fick möjlighet att ge en medlare i uppdrag att få 

föräldrarna att enas. Den nya regleringen, som återfinns i FB 6:18 a, innebär inte att 

domstolen ska förordna en medlare i varje enskilt fall. Ett sådant uppdrag ska endast 

lämnas om det är lämpligt.134 Rätten ska ta hänsyn till om någon av föräldrarna 

motsätter sig medling, eftersom förutsättningarna för att nå en överenskommelse då kan 

vara svaga eller obefintliga.135 Vårdnadsutredningen ansåg att domstolen för att besluta 

om medling måste bedöma att det är meningsfullt att gå ytterligare ett steg i försöken att 

nå en överenskommelse.136  

 

Vårdnadsutredningen bedömde att domstolen i första hand på egen hand skulle försöka 

få föräldrarna att enas.137 Först om dessa försök misslyckats fanns det skäl att förordna 

om medling. Ett liknande resonemang finns inte i propositionen, vilket tyder på att 

regeringen tagit avstånd från detta. Däremot har medlingen en subsidiär ställning 

gentemot de kommunala samarbetssamtalen. Medling ska framförallt äga rum då 

                                                
134 prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, sid 64.  
135 prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, sid 64. 
136 SOU 2005:43 Vårdnad – Boende – Umgänge, Del B, sid 262.  
137 SOU 2005:43 Vårdnad – Boende – Umgänge, Del B, sid 262. 
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parterna redan genomgått samarbetssamtal, antingen i frivillig form eller genom att 

rätten har remitterat dem till familjerätten.138  

 

Rekvisitet lämpligt i FB 6:18 a är öppet formulerat och öppet för tolkningar. 

Förarbetena lämnar sparsamma anvisningar om under vilka omständigheter det är 

lämpligt att domstolen tillsätter en medlare. Omständigheterna i det enskilda fallet kan 

antas vara avgörande. Huruvida det är meningsfullt att gå ytterligare ett steg i försöken 

att nå en lösning i samförstånd är beroende av en framtida prognos. Det är svårt att 

ställa upp en sådan innan medlingsförsöken inletts. Det är inte möjligt att bortse från att 

domarens egen tro på medlingens effektivitet i vissa fall kan bli styrande. En särskild 

svårighet är att medlingen är subsidiär gentemot samarbetssamtalen. Det finns en risk 

för att rätten betraktar misslyckade samarbetssamtal som ett tecken på att det inte finns 

förutsättningar för en utomrättslig samförståndslösning.  

 

Då medlingens syfte är att föräldrarna ska nå en samförståndslösning, blir de svårigheter 

som gjorts gällande ovan vid bedömningen av huruvida det är lämpligt att en sådan 

kommer till stånd också av relevans. Av detta kan möjligen utläsas att medling inte bör 

vara aktuellt då rätten inte bör verka för att parterna når en lösning på tvisten i 

samförstånd, exempelvis när det förekommit övergrepp.  

 

Det är intressant att undersöka hur ofta medling kommer till stånd. Det finns dock ingen 

praxis att tillgå, eftersom rätten inte behöver ange sina skäl för att anlita en medlare 

eller avstå från detta. Jag har därför valt att studera hur ofta rätten förordnar om medling 

i den empiriska undersökningen. Då medlingens effektivitet kan antas påverka 

domarens incitament att tillsätta en medlare har jag också studerat hur ofta föräldrarna 

når en överenskommelse under medlingen.  

 

 

 

 

                                                
138 prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, sid 64. 
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6 Undersökning av tingsrättsdomar   
 

I uppsatsens inledning presenterades statistik över antalet mål avseende vårdnad om 

barn i svenska domstolar. Ett huvudsakligt syfte med föreliggande undersökning är att 

utröna vilka typer av mål som omfattas av denna statistik och om det utifrån 

tingsrättsdomarna går att se tendenser på att ökningen av antalet mål hänger samman 

med reformen av vårdnadsreglerna. I kapitel 4 och 5 har jag presenterat tre av de 

huvudsakliga syftena bakom 2006 års reform av vårdnadsreglerna. En läsning av 

överrättspraxis kan inte besvara hur bestämmelserna har tolkats av underrätterna och 

vilket genomslag reformen fått i praktiken. Att belysa hur tingsrätterna hanterat 

bestämmelserna är det andra syftet med föreliggande kapitel.  

	  

6.1 Ökningen av mål i kategorin talan om vårdnad av barn m.m. och 

reformen av vårdnadsreglerna  

6.1.1 De mål som omfattas av kategorin talan om vårdnad av barn m.m.  

 

Domstolsstatistiken innehåller inte någon beskrivning av vilka mål som omfattas av 

kategorin talan om vårdnad av barn. Domstolsverkets kontaktperson för statistikfrågor, 

Carina Johansson, har rapporterat att kategorin motsvarar tingsrätternas måltyp 1216, 

familjemål/vårdnad. 139  Domstolsverket känner inte till vilka specifika mål som 

innefattas i kategorin, eftersom verket enbart tar emot registrerade mål från de enskilda 

tingsrätternas datasystem.  

 

Anne-Charlotte Sandström på Göteborgs tingsrätt har upplyst mig om att måltyp 1216 

innefattar de mål där det sker en prövning av vårdnadsfrågan.140 Sandström klargjorde 

att 1216 innefattar vårdnadstvister, men också vårdnadsöverflyttningar där 

socialnämnden väckt talan om överflyttning av vårdnaden till en särskilt förordnad 

vårdnadshavare enligt FB 6:7 och FB 6:8 a. En vårdnadsöverflyttning kan bli aktuell om 

                                                
139 Carina Johansson, Kontaktperson för domstolsstatistik hos Domstolsverket, Telefonsamtal 25/2 samt 
26/3 2013.  
140 Anne-Charlotte Sandström, Serviceenhetschef på Göteborgs tingsrätt, Telefonsamtal 25/2 samt 26/3 
2013.  
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föräldrarna är mindre lämpliga eller varaktigt förhindrade från att utöva vårdnaden. 

Kategorin innefattar också överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar enligt 

FB 6:8 och mål där någon av föräldrarna medgivit käromålet. Däremot ingår inte 

renodlade boende- och umgängesmål. 

 

Utifrån undersökningen är det möjligt att få en fingervisning om hur stor andel av målen 

i kategorin som hänför sig till varje bestämmelse. De mål som jag fått in från 

tingsrätterna i måltyp 1216 har fördelats enligt tabellen nedan.  

 
Tabell 1. Fördelning av antal domar i måltyp 1216  

Typ 

av 

tvist 

Vårdnadstvister 

(FB 6:5) 

Vårdnadsöverflyttning på 

talan av socialnämnden 

(FB 6:8 och FB 6:8 a 

första stycket, andra 

meningen) 

En förälder varaktigt 

förhindrad från att utöva 

vårdnaden (FB 6:8 a 

första stycket, första 

meningen) 

Gemensam 

ansökan och 

medgivna 

käromål 

Samtliga 

Antal 271 74 48 40 433 

 

Av tabellen kan utläsas att en stor andel av målen inte utgörs av vårdnadstvister. 

Förälders talan enligt FB 6:5, bortsett från medgivna käromål, utgör nästan 63 % av det 

totala antalet mål. 37 % av målen rör vårdnadsöverflyttningar och medgivna käromål. 

Då studien omfattar samtliga tingsrätter i landet finns skäl att tro att föreliggande 

material kan ge åtminstone en uppfattning om hur målen fördelas över landet.141 

Eftersom flera tvisttyper innefattas i kategorin är det inte möjligt att bedöma vilken typ 

av tvist som legat bakom ökningen av antalet mål.  

 

6.1.2 De nya vårdnadsbestämmelserna och föräldrarnas incitament att väcka talan 

i den empiriska undersökningen  

 

Ett av de primära syftena med studien var att undersöka huruvida reformen av 

vårdnadsbestämmelserna 2006 bidragit till en ökning av antalet vårdnadstvister. Då 

vårdnadstvisterna utgjort 63 % av målen i undersökningen är möjligheten att bedöma 

om vårdnadstvisterna har ökat begränsad.  

 

                                                
141 Med reservation för att jag enbart begärt in 10 domar per tingsrätt.  
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Det är dock intressant att studera om det finns tecken på att ändringarna har givit en 

förälder incitament att väcka talan om vårdnaden i domstol. Om så är fallet är det inte 

möjligt att utesluta att det skett en ökning av antalet vårdnadstvister. Den del av 

reformen som kan påverka föräldrarnas benägenhet att väcka talan om vårdnaden är de 

större möjligheter som idag finns för en förälder att få ensam vårdnad vid 

samarbetssvårigheter eller då barnet eller en förälder tidigare utsatts för övergrepp. En 

förutsättning för att reformen de facto kan ha bidragit till en ökning av antalet tvister är 

att en förälder väcker talan om ensam vårdnad och att dessa nya grunder anförts som 

stöd för yrkandet om ensam vårdnad.  

 

Nedan följer en presentation av vilken av föräldrarna som väckt talan, vilket yrkande 

parten presenterat, samt vilka grunder parten anfört till stöd för sin talan. I en majoritet 

av de mål som ingått i undersökningen har mödrarna väckt talan.  

 
Tabell 2. Kärande  

 Procent Antal 

Moder 61,6 % 167 

Fader 38,4 % 104 

 Antal svar: 271 

Inget svar: 0 

 

Det är betydligt vanligare att en förälder vill ha ensam vårdnad än gemensam vårdnad. 

87 % av mödrarna i de domar som ingått i undersökningen yrkade på ensam vårdnad 

mot ca 5 % som ville ha gemensam vårdnad. För fäderna var skillnaden mindre. 44,5 % 

yrkade på ensam vårdnad jämfört med 24,8 % som ville ha gemensam vårdnad. 

Siffrorna ska läsas med försiktighet, eftersom jag inte gjort någon uppdelning mellan 

förstahandsyrkanden, alternativa yrkanden, käromål och genkäromål. Av relevans för en 

förälders benägenhet att väcka talan om vårdnaden är framförallt kärandens 

huvudsakliga mål med processen, d.v.s. förstahandsyrkandet. Tabellen nedan är en 

sammanställning av båda parternas samtliga yrkanden. Det är inte möjligt att utläsa hur 

stor andel av yrkandena på ensam vårdnad som utgörs av kärandens 

förstahandsyrkande.  

 

 

 



 
 
 

52 

Tabell 3. Yrkande142 

 Ensam 

vårdnad 

Gemensam 

vårdnad 

Boende Växelvis 

boende 

Umgänge Annat143 Antal 

svar 

Inget 

svar 

Moder 87,7 % 4,8 % 48,2 % 6,1 % 14,9 % 13,6 % 228 43 

Fader 44,5% 24,8% 35,8 % 12,8 % 50 % 11,5 % 218 53 

 Totalt 271 0 

 

Vårdnaden var samtidigt i drygt 86 % av målen tidigare gemensam. Att få till stånd en 

vårdnadsförändring i dessa mål är detsamma som att yrka på ensam vårdnad. Käranden 

bör därför i det stora flertalet mål ha yrkat på ensam vårdnad i första hand.  

 
Tabell 4. Tidigare vårdnadsförhållanden  

 Moder Fader Gemensam Antal svar Inget svar 

Vårdnad 10,7 % 1,8 % 86,3 % 271 0 

Boende 36,5 % 11,1 % 10,2 % 244 27 

Umgänge 8,9 % 20,2 % 2,3 % 213 58 

Ej umgänge 22,7 % 54,5 % 0 % 44 227 

               Totalt 271 0 

 

Mödrarna har stött sitt yrkande på samarbetssvårigheter i nästan 65 % av målen. 

Samarbetssvårigheter är den vanligast förekommande grunden till stöd för deras talan. 

Att ett övergrepp har ägt rum är också en relativt vanlig grund till stöd för mödrarnas 

yrkande. I 30 % av målen har de åberopat våld mot förälder och i 18 % övergrepp mot 

barnet.  

 

Samarbetssvårigheter och övergrepp har däremot inte haft samma betydelse för 

utformningen av fädernas talan. I nästan 25 % av målen anför fäderna att parterna har 

samarbetssvårigheter. Våld mot förälder åberopas till stöd för deras talan i enbart 3,8 % 

av målen och övergrepp mot barnet i 7,7 %.  

 

 

 

                                                
142 I tabellen redovisas såväl förstahandsyrkanden som alternativa yrkanden. I vissa fall kan en förälder 
som i första hand yrkat på ensam vårdnad i andra hand velat att vårdnaden fortsatt ska vara gemensam, 
eller tvärt om. 
143 Kategorin ”annat” innefattar framförallt de mål där det inte framgår vilket specifikt yrkande föräldern 
haft, exempelvis att föräldrarna har tvistat om vårdnad, boende och umgänge. Underhållsbidrag och 
resekostnader vid umgänge omfattas också av kategorin. 
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Tabell 5. Grunder144 

 O S V Ö MI K P B I K K.B KO E.S Öv S F.E 

M 21,1 

% 

64,2% 30,3 

% 

18,3 % 11,9 

% 

1,8 

% 

6,4 

% 

5,5 

% 

13,8 

% 

9,2 % 11,9% 9,2 

% 

9,2 % 60,6 

% 

109 162 

F 14,4 

% 

24 % 3,8 

% 

7,7 % 8,7 % 1 % 18,3 

% 

5,8 

% 

9,6 % 23,1% 40,4% 4,8 

% 

20,2% 57,7 

% 

104 167 

M= Moder        F= Fader 

O=Omsorgssvikt   S=Samarbetssvårigheter   V= Våld mot förälder    Ö= Övergrepp mot 

barnet145    MI= Missbruk    K= Kriminalitet    P= Psykisk ohälsa    B= Risk för bortförande      

I= Barnets inställning      K= Kvarhållande/Umgängessabotage      

K. B= Behov av kontakt med båda föräldrarna    KO= Kontinutitetsprincipen      

E. S = Ej samarbetssvårigheter     Öv= Övrigt146   S= Svar   F.E = Framgår ej alt ej svar 

Totalt 123 148 

 

Den statistiska sammanställningen över grunder ska läsas med försiktighet. I drygt 

hälften av målen framgår det inte vilken grund käranden åberopat.147 I dessa mål har 

föräldrarna nått en överenskommelse och rätten har inte skrivit ut grunderna i domen.  

 

Det är inte möjligt att bedöma om regelförändringarna har givit parterna ett incitament 

att väcka talan om vårdnaden i domstol utan att tillfråga dem. Samtidigt kan utläsas att 

möjligheten att få ensam vårdnad när parterna haft samarbetssvårigheter eller när ett 

övergrepp ägt rum i förhållandevis stor utsträckning har styrt utformningen av 

mödrarnas talan. Det är inte möjligt att utesluta att reformen har haft viss betydelse för 

mödrarnas benägenhet att väcka talan om vårdnaden. För fädernas del talar resultatet av 

den empiriska undersökningen snarare i motsatt riktning. Mödrarna har förvisso väckt 

talan i en majoritet av målen, men för nästan 40 % av målen synes regeländringarna ha 

haft begränsad betydelse.  

 

6.1.3 Sambandet mellan ökningen av antalet mål och reformen av 

vårdnadsreglerna  

 

En reflektion över om det kan finnas ett samband mellan ökningen av antalet mål i 

kategori 1216 och reformen av vårdnadsbestämmelserna är med nödvändighet endast av 

belysande och diskuterande karaktär.  
                                                
144 Grunderna är inte ömsesidigt uteslutande. Samtliga alternativa grunder redovisas här. 
145 Kategorin övergrepp innefattar såväl fysiskt våld som sexuella övergrepp.  
146 Innefattar samtliga mål där någon av grunderna inte ryms inom någon av kategorierna.  
147 Jag har enbart haft tillgång till domarna. Grunderna framgår av övrigt processmaterial.  
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Först och främst ska beaktas att ett antal tvisttyper kan ha bidragit till en ökning av 

antalet avgjorda mål. Av tabell 1 kan utläsas att de domar som har inkommit i kategori 

1216 dels har varit vårdnadstvister enligt FB 6:5, antingen tvistiga eller medgivna, och 

dels vårdnadsöverflyttningar enligt FB 6:8 eller 6:8 a. Jag har inte gjort någon 

uppdelning mellan socialnämndens talan enligt FB 6:8 och FB 6:8 a första stycket, 

andra meningen. Det var mycket få vårdnadsöverflyttningar till barnets 

familjehemsföräldrar (FB 6:8). Den största delen av ökningen bör vara att hänföra till 

tvister som kan insorteras under FB 6:5 eller FB 6:8 a första stycket, första och andra 

meningen.  

 

Ett alternativ är att ökningen av antalet mål i kategorin kan hänföras till vårdnads-

överflyttningar enligt FB 6:8 a. Sådana vårdnadsöverflyttningar, antingen på talan av 

förälder eller socialnämnden, svarar för drygt 100 av de 433 målen i föreliggande 

undersökning. Denna bestämmelse infördes i FB under 2005 och motiverades av 

behovet att utse vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn.148 Introduktionen av 

bestämmelsen hänger tidsmässigt samman med ökningen av antalet mål de senaste åren 

och är en förklaring till åtminstone en viss del av ökningen.  

 

Vårdnadstvisterna utgör trots allt en majoritet av målen, varför det är möjligt att en 

förälders talan enligt FB 6:5 legat bakom åtminstone en del av ökningen av antalet 

vårdnadsärenden. I avsnittet ovan har jag studerat om det kan finnas ett samband mellan 

lagändringarna år 2006 och en förälders incitament att väcka talan om vårdnaden. Det är 

inte möjligt att utläsa om reformen givit en förälder ökat incitament att väcka talan 

baserat på föreliggande material, men däremot har det varit möjligt att studera om 

utformningen av förälderns talan sammanfaller med de regeländringar som infördes 

genom reformen. För mödrarnas del synes möjligheten att få ensam vårdnad vid 

samarbetssvårigheter, våld mot barnet eller föräldern hänga samman med utformningen 

av deras talan. Fäderna synes däremot inte åberopa samarbetssvårigheter eller våld till 

stöd för sin talan. De har inte heller yrkat att de ensamma ska anförtros vårdnaden i lika 

stor utsträckning som mödrarna. Då mödrarna väcker talan i bortåt 60 % av målen kan 

det inte uteslutas att 2006 års reform har givit käranden ett visst incitament till att väcka 

                                                
148 prop. 2004/05:136 Stärkt skydd för ensamkommande flyktingbarn, sid 42 ff.  
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talan om vårdnaden. Det krävs dock en djupare analys av material från såväl tiden före 

2006 års reform som därefter för att det ska vara möjligt att bedöma om 

regeländringarna hänger ihop med en förälders benägenhet att väcka talan om 

vårdnaden. Vårdnadskommitténs granskning av vårdnadsdomar visar att 

samarbetssvårigheter var en vanligt förekommande grund för talan redan före reformen. 

Mödrarna anförde att det förelåg allvarliga samarbetssvårigheter till stöd för sin talan i 

130 av de 140 domarna som ingick i den undersökningen.149  

 

6.2 Bedömningen av vårdnadsfrågan vid samarbetssvårigheter  

6.2.1 Resultat av den empiriska undersökningen  

 

Ett av de huvudsakliga syftena med framställningen har varit att undersöka hur 

tingsrätterna bedömer vårdnadsfrågan när föräldrarna har samarbetssvårigheter och hur 

ofta rätten dömer till ensam vårdnad med hänsyn till samarbetssvårigheter.  

 

Som en bakgrund till rättens bedömning av vårdnadsfrågan vid samarbetssvårigheter 

presenteras först i hur stor andel av målen rätten dömt till ensam vårdnad respektive 

gemensam vårdnad. Jag presenterar även en tabell där rättens bedömning av 

vårdnadsfrågan efter huvudförhandling isolerats från överenskommelser mellan 

föräldrarna. Att inkludera överenskommelserna riskerar att ge en missvisande bild av 

vilket genomslag föräldrarnas samarbetssvårigheter fått för bedömningen av 

vårdnadsfrågan, eftersom rätten i de flesta fall fastställer överenskommelsen utan att 

göra en självständig bedömning av omständigheterna i målet. Därefter följer en översikt 

över tingsrätternas domsmotiveringar, för att utröna hur stort genomslag 

samarbetsförmågan har fått för rättens bedömning av vårdnadsfrågan och hur ofta en 

förälder får ensam vårdnad för att parterna har haft samarbetsproblem.  

 

Såsom kan utläsas av tabellen nedan förordnade rätten om ensam vårdnad i drygt 50 % 

av i de mål som ingår i undersökningen och således om gemensam vårdnad i nästan 50 

% av målen.  

 

                                                
149 SOU 2005:43 Vårdnad – Boende – Umgänge, Del D, sid 746. 



 
 
 

56 

 

 
Tabell 6. Domslut  

 

 

Moder Fader Särskilt 

förordnad 

vårdnadshavare 

Gemensam Ej tillämplig Antal svar Inget 

svar 

Vårdnad 37,6 % 13,9 % 0,4 % 49,2 %  266 5150 

Boende 55,9 % 22,8 % 0 % 23,5 %151 2,9 % 136 135 

Umgänge 25,4 % 75,4 % 0 % 0,7 % 2,2 % 134 137 

Umgänge 

med 

kontaktperson 

26,1 % 60,9 % 0 % 0 % 13 % 23 248 

Annat 30,8 % 69,2 % 0 % 7,7 % 0 % 13 258 

 270 1 

 

Tabellen nedan belyser i hur stor andel av målen rätten förordnat om ensam respektive 

gemensam vårdnad efter huvudförhandlingen.  

 
Tabell 7. Vårdnadsform efter huvudförhandling  

 Procent Antal  

Gemensam vårdnad 8,9 % 24 

Ensam vårdnad  30,3 % 82 

Överenskommelse gemensam vårdnad 40,2 % 109 

Överenskommelse ensam vårdnad 20,7 % 56 

 Antal svar 271 

Inget svar 0 

 

Tabellerna visar att det är nästan lika vanligt med ensam som med gemensam vårdnad. 

Det är däremot betydligt vanligare att rätten anförtror vårdnaden åt en av föräldrarna 

ensam i de mål som avgjorts efter huvudförhandling.  

 

En granskning av domsmotiveringar har visat att samarbetssvårigheter har stor 

betydelse för rättens bedömning av vårdnadsfrågan. Drygt 16 % av de mål där rätten 

dömt till gemensam vårdnad motiverades med att föräldrarna inte hade haft allvarliga 

samarbetssvårigheter. Detta utgör en tämligen liten del av det totala antalet domar där 

rätten förordnade om gemensam vårdnad. Samtidigt visar materialet att 

                                                
150 I vissa mål har föräldrarna nått en överenskommelse i vårdnadsfrågan före huvudförhandlingen. Då de 
till en början tvistat om vårdnaden ingår de dock i studien.   
151 Växelvis boende.  
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samarbetssvårigheter fått ett stort genomslag för bedömningen av vårdnadsfrågan i de 

mål som avgjorts efter huvudförhandling. De flesta av de 24 domar där rätten dömt till 

gemensam vårdnad efter huvudförhandling har helt eller delvis motiverats med att 

parterna inte haft allvarliga samarbetssvårigheter. 

 
Tabell 8. Motivering- gemensam vårdnad  

 Inte allvarliga 

samarbetssvårigheter 

Inte 

risk 

för 

barnet 

Barnets 

inställning 

Barnets 

bästa 

Föräldrarnas 

överenskommelse 

Medgivits Övrigt
152 

 

Procent 16,7% 5,3 % 1,5 % 70,5 % 80,3 % 1,5 % 30,3 % Antal svar Ej 

svar 

Antal 22 7 2 93 106 2 40 132 139 

 

Samarbetsförmågan har också haft stor betydelse för bedömningen av vårdnadsfrågan 

när rätten ansett att det varit bäst för barnet med ensam vårdnad. Nästan 47 % av de 

domar där rätten dömde till ensam vårdnad för en förälder motiverades med allvarliga 

samarbetssvårigheter. Rätten ansåg att parterna hade stora svårigheter att samarbeta i 63 

av de 82 domar där en förälder fick ensam vårdnad efter huvudförhandling.  

 
Tabell 9. Motivering- ensam vårdnad  

 Samarbets

svårigheter 

Risk för att barnet 

far illa pga. 

tidigare övergrepp 

Risk för att 

barnet far illa 

pga. 

omsorgssvikt 

Barnets 

bästa 

Föräldrarnas 

överenskommelse 

Övrigt Medgivi

ts 

  

Procent 46,7% 5,2 % 8,1 % 42,2% 31,1% 54,8 % 14,1 % Antal

svar 

Ej 

svar 

Antal 63 7 11 57 42 74 19 135 136 

 

Undersökningen har visat att rätten ofta dömer till ensam vårdnad efter 

huvudförhandling. Föräldrarnas samarbetsförmåga har haft stor betydelse för rättens 

bedömning av vårdnadsfrågan. I det stora flertalet mål för rätten ett resonemang om hur 

parternas samarbetssvårigheter påverkar vårdnadsfrågan, såväl i de fall där ensam 

vårdnad som gemensam vårdnad har ansetts vara bäst för barnet. Rätten dömer ofta till 

ensam vårdnad då föräldrarna har svårigheter att samarbeta. I 63 av de mål där rätten 

motiverar sin bedömning av vårdnadsfrågan med att det föreligger samarbetssvårigheter 

anförtros vårdnaden åt en av föräldrarna. Detta kan ställas mot de 24 mål där vårdnaden 

fortsatt ska vara gemensam.   
                                                
152 Ofta motiverade rätten domen med ett skäl som inte ingår i tabellen i kombination med något av 
ovanstående skäl.  
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6.2.2 Granskning av domsmotiveringar  

 

Rekvisitet samarbetssvårigheter är relativt öppet och svårtolkat. Avsikten med detta 

avsnitt är att studera domsmotiveringarna för att bedöma hur rekvisitet har tolkats av 

underrätterna och om det finns några diskrepanser vid tolkningen.  

 

6.2.2.1 Gemensam vårdnad  

 

I ett antal mål bedömer rätten att parterna har samarbetssvårigheter, men dömer trots allt 

till gemensam vårdnad.  

 

I vissa mål anför rätten att det är bäst med gemensam vårdnad, eftersom samarbetet inte 

har förutsättningar att förbättras genom att den gemensamma vårdnaden upplöses. 153 

Rätten beaktar i några mål att samarbete är nödvändigt trots att någon av föräldrarna 

ensam anförtros vårdnaden, bland annat eftersom parterna måste kunna hantera 

umgängessituationerna. 154   I ett av målen hade modern i praktiken hela 

vårdnadsansvaret.155 Rätten bedömde att det inte skulle förändras genom att hon fick 

ensam vårdnad. Rättens bedömning är något förvånande om vårdnadsansvaret ska 

betraktas som ett ansvar och inte endast en rättighet.  

 

I två mål tar rätten hänsyn till att någon part motsatt sig gemensam vårdnad med hänsyn 

till samarbetssvårigheter, utan att motivera varför parterna har haft svårigheter att 

komma överens.156 Rätten ansåg att det har betydelse av vilka skäl en förälder motsätter 

sig gemensam vårdnad. Att inte vilja samarbeta med den andra parten är inte ett giltigt 

skäl om det inte finns någon grund för denna inställning. Jönköpings tingsrätt ansåg att 

om en förälder inte kan motivera varför parterna har samarbetssvårigheter kan det tyda 

på att den föräldern inte förstår vikten av att barnet får en nära och god kontakt med 

båda föräldrarna. 157  Om en av parterna motsatt sig samarbete utan skäl är inte 

                                                
153 Solna tingsrätts dom i T 4833-12 och Eksjö tingsrätts dom i T 789-12.  
154 Se exempelvis Helsingborgs tingsrätts dom i T 7827-11.  
155 Eksjö tingsrätts dom i T 789-12. 
156 Ångermanlands tingsrätts dom i T 3022-11 och Jönköpings tingsrätts dom i T 3074-11. 
157 Jönköpings tingsrätts dom i T 3074-11. 
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upprepade vårdnadstvister ett tecken på att parterna har allvarliga samarbetssvårigheter, 

utan enbart ett sätt för båda föräldrarna att bli delaktiga i barnets angelägenheter.  

 

I några mål lägger rätten stor vikt vid barnets behov av kontakt med båda föräldrarna.158  

I ett mål förelåg viss risk för att barnet skulle förlora kontakten med fadern om modern 

fick ensam vårdnad.159 Rätten anförde att båda föräldrarna var verbala, välutbildade och 

insiktsfulla och borde därför om de ansträngde sig hitta resurser och förutsättningar för 

att kunna kommunicera med varandra. I ett annat mål finner rätten att det fanns viss risk 

för bortförande av barnet om modern fick ensam vårdnad.160 Modern ansåg att all form 

av samarbete mellan parterna var uteslutet, eftersom fadern tidigare utsatt henne för ett 

våldtäktsförsök och barnets halvbror för misshandel. Tingsrätten anförde att rätten hade 

respekt för moderns rädsla och problem att kommunicera med fadern. Hennes skyddade 

personuppgifter var en försvårande omständighet i målet. Samtidigt beaktade rätten att 

något samarbete inte hade behövt äga rum sedan de brottsliga gärningarna. Rätten ansåg 

att moderns inställning inte borde utesluta varje form av samarbete mellan parterna, 

eftersom det exempelvis finns hjälpmedel att tillgå för att förenkla samarbete utan 

personliga sammanträffanden. Det var därför bäst för barnet med gemensam vårdnad. 

Målet har förvisso en speciell karaktär med hänsyn till risken för bortförande, men tyder 

ändå på att rätten lade stor vikt vid barnets behov av kontakt med båda föräldrarna.  

 

6.2.2.2 Ensam vårdnad 

 

Om någon av föräldrarna försvårat att nödvändiga beslut inom ramen för den 

gemensamma vårdnaden kommit till stånd ansåg rätten ofta att det var bättre med ensam 

vårdnad. 161  I något mål hade en förälder förhindrat att barnet fått kontakt med 

sjukvården och i något annat vägrat skriva på en passansökan för barnet. Rätten har inte 

enbart tagit hänsyn till samarbetssvårigheter som innefattat kontakt med myndigheter. 

Tingsrätten lägger i ett av målen vikt vid att parterna inte kunnat enas om 

mobiltelefoner och kläder till barnet.162 

 
                                                
158 Se exempelvis Vänersborgs tingsrätts dom i T 1711-11 och Solna tingsrätts dom i T 9144-11. 
159 Vänersborgs tingsrätts dom i T 1711-11. 
160 Solna tingsrätts dom i T 9144-11. Modern hade under perioder skickat barnets halvbror till Kazakstan.  
161 Exempelvis Växjö tingsrätts dom i T 675-12 och Luleå tingsrätts dom i T 551-12.   
162 Luleå tingsrätts dom i T 551-12.  
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Många gånger tar rätten hänsyn till kontakten mellan parterna vid bedömningen av om 

de har allvarliga samarbetssvårigheter. I ett antal mål anför rätten att det är bäst med 

ensam vårdnad eftersom parterna inte har direktkontakt med varandra utan 

kommunicerar via sms, e-post eller ombud.163 I ett mål ansåg rätten att parterna hade 

allvarliga samarbetssvårigheter eftersom de inte velat kommunicera med varandra.  

 
[D]et framgår bland annat av vårdnadsutredningen att föräldrarna har uttryckt stor uppgivenhet inför 

att kunna samarbeta med varandra och att de har tröttnat på att ha med varandra att göra. Något 

samarbete har inte funnits under barnets uppväxt.164 

 

I några mål hänvisar tingsrätterna till bedömningen i NJA 2007 s 382. Att parterna inte 

har kunnat lösa sina meningsmotsättningar utan hjälp utifrån innebär i ett antal mål att 

det är bättre med ensam vårdnad.165 Så kan vara fallet om föräldrarna har tvistat om 

vårdnaden sedan barnen var mycket små eller om socialtjänsten regelmässigt kallats in 

för att lösa de motsättningar som råder mellan parterna. I ett mål från Gotlands tingsrätt 

lade rätten vikt vid att parterna behövt samhällets stöd för att lösa frågan om umgänge. 

166 Gotlands tingsrätt ansåg dessutom att parterna haft svårigheter att jämka samman 

sina uppfattningar och vara flexibla. De hade bland annat haft olika syn på 

barnuppfostran. Vissa tingsrätter har hänvisat till att meningsmotsättningarna inte är av 

övergående natur.167 Rätten har exempelvis beaktat om parterna har prövat ett antal 

överenskommelser som de sedan fått problem att hålla eller om konflikterna har 

förvärrats på senare år. 

 

I ett mål tar rätten hänsyn till att parterna inte har levt ihop före barnets födelse.168 

Rätten ansåg att detta ställer större krav på parternas samarbetsförmåga. I målet hade 

parterna varit inbegripna i en vårdnadstvist sedan barnets födelse och kommunicerade 

huvudsakligen via sms och ombud. Rätten ansåg att detta kan vara tillräckligt om 

parterna tidigare sammanlevt och utövat vårdnaden tillsammans, men inte i föreliggande 

fall.  
                                                
163 Exempelvis Stockholms tingsrätts dom i T 135114-11.   
164 Växjö tingsrätts dom i T 30-12. Se Östersunds tingsrätts dom i T 667-12 och Halmstads tingsrätts dom 
i T 46-12 för ett liknande resonemang.  
165 Uppsala tingsrätts dom i 4649-11, Gotlands tingsrätts dom i förenade målen T 677-11 och T 771-11 
och Hudiksvalls tingsrätts dom i T 855-10.  
166 Gotlands tingsrätts dom i T 677-11 och T 771-11.  
167 Se bland annat Umeå tingsrätts dom i T 1226-11, Uppsala tingsrätts dom i 4649-11 och Västmanlands 
tingsrätts dom i T 1190-12.  
168 Stockholms tingsrätts dom i T 142887-11.  
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I några mål hänvisar rätten uteslutande till att det genom utredningen i målet är visat att 

parterna har sådana samarbetssvårigheter att det saknas förutsättningar för gemensam 

vårdnad.169 

 

Granskningen är inte avsedd att ge en heltäckande bild. Av detta skäl ska dessa 

reflektioner läsas med försiktighet. Det är inte möjligt att undgå att bedömningarna 

skiljer sig något mellan domarna. Rekvisitet samarbetssvårigheter är öppet formulerat 

och ska vägas samman med övriga omständigheter i målet. I vissa fall är bedömningen 

av om föräldrarna har samarbetssvårigheter som går ut över barnet tämligen självklar, 

såsom om en av föräldrarna vägrar medverka i beslutsfattandet och undandrar sig 

ansvar.170 I andra fall är det betydligt svårare att avgöra om samarbetssvårigheterna 

motiverar att en förälder får ensam vårdnad och tingsrätternas bedömningar kan vara 

något svårförenliga.   

 

Några tingsrätter lägger exempelvis vikt vid att parterna trots att den gemensamma 

vårdnaden upplöses måste ha ett fungerande samarbete med varandra för att kunna 

sköta umgänget. Denna aspekt synes inte alls vara styrande i de domar där en av 

föräldrarna ensam anförtros vårdnaden med hänsyn till parternas kommunikations-

svårigheter. I dessa mål nämner rätten överhuvudtaget inte hur ett samarbete mellan 

föräldrarna ska komma till stånd.  

 

I några mål anför rätten att vårdnaden med hänsyn till barnets behov av kontakt med 

båda föräldrarna fortsatt bör vara gemensam, trots att föräldrarna saknar vilja att 

samarbeta. Dessa domar är svåra att förena med de domar där rätten givit en förälder 

ensam vårdnad, eftersom parterna inte velat ha kontakt med varandra. I dessa mål 

bedömer inte rätten hur det kan garanteras att barnet får kontakt med den förälder som 

inte har del i vårdnaden. Det är möjligt att omständigheterna skiljer sig åt i dessa mål 

och att föräldrarna i de senare har större möjligheter att tillgodose barnets behov av 

kontakt med den andra föräldern. I avsnitt 6.2.2.2 citeras dock en dom från Gotlands 

tingsrätt där det ansågs vara bäst med ensam vårdnad för att parterna hade tröttnat på att 

                                                
169 Se exempelvis Uddevalla tingsrätts dom i T 3996-11 och Eskilstuna tingsrätts dom i T 1388-11.  
170 Se dock Eksjö tingsrätts dom i T 789-12, refererad i avsnitt 6.2.2.1, där det inte ansågs nödvändigt att 
båda föräldrarna gemensamt utövade vårdnaden.  
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ha med varandra att göra. Det finns i detta exempel en viss risk för att barnet får sämre 

kontakt med den andra föräldern.  

 

I de mål konflikterna föräldrarna emellan framförallt handlat om umgänget gör 

tingsrätterna olika bedömningar. I vissa mål anser rätten att det är bäst med ensam 

vårdnad om parterna har svårigheter att enas om umgänget utan hjälp utifrån.  I andra 

mål är konflikter som framförallt handlat om umgänget ett tecken på att samarbetet inte 

har förutsättningar att förbättras genom att någon av föräldrarna ensam anförtros 

vårdnaden. Det är därför bäst för barnet med gemensam vårdnad.  

 

I två mål tar rätten hänsyn till orsaken bakom parternas samarbetssvårigheter. En part 

måste ha godtagbara skäl för att motsätta sig gemensam vårdnad med hänsyn till 

samarbetssvårigheter. Ett resonemang om orsaken bakom samarbetssvårigheterna 

återfinns i tämligen få av ovanstående mål. I vissa mål finns uppgifter om våld eller 

missbruk, vilket kan vara en förklaring till samarbetsproblematiken. I andra mål framgår 

inte alls av vilken orsak föräldrarna inte kan eller vill kommunicera med varandra. Detta 

kan förvisso bero på att ett sådant resonemang inte heller förs av HD i NJA 2007 s 382, 

men bidrar också till att det i vissa fall kan vara ”tillräckligt” att motsätta sig samarbete 

för att ensam anförtros vårdnaden.  

 

Denna kortare genomgång besvarar inte hur rekvisitet ”samarbetssvårigheter” har 

tolkats av underrätterna. Däremot visar granskningen att bedömningen kan skilja sig 

mellan tingsrätterna och enskilda domare.  

 

6.2.3 Diskussion och överväganden 

 

Av undersökningsresultatet kan utläsas att det inte längre föreligger en ”presumtion” om 

att vårdnaden fortsatt ska vara gemensam i de mål som avgjorts efter huvudförhandling. 

I 24 av dessa 106 mål dömde rätten till gemensam vårdnad. Det jämförelsematerial som 

finns att tillgå visar att det synes ha skett en viss förändring sedan tiden före 2006 års 

reform. I Socialstyrelsens granskning av vårdnadsdomar, som genomfördes före 

reformen, dömde rätten till gemensam vårdnad efter huvudförhandling i 42 % av målen 
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1999 och 46 % av målen 2002.171 Det är betydligt vanligare med ensam vårdnad efter 

huvudförhandling i föreliggande undersökning, vilket tyder på att det är lättare att få 

ensam vårdnad idag än för drygt tio år sedan. Det är samtidigt av vikt att iaktta viss 

försiktighet vid jämförelsen, eftersom det material jag utgått från inte är statistiskt 

generaliserbart och enbart 106 av målen i föreliggande undersökning har avgjorts efter 

huvudförhandling. 

 

Rätten tar ställning till om föräldrarna har samarbetssvårigheter i det stora flertalet mål 

som avgjorts efter huvudförhandling. Det är svårt att säga om samarbetssvårigheter är 

en vanligare domsmotivering än före reformen. Det jämförelsematerial som finns att 

tillgå förefaller inte tyda på det. I Vårdnadskommitténs granskning motiverade rätten 

sitt beslut att döma till ensam vårdnad med samarbetssvårigheter i 65 av 80 mål.172 I 75 

av de 100 mål där rätten dömde till gemensam vårdnad var det med hänsyn till att 

föräldrarna inte hade haft allvarliga samarbetssvårigheter. 173 Samarbetssvårigheter var 

alltså en vanlig domsmotivering redan före reformen. 

 

Det är däremot möjligt att notera att samarbetssvårigheterna tolkas annorlunda än före 

reformen. Då rätten tidigare ofta funnit att samarbetsproblemen inte var tillräckligt 

allvarliga för att motivera ensam vårdnad utgjorde de i denna studie ofta ett skäl till att 

ge en förälder ensam vårdnad.   

 

Rekvisitet samarbetssvårigheter har fått ett stort genomslag i rättstillämpningen. 

Begreppet är samtidigt är svårtolkat och ska vägas samman med övriga omständigheter 

i målet, varför rätten har fått stor frihet vid bedömningen av hur allvarliga samarbets-

svårigheterna ska vara för att påverka vårdnadsfrågan. Vissa domare anser att 

samarbetet inte har förutsättningar att förbättras genom att en part får ensam vårdnad. 

Föräldrarna behöver trots allt samarbeta för att kunna sköta exempelvis umgänges-

situationerna. I andra domar synes rätten lägga vikt vid att parterna har anfört att de inte 

har förutsättningar att kommunicera med varandra och fatta gemensamma beslut om 

barnen. I somliga mål utgår domaren från bedömningen i NJA 2007 s 382, medan andra 

                                                
171 Socialstyrelsen, Glimtar av barn från vårdnads-, boende- och umgängesdomar, sid 21. 
172 SOU 2005:43 Vårdnad – Boende – Umgänge, Del D, sid 753 och 756.  
173 SOU 2005:43 Vårdnad – Boende – Umgänge, Del D, sid 754. 
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domare bedömer rekvisitet på ett sätt som förefaller vara oberoende av HD:s 

vägledande avgörande.   

 

Det är viktigt att hålla i åtanke att omständigheterna i målen skiljer sig åt, och 

jämförelserna därför ska tolkas med försiktighet. Domarna ger samtidigt ett intryck av 

att hur stor vikt rätten lägger vid samarbetsförmågan i viss utsträckning är beroende av 

rättens inställning till om ensam vårdnad eller gemensam vårdnad är bäst för barnet. Att 

bedömningen synes vara något skönsmässig är mindre lämpligt med hänsyn till att 

vårdnadsfrågan har stor betydelse för parterna och barnet.  

 

6.3 Bedömningen av vårdnadsfrågan efter våld eller övergrepp  

6.3.1 Resultat av den empiriska undersökningen 

 

Rätten skulle efter 2006 göra en riskbedömning om det fanns uppgifter om våld eller 

övergrepp i målet och vara försiktig med att döma till gemensam vårdnad i dessa mål. 

Syftet med föreliggande avsnitt är att belysa i hur stor utsträckning rätten gjort en 

riskbedömning när det fanns uppgifter om våld, och hur stor inverkan övergreppet har 

haft på rättens bedömning av vårdnadsfrågan.  

 

Rätten dömde relativt ofta till ensam vårdnad i de mål som avgjorts efter 

huvudförhandling.174 Domen motiverades däremot sällan med att våld eller övergrepp 

ägt rum, någonting som kan utläsas från tabell 8 och 9.175 I sju mål har rätten 

uttryckligen behandlat uppgifter om våld, övergrepp eller omsorgssvikt vid sin 

bedömning av vårdnadsfrågan, och funnit att vårdnaden fortsatt ska vara gemensam. I 

lika många fall, d.v.s. sju stycken, har en förälder fått ensam vårdnad med hänvisning 

till våld eller övergrepp.  

 

Våld eller övergrepp synes påfallande sällan ha någon inverkan på bedömningen av 

vårdnadsfrågan. Samtidigt är det inte möjligt att bedöma i hur stor utsträckning våld 

eller övergrepp har påverkat vårdnadsfrågan baserat på alla i studien ingående mål. Alla 

mål innehåller inte uppgifter om våld. Nedan redovisas en översikt över de mål som 
                                                
174 Se tabell 7 i avsnitt 6.2.1 ovan.  
175 Förutsatt att alla domskäl redovisats. Se avsnitt 6.2.1 ovan. 
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innehåller uppgifter om våld eller övergrepp och i hur stor utsträckning rätten gjort en 

riskbedömning i dessa mål.  

 

Som kan utläsas av tabell 10 fanns uppgifter om våld eller övergrepp i 62 av de 271 

målen. Våld eller övergrepp var styrkt i ca 40 % av dessa domar.  
 

Tabell 10. Riskbedömning  
 Styrkt Ej styrkt Redovisad 

riskbedömning 

Delvis 

redovisad 

riskbedömning 

Ej redovisad 

riskbedömning 

Antal 

svar 

Inget 

svar 

Våld/ 

Övergrepp 

40,3 % 61,3% 38,7% 27,4% 32,3% 62 209 

Missbruk 51,6 % 51,6% 19,4% 32,3% 48,4% 31 240 

Kriminalitet 95,7 % 4,3 % 30,4% 17,4% 43,5% 23 248 

Psykisk ohälsa 41,9 % 61,3% 22,6% 35,5% 35,5% 31 240 

Annat 50 % 50 % 66,7% 16,7% 0 % 6 265 

              Totalt 89 182 

 

Undersökningen visar att rätten i 32 % av dessa mål inte gör någon riskbedömning alls. 

Det handlar exempelvis om fall då föräldrarna redan har ingått en överenskommelse 

eller då rätten av andra skäl bestämt att vårdnaden ska anförtros den andra föräldern 

ensam.176 I somliga mål är det mer oklart varför rätten inte tagit ställning till om det kan 

finnas en risk för barnet. I ett mål har fadern åtalats, men inte dömts, för våld mot 

barnet.177 Rätten berör inte detta i domskälen, och fadern anförtros vårdnaden. Möjligen 

kan det bero på att fadern redan hade samtyckt till familjehemsplacering av flickan.  I 

ett antal mål har någon part anfört att den andra parten utsatt föräldern eller barnet för 

våld, utan att det finns stöd för det i utredningen.178 Rätten nämner inte uppgifterna i 

domskälen. Detta tyder på att uppgifterna måste ha en viss styrka för att rätten ska göra 

en riskbedömning. 

 

I 27 % av målen har rätten delvis gjort en riskbedömning. Jag har benämnt kategorin 

”delvis” då rätten inte gör någon uttrycklig riskbedömning i målet, men nämner 

problematiken i domskälen. I några mål bedömer rätten om övergreppet kan försvåra 

                                                
176 Se exempelvis Varbergs tingsrätts dom i T 760-12, Växjö tingsrätts dom i T 675-12 och 
Ångermanlands tingsrätts dom i T 1819-12.  
177 Mora tingsrätts dom i T 1268-11.  
178 Umeå tingsrätts dom i T 1977-12. I Vänersborgs tingsrätts dom i T 1711-11 anför modern att fadern 
utsatt barnet för våld, vilket inte berörs av rätten.  
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föräldrarnas samarbete.179 Kategorin omfattar också mål där rätten tar ställning till om 

parterna är lämpliga som vårdnadshavare, men inte nämner våldsuppgifterna i sitt 

resonemang. I ett mål framgår det att fadern är dömd för grov kvinnofridskränkning av 

modern.180  Tingsrätten anför att utredningen har visat att ingen av parterna är olämplig 

som vårdnadshavare, utan att föra ett uttryckligt resonemang om hur övergreppet har 

påverkat faderns relation till flickan och kapacitet som vårdnadshavare. Kategorin 

”delvis” omfattar också de mål där rätten gör en riskbedömning vid exempelvis 

umgängesfrågan, men inte vid vårdnadsfrågan.181 De mål där rätten hänvisar till den 

bedömning som gjorts i vårdnadsutredningen, men inte gör någon självständig 

bedömning av de uppgifter som figurerat i målet hänförs också till kategorin.182 

 

I kategorin ”redovisad riskbedömning” har rätten gjort någon form av riskbedömning 

med hänsyn till uppgifter om tidigare våld eller övergrepp. En sådan förekommer i 

nästan 40 % av domarna. I några mål har rätten bedömt att risken inte är så stor att den 

bör påverka vårdnadsfrågan. I ett mål är fadern dömd för våld mot barnet. Tingsrätten 

anför med hänsyn till detta: 

 
Att [fadern] i december 2008 dömdes för misshandel av [barnet] står klart. Även om det på grund av 

domens utformning är något svårt att närmare i detalj utläsa graden och omfattningen av våldet 

framgår det att han dömdes för att vid ett tillfälle slagit [barnet] mot ansiktet och vid flertal tillfällen 

slagit honom mot kroppen. Att [fadern] tidigare har utsatt [barnet] för våld är därmed en riskfaktor 

som ska beaktas.  

 

Det har dock betydelse att det numera förflutit flera år sedan domen. Det är risken för våld i dag som 

är det centrala. Det kan därvid konstateras att anmälan om fridskränkning av [barnet] under åren 

2009–2011 har lagts ned. Såväl polisen som socialtjänsten har i anledning av den misstanken bedömt 

att inget utöver uppgifterna från [modern] tyder på att [barnet] utsatts för någon misshandel av 

[fadern] i tiden efter domen från december 2008. Detta framgår av vårdnadsutredningen. Av 

utredningen framgår också att utredarna bedömt risken för att [barnet] på nytt skulle utsättas för 

misshandel av [fadern] som mycket liten.183 

 

I ett mål från Umeå tingsrätt ansågs däremot fadern vara mindre lämplig som 

                                                
179 Se exempelvis Nyköpings tingsrätts dom i T 2406-12, Falu tingsrätts dom i T 3226-11 och Malmö 
tingsrätts dom i T 2176-11.  
180 Norrtälje tingsrätts dom i T 335-12. 
181 Se exempelvis Solna tingsrätts dom i T 9144-11 och Borås tingsrätts dom i T 217-11. 
182 Borås tingsrätts dom i T 3999-11 och Eskilstuna tingsrätts dom i T 1388-11.  
183 Skellefteå tingsrätts dom i T 11-12. 



 
 
 

67 

vårdnadshavare, eftersom han hade dömts för misshandel av parternas äldsta barn. 

Tingsrätten anförde: 

 
Vad gäller det äldsta barnet framstår fadern inte heller som lämplig som vårdnadshavare med tanke på 

hans tidigare agerande mot henne. Även beträffande de andra barnen framstår modern, som bedöms 

ha tillräcklig omsorgsförmåga, som en lämpligare vårdnadshavare med tanke på att faderns tidigare 

beteende innebär en risk för att barnen i framtiden annars skulle fara illa.184  

 

Det går att utläsa att det inte är en förutsättning att en förälder är dömd för brott för att 

rätten ska göra en riskbedömning.185 I ett mål anför modern att fadern utsatt barnet för 

våld, vilket stöds av fotografier. Rätten uttrycker med hänsyn till detta: 

 
Tingsrätten konstaterar inledningsvis att det kan hållas för visst att personalen vid något av barnets 

dagis skulle ha lagt märke till och anmält om han företett blåmärken i sådan omfattning som modern 

beskriver. Att personalen inte gjort detta talar med styrka för att moderns påstående om oförklarliga 

blåmärken inte är riktigt. 186 
 

Trots att det förekommer uppgifter om våld i domen har domstolen inte alltid 

uttryckligen bedömt om det föreligger någon risk för barnet. Tingsrätterna har gjort 

någon form av riskbedömning i nästan 40 % av de mål där det finns uppgifter om våld. 

Uppgifter om våld eller övergrepp har påverkat bedömningen av vårdnadsfrågan i färre 

mål än så, i nästan 14 domar187 av totalt 62 där sådana uppgifter förekommer i domen. 

Detta tyder på att tidigare våld eller övergrepp har en jämförelsevis liten betydelse för 

bedömningen av vårdnadsfrågan. I sju mål har våld eller övergrepp helt eller delvis 

motiverat att vårdnaden ska anförtros någon av föräldrarna ensam. 

 

6.3.2 Granskning av domsmotiveringar   

 

I detta avsitt studeras domskälen i de domar där rätten uttryckligen behandlat uppgifter 

om våld eller övergrepp vid sin bedömning av vårdnadsfrågan. Som ovan anförts är det 

i få av de i undersökningen ingående domarna. Det är exempelvis intressant att studera i 

                                                
184 Umeå tingsrätts dom i T 2995-11. 
185 Se exempelvis Gävle tingsrätts dom i T 2939-11.  
186 Östersunds tingsrätts dom i T 1464-12.  
187 Jag har inte gjort någon uppdelning mellan de mål där det fanns uppgifter om våld eller övergrepp 
respektive omsorgssvikt i tabell 8. Se ovan i avsnitt 6.2.1.   
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hur många av målen våld eller övergrepp har varit ensamt avgörande för bedömningen 

av vårdnadsfrågan. Avsnittet ska också belysa om det finns svårigheter att isolera 

vårdnadsfrågan från boende- och umgängesfrågan och att väga våld eller övergrepp mot 

andra omständigheter av relevans i målet, såsom barnets behov av kontakt med båda 

föräldrarna.  

 

6.3.2.1 Gemensam vårdnad   

 

I några mål ansåg rätten att vårdnaden fortsatt borde vara gemensam. I ett mål anför 

rätten att fadern inte är olämplig som vårdnadshavare, trots att modern yttrat att han 

gjort sig skyldig till våld och sexuella övergrepp mot barnet.188 Vid riskbedömningen 

anför rätten att de förundersökningar som inletts mot fadern har lagts ned och att det 

inte finns några konkreta omständigheter som talar för att fadern skulle utsätta barnet 

för övergrepp. Det indikerar att uppgifterna bör ha en viss styrka för att risken för våld 

eller övergrepp ska påverka vårdnadsfrågan.   

 

I ett mål anser rätten att moderns rädsla för fadern kan tala mot gemensam vårdnad.189 

Rätten finner samtidigt att gemensam vårdnad är bäst för barnet, framförallt med hänsyn 

till barnets behov av kontakt med båda föräldrarna. Rätten tar också hänsyn till att det 

inte förelåg några meningsskiljaktigheter med avseende på vårdnadsfrågan. Att rätten 

tar hänsyn till parternas samarbetsförmåga är något förvånande. Bedömningen kan 

tolkas som att våld eller övergrepp inte är tillräckligt för att motivera ensam vårdnad om 

parterna inte också har svårigheter att samarbeta. Dessa två rekvisit är placerade i olika 

bestämmelser och bör hållas isär vid bedömningen. Rätten diskuterar inte om det fanns 

en risk för att barnet for illa med fadern som vårdnadshavare med hänsyn till moderns 

rädsla och oro.  

 

I ett tredje mål, som berörts ovan, hade fadern gjort sig skyldig till ett våldtäktsförsök 

mot barnets mor och misshandel av hennes halvbror.190 Rätten tog hänsyn till att brotten 

var begångna vid ett och samma tillfälle några år tidigare. Då modern och barnet 

därefter haft skyddade kontaktuppgifter och fadern inte sökt kontakt med någon av dem 

                                                
188 Norrköpings tingsrätts dom i T 636-12.  
189 Östersunds tingsrätts dom i T 902-11. 
190 Solna tingsrätts dom i T 9144-11. 
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efter incidenterna, ansåg rätten att brotten kunde betraktas som en engångsföreteelse. 

Händelsen innebar inte att han var mindre lämplig som vårdnadshavare. Rätten gjorde 

inte någon bedömning av barnets behov av trygghet och moderns förmåga att ge barnet 

trygghet inom ramen för den gemensamma vårdnaden.  

 

I ett mål fanns viss risk för att fadern skulle utsätta barnet för sexuella övergrepp. 191 

Umgänge skulle därför ske med umgängesstöd. Rätten resonerar inte kring om det var 

negativt för barnet att fadern fortsatt hade del i vårdnaden. Istället anför rätten att 

parternas samarbete bör förbättras genom att umgänge fortsättningsvis äger rum under 

betryggande former. Det var bäst med gemensam vårdnad då det fanns risk för att 

modern skulle avskärma barnet från kontakt med fadern om hon fick ensam vårdnad. 

Detta mål är ett exempel på att rätten beaktar risken för våld eller övergrepp när den tar 

ställning till umgängesfrågan, men inte vid bedömningen av vårdnadsfrågan.  

 

6.3.2.2 Ensam vårdnad   

 

I två mål bedömer rätten att det är bättre för barnet med ensam vårdnad då en av 

föräldrarna utsatt den andre för våld eller övergrepp.192 Rätten ansåg att den förälder 

som utsatts för våld hade svårigheter att tillgodose barnets behov av omsorg och 

trygghet inom ramen för den gemensamma vårdnaden. I ett mål, citerat ovan, ansågs 

fadern vara olämplig som vårdnadshavare för parternas äldsta barn som han utsatt för 

misshandel.193 Han var också mindre lämplig än modern som vårdnadshavare för 

parternas övriga barn. I ett mål bedömer rätten att eftersom fadern hade utsatt barnens 

mor för våld och led av missbruksproblem var det sammantaget bättre att modern fick 

ensam vårdnad om dem.194 

 

I ett antal mål anser rätten att det svårt för parterna att samarbeta i de frågor som rör 

barnet om en av föräldrarna utsatt den andra för våld eller övergrepp. 195 Gemensam 

vårdnad är mindre lämplig av detta skäl. I ett mål där fadern är dömd för grov 

                                                
191 Uppsala tingsrätts dom i T 810-12.  
192 Solna tingsrätts dom i T 9522-11 och Norrtälje tingsrätts dom i T 122-11.  
193 Umeå tingsrätts dom i T 2995-11.   
194 Örebro tingsrätts dom i T 1390-12.  
195 Bland annat Solna tingsrätts dom i T 9520-11, Lycksele tingsrätts dom i T 117-12 och Lunds tingsrätts 
dom i T 5115-11.   
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kvinnofridskränkning av modern anför rätten att det finns en stark misstro mellan 

parterna och att de därför saknar förutsättningar att samarbeta med varandra.196 I en 

dom från Malmö tingsrätt motiveras beslutet att anförtro modern vårdnaden ensam med 

att det inte kan krävas att hon ska ha kontakt med fadern som behandlat henne 

kränkande.197 Att fadern har utsatt modern för övergrepp innebär däremot inte i något 

av målen att fadern är olämplig som vårdnadshavare för barnet.198 I ett mål fanns viss 

risk för att fadern skulle utsätta barnet för sexuella övergrepp, någonting som styrkts av 

bland annat uppgifter från flickans förskola. Rätten ansåg att det var bäst att modern 

fick ensam vårdnad med hänsyn till såväl risken för övergrepp som parternas 

samarbetssvårigheter.199 Målet är samtidigt ett exempel på att det inte är nödvändigt att 

föräldern dömts för våld eller övergrepp för att detta ska påverka vårdnadsfrågan.  

 

Rätten tar sällan ställning till uppgifter om våld eller övergrepp vid sin bedömning av 

vilken vårdnadsform som är bäst för barnet. Följande reflektioner ska därför läsas med 

försiktighet.  Det kan utläsas ur materialet att rätten i vissa fall anser att vårdnaden 

fortsatt bör vara gemensam, trots att våld eller övergrepp ägt rum. Så är exempelvis 

fallet om det annars finns risk för att barnet tappar kontakten med någon av föräldrarna. 

Vissa tingsrätter anser också att det är bättre med gemensam vårdnad om kontakten 

mellan förälder och barn annars riskerar att försämras och parterna inte har några större 

samarbetssvårigheter, exempelvis för att umgänget ska äga rum under kontrollerade 

former. Liksom tidigare synes rätten ha svårigheter att bedöma om våld eller övergrepp 

ska påverka umgängesfrågan eller vårdnadsfrågan och hur övergreppet ska vägas mot 

andra omständigheter i målet. 

 

I några mål utgör istället våld eller övergrepp ett skäl till att anförtro den andra föräldern 

vårdnaden ensam. En förälder som tidigare misshandlat ett av barnen ansågs vara 

mindre lämplig som vårdnadshavare. Detta är samtidigt det enda mål där rätten anser att 

övergreppet påverkar förälderns lämplighet som vårdnadshavare. Ofta är inte våld eller 

övergrepp ensamt avgörande, utan rätten anser att det tillsammans med andra 

omständigheter i målet motiverar att det är bäst med ensam vårdnad. Även då ett 

övergrepp ägt rum tar rätten, liksom före reformen, hänsyn till föräldrarnas förmåga att 
                                                
196 Norrtälje tingsrätts dom i T 335- 12.  
197 Malmö tingsrätts dom i T 2176-11.  
198 Se exempelvis Norrtälje tingsrätts dom i T 335- 12 och Solna tingsrätts dom i T 9520-11. 
199 Vänersborgs tingsrätts dom i T 5983-11.  
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samarbeta. I ett antal mål anför rätten att händelsen innebär att parterna saknar 

förutsättningar att samarbeta och att gemensam vårdnad är mindre lämplig av detta skäl. 

Vissa tingsrätter beaktar att våld eller övergrepp mot en förälder innebär att gemensam 

vårdnad utgör ett orosmoment och kan försvåra för föräldern att ge barnen trygghet. I 

dessa mål synes rätten framförallt fokusera på förälderns behov, och inte uttryckligen 

bedöma båda föräldrarnas förutsättningar för att vara vårdnadshavare för barnet.   

 

6.3.4 Diskussion och överväganden    

 

Baserat på materialet i föreliggande undersökning synes ett övergrepp mot barnet eller 

en förälder inte fått samma betydelse som föräldrarnas samarbetssvårigheter när rätten 

tar ställning till vårdnadsfrågan. Förklaringen kan vara att föräldrarna inte har yrkat på 

ensam vårdnad med hänsyn till våld eller övergrepp i lika stor utsträckning som med 

hänsyn till samarbetssvårigheter.  

 

Samtidigt framgår det att rätten inte alltid gjort en riskbedömning när det förelegat 

uppgifter om våld eller övergrepp i målet eller bedömt hur uppgifterna ska påverka 

vårdnadsfrågan. Det har funnits uppgifter om våld eller övergrepp i 62 av 271 domar.200 

Någon form av riskbedömning har redovisats i nästan 40 % av målen. Risken för våld 

eller övergrepp har sällan haft avgörande betydelse för vårdnadsfrågan. En förälder har 

fått ensam vårdnad med hänsyn till våld eller övergrepp i 7 fall.201 Rätten konstaterar i 

nästan 7 mål att risken för våld eller övergrepp inte motiverar upplösning av den 

gemensamma vårdnaden.202  

 

I brist på jämförelsematerial är det svårt att bedöma om våld eller övergrepp har fått 

större betydelse för bedömningen av vårdnadsfrågan än före reformen. Någonting som 

kan tala för detta är att Vårdnadskommittén fann att övergrepp, såsom våld eller hot mot 

den andra föräldern, aldrig utgjorde den enda grunden för att besluta om ensam vårdnad 

för en av föräldrarna.203 I denna undersökning har jag uppmärksammat ett fåtal mål där 

övergreppet mot föräldern i sig synes utgöra det enda skälet att anförtro vårdnaden åt en 
                                                
200 Se vidare tabell 10 i avsnitt 6.3.1.  
201 Se vidare tabell 9 i avsnitt 6.2.1.  
202 Som tidigare anförts innefattas såväl våld, övergrepp som omsorgssvikt i kategorin risk för barnet. Se 
vidare tabell 8 i avsnitt 6.2.1.  
203 SOU 2005:43 Vårdnad – Boende – Umgänge, Del D, sid 756. 
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av föräldrarna. Detta motiveras främst med att den utsatta föräldern inte har förmåga att 

ge barnet trygghet inom ramen för den gemensamma vårdnaden. 

 

Det kan utläsas från materialet att tingsrätterna fortfarande har svårigheter att väga våld 

eller övergrepp mot barnets behov av kontakt med båda föräldrarna. I flera fall då en 

förälder dömts för misshandel av den andra föräldern eller ett syskon har rätten ansett 

att den gemensamma vårdnaden ska bestå för att barnet inte ska tappa kontakten med 

föräldern. Barnets behov av kontakt med båda föräldrarna väger i många fall tyngre än 

ett tidigare övergrepp när rätten tar ställning till vårdnadsfrågan.  

 

Rätten har också svårigheter att bedöma om våld eller övergrepp ska påverka 

vårdnadsfrågan eller umgängesfrågan. I vissa domar gör rätten en riskbedömning vid 

behandlingen av umgängesfrågan men inte vid vårdnadsfrågan. Som exempel kan 

nämnas att rätten i ett mål hänvisar till att umgänget ska äga rum under kontrollerade 

former. Vårdnaden kan fortsatt vara gemensam eftersom föräldrarnas konflikter torde 

minska genom att umgänget regleras. Om risken för övergrepp innebär att en förälder är 

mindre lämplig som vårdnadshavare berörs inte av rätten i målet.   

 

Våld eller övergrepp mot den andra föräldern utgör ofta en omständighet som indikerar 

att parterna har svårigheter att samarbeta. Våld eller övergrepp mot en förälder utgör 

sällan den enda anledningen till att besluta om ensam vårdnad för en förälder, utan 

rätten bedömer också parternas samarbetsförmåga. En orsak till varför 

samarbetsförmågan har betydelse kan vara svårigheten att fastställa vårdnadens primära 

funktion. Om vårdnaden framförallt betraktas som en bestämmanderätt, och inte ett 

ansvar, är det mindre problematiskt med gemensam vårdnad om föräldrarna inte har 

samarbetssvårigheter. Det är också möjligt att samarbetsförmågan får större betydelse 

för rättens bedömning av vårdnadsfrågan än övriga omständigheter genom den 

uttryckliga lagregleringen i FB 6:5.  

 

En viss förändring av rättstillämpningen kan iakttas för de mål där våldsuppgifterna inte 

är styrkta. Till skillnad från tidigare förefaller det inte krävas att våldet styrkts för att 

rätten ska bedöma om det föreligger en risk för barnet som ska påverka vårdnadsfrågan. 

Däremot krävs fortfarande att det finns stöd för uppgifterna i processmaterialet.   
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Rätten synes i de flesta fall beakta risken för framtida våld eller övergrepp vid 

bedömningen av hur incidenten ska påverka vårdnadsfrågan. Detta är överordnat en 

bedömning av exempelvis relationen mellan barnet och föräldern och förälderns 

förmåga att bereda barnet trygghet med hänsyn till övergreppet.  

 

Av förarbetena framgår att ”om en förälder utsätter barnet eller någon annan i familjen 

för våld eller trakasserier är det i de allra flesta fall bäst att den föräldern inte får del i 

vårdnaden.”204 Det kan inte utläsas i vilka situationer det är bättre med gemensam 

vårdnad när ett övergrepp har ägt rum. En av avsikterna med undersökningen har varit 

att bedöma hur bland annat detta förarbetsuttalande har tolkats av tingsrätterna. Baserat 

på domarna i studien synes rätten i många fall bedöma att det är bättre för barnet med 

gemensam vårdnad, trots att våld eller övergrepp ägt rum.  

 

6.4 Rättens uppgift att verka för en samförståndslösning  

6.4.1 Resultat av den empiriska undersökningen  

 

Rätten skulle efter reformen verka för att parterna nådde en samförståndslösning, 

antingen före eller under huvudförhandlingen. Studiet av domar i föreliggande 

undersökning kan inte besvara hur rätten går tillväga för att få parterna att enas. 

Däremot är det möjligt att se i hur stor utsträckning parterna har nått en 

överenskommelse, samt i vilket skede av processen de enats. Sådan information gör det 

möjligt att föra en diskussion om reformens effektivitet.     

 
Tabell 11. Samförståndslösning  

 Ja- efter 

samarbetssamtal 
Ja- efter 

medling 
Ja- efter 

MUF/HUF205 
Ja- 

framgår 

ej 

Yrkandet 

har 

medgivits 

Ej tvistig Antal 

svar 

Avgjord efter 

huvudförhandling 

Vårdnad 4,1 % 4,7 % 38,2 % 47,6 % 3 % 4,7 % 170 101 
Boende 2,7 % 3,2 % 19,6 % 22, 4 % 7,8 % 44,3 % 219 52 
Umgänge 2 % 2,5 % 22,7 % 25,1 % 6,9 % 40,9 % 265 68 

 

Av tabellen framgår att det är vanligt att parterna når en samförståndslösning i 

vårdnadsfrågan.  

                                                
204 prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, sid 42. 
205 Muntlig förberedelse respektive huvudförhandling.  
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Så har skett i mer än 60 % av de domar som ingått i studien.206 I många domar är det 

inte möjligt att utläsa i vilket skede av processen överenskommelsen kommit till stånd. 

Ofta har det skett under handläggningen av målet. Det kan exempelvis vara parternas 

ombud som verkat för att de ska nå en överenskommelse. För de syften som står i 

centrum för denna undersökning är det av intresse att notera att parterna i nästan 40 % 

av dessa mål har enats vid den muntliga förberedelsen eller huvudförhandlingen. Det 

tyder på att rätten aktivt verkat för att de ska nå en lösning på tvisten i samförstånd.   

 

Rätten har sedan 2006 möjlighet att ge en medlare i uppdrag att försöka få föräldrarna 

att enas. Undersökningen visar att det är relativt sällsynt att rätten förordnar om 

medling. Så har skett i endast 16 av de 271 domar som ingått i studien.207  

 
Tabell 12. Medling 

 Procent Antal 

Ja 5,9 % 16 

Nej 94,1 % 255 

  Antal svar: 271 

 

Medlingens effektivitet kan påverka domarens vilja att utse en medlare. Av den statistik 

som presenterats ovan framgår att föräldrarna har nått en överenskommelse efter 

medling i 8 fall av de 16 då rätten förordnat om medling. Detta visar att medlingen inte 

är så effektiv som vore önskvärt, och kan kanske bidra till att rätten är mindre villig att 

tillsätta en medlare.   

 

6.4.2 Diskussion och överväganden   

 

Rättens uppgift att verka för att föräldrarna når en lösning på tvisten i samförstånd har 

givit ett blandat resultat. Det är värt att uppmärksamma att föräldrarna nått en 

samförståndslösning i mer än 60 % av de mål som ingått i studien. Föräldrarna kommer 

med andra ord ofta överens under processens gång. Då en liknande studie inte har 

                                                
206 I 170 av totalt 271 domar.  
207 Statistiken ska läsas med försiktighet eftersom det är möjligt att rätten tillsatt en medlare utan att det 
framgår av domen.  
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genomförts före reformen är det inte möjligt att bedöma om antalet överenskommelser 

har ökat sedan 2006.208  

 

Det stora flertalet samförståndslösningar, där detta framgår av domen, har kommit till 

stånd i rätten. Föräldrarna har enats under den muntliga förberedelsen eller 

huvudförhandlingen i nästan 40 % av de mål där parterna nått en överenskommelse. Det 

tyder på att rätten har gjort ansträngningar för få parterna att enas, måhända genom att 

domaren har agerat medlare och föreslagit såväl tillfälliga som slutliga lösningar. Det är 

inte möjligt att bedöma detta, eftersom jag inte har haft tillgång till de protokoll som 

förts under förhandlingarna.  

 

Rätten har tillsatt en medlare i relativt få av de mål som ingått i undersökningen.209 

Eftersom medlingsinstitutet infördes genom 2006 års reform av vårdnadsreglerna finns 

inte något jämförelsematerial att tillgå, men antalet förordnanden synes vara relativt få. 

Inomrättslig process förefaller ha premierats framför utomrättslig.  

 

Det kan finnas ett antal förklaringar till att tingsrätterna har varit restriktiva med att 

tillsätta en medlare. Föräldrarna har möjligen nått en samförståndslösning i ett tidigare 

skede av processen. I somliga fall kom överenskommelsen till stånd först under 

huvudförhandlingen varför detta inte kan vara hela förklaringen. En annan förklaring 

kan vara att en medlare ska tillsättas om det är lämpligt. Förarbetena ger sparsam 

vägledning och domarens inställning till medlingens effektivitet riskerar att bli styrande. 

Det är möjligt att föräldrarna redan genomgått samarbetssamtal i frivillig form, varför 

rätten trott att varken samarbetssamtal eller medling skulle ge ett önskvärt resultat. 

Rätten har måhända svårigheter att hålla isär medling och samarbetssamtal, eftersom 

lagstiftaren inte uttryckligen specificerat i vilka sammanhang det är lämpligt att medling 

äger rum. En annan orsak till den låga förordningsprocenten kan vara att föräldrarna 

inte alltid nått en överenskommelse i de mål där rätten förordnat om medling. Att det 

finns få utbildade medlare kan också bidra till rättens återhållsamma inställning. 

Tingsrätterna kan ha ett visst motstånd mot medlingsinstitutet som fortfarande är 

förhållandevis nytt.  

                                                
208 I Socialstyrelsens lägesbeskrivning och Vårdnadskommitténs granskning av vårdnadsdomar ingick 
uteslutande domar som avgjorts efter huvudförhandling.  
209 Förutsatt att detta framgått av domen.  
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Domstolsstatistiken och intresset av uppföljning 
 

Ett av de huvudsakliga målen med studien har varit att ta reda på vad som legat bakom 

ökningen av antalet mål i kategorin talan om vårdnad av barn m.m. Det är ur ett 

barnperspektiv intressant att utvärdera om reformen av vårdnadsreglerna har fört med 

sig en ökning av antalet vårdnadstvister.  Konflikter mellan föräldrarna påverkar ett 

barn mycket negativt, framförallt om konflikterna resulterar i att barnet hamnar i en 

lojalitetskonflikt. Extrema fall kan som anförts i kapitel 3 kategoriseras som 

barnmisshandel.  

 

Utifrån det material som studerats i denna framställning är det inte möjligt att se om det 

har skett en faktisk ökning av antalet vårdnadstvister. Såväl vårdnadstvister som 

vårdnadsöverflyttningar innefattas i domstolsstatistiken. Det är möjligt att det är 

behovet av att utse en vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn, enligt FB 6:8 

a första stycket andra meningen, som är förklaringen bakom ökningen av antalet mål. 

Denna form av vårdnadsöverflyttning ligger bakom åtminstone en del av ökningen av 

antalet vårdnadsärenden, eftersom bestämmelsen infördes först 2005. Det kan samtidigt 

inte uteslutas att det har skett en viss ökning av antalet vårdnadstvister efter reformen. 

Studien har visat att det har blivit lättare för en förälder att få ensam vårdnad när 

parterna har samarbetssvårigheter. Det är också möjligt att utläsa att utformningen av 

mödrarnas talan i relativt stor utsträckning sammanfaller med de förändringar i 

möjligheten att få ensam vårdnad som infördes genom reformen.  De vill ha ensam 

vårdnad i nästan 90 % av målen och hänvisar tämligen ofta till att det föreligger 

samarbetssvårigheter mellan föräldrarna.  

 

Då det inte är möjligt att utläsa vad som legat bakom ökningen av antalet mål i 

Domstolsverkets statistik finns det fortfarande ett intresse av att studera denna fråga 

närmare. Ett bra verktyg för att undersöka orsaken bakom ökningen är uppdelad 

domstolsstatistik. Om Domstolsverket förde separat statistik över vårdnads-

överflyttningar och vårdnadstvister skulle det vara möjligt att utläsa hur stor del av 

kategorin varje tvisttyp svarar för och vilken typ av tvist som bidragit till ökningen av 

antalet mål i kategorin.  
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En separat statistikföring skulle besvara om det skett en ökning av antalet 

vårdnadstvister, men inte vad som är orsaken bakom ökningen. Det kan finnas ett antal 

skäl till att vårdnadstvisterna blir fler, men att kunna följa upp om det sker en ökning är 

ett första steg. Ett andra steg är att utreda om ökningen hängt samman med 

regeländringarna i FB. En sådan uppföljning är mycket viktig ur ett barnperspektiv. 

Även ur ett samhälleligt perspektiv är det av vikt att kunna bedöma om regelverket ger 

föräldrar incitament att väcka talan om vårdnaden i domstol, bland annat med hänsyn 

till rättegångskostnader och kostnader för rättshjälp. Såsom framgår av tabellen nedan 

har någon av parterna i nästan 60 % av de i undersökningen ingående målen begagnat 

sig av rättshjälp. Det för med sig stora kostnader för samhället. 

 
Tabell 13. Rättshjälp 

 Procent  Antal 

Endast moder  24,8% 67 

Endast fader 11,9% 32 

Båda 21,5% 58 

Ingen 41,9 % 113 

                                    Antal svar 

                                   Inget svar                               

270 

1 

 

7.2 Samarbetssvårigheter - ett ”trubbigt” rekvisit 
 

Bedömningen av föräldrarnas samarbetssvårigheter och hur samarbetsförmågan ska 

inverka på vårdnadsfrågan har avhandlats utförligt i denna framställning. De slutsatser 

som är möjliga att dra utifrån den empiriska undersökningen är att föräldrarnas förmåga 

att samarbeta har varit avgörande, helt eller delvis, i det stora flertalet mål som avgjorts 

efter huvudförhandling. Det är möjligt att det har varit lättare för rätten att bedöma 

parternas förmåga att samarbeta än andra omständigheter av relevans i målet. Att avgöra 

vad som är bäst för barnet är en mycket svår operation med hänsyn till att många 

svårförenliga omständigheter ska vägas mot varandra. Lagstiftaren har måhända lämnat 

större frihet till rätten vid bedömningen av parternas samarbetsförmåga. Att rätten ska ta 

hänsyn till samarbetsförmågan har vidare placerats i FB 6:5. Det kan innebära att 

rekvisitet inte glöms bort vid rättens bedömning av vårdnadsfrågan.  



 
 
 

78 

 

Det går också att se att rekvisitet, som är öppet hållet, har varit föremål för varierande 

tolkningar av tingsrätterna. Vissa tingsrätter har gjort en kvalificerad bedömning av om 

samarbetssvårigheterna är tillräckligt allvarliga för att uppväga fördelarna med 

gemensam vårdnad, medan andra tingsrätter har prövat om det rent faktiskt har varit 

svårt för föräldrarna att kommunicera och samarbeta med varandra. I de tidigare fallen 

har rätten ofta vägt samarbetsförmågan mot andra omständigheter av relevans i målet, 

medan samarbetsförmågan i de senare ofta har varit avgörande för bedömningen av 

vårdnadsfrågan. I majoriteten av de mål som avgjorts efter huvudförhandling har rätten 

bedömt att det är bäst för barnet att en förälder får ensam vårdnad med hänsyn till 

parternas samarbetssvårigheter. 

 

Det kan ifrågasättas om somliga tolkningar av rekvisitet samarbetssvårigheter har legat i 

linje med lagstiftarens intentioner. Samarbetssvårigheter har i vissa fall tolkats så brett 

att det har varit möjligt för en förälder att få ensam vårdnad för att parterna har haft 

kommunikationsproblem. Föräldern har inte behövt specificera varför parterna inte kan 

samarbeta eller kommunicera. Med en sådan tolkning kan en förälder få ensam vårdnad 

genom att vägra att samarbeta med den andra parten. Det kan i förlängningen leda till 

att gemensam vårdnad i många fall inte är bäst för barnet när en förälder motsätter sig 

den vårdnadsformen. En av vårdnadshavarna, företrädesvis den person barnet bor med, 

kan avgöra hur vårdnadsförhållandena ska se ut. Detta gränsar till tiden före 1998 års 

reform, då det inte var möjligt att få gemensam vårdnad mot den andra förälderns vilja. 

En sådan tolkning ligger samtidigt inom ramen för rekvisitet samarbetssvårigheter. Det 

är problematiskt att rekvisitet har en öppen lydelse.   

 

Att begreppet är öppet hållet innebär också att det finns risk för att liknande situationer 

inte bedöms på samma sätt. Den enskilde domarens inställning till vad som väger 

tyngst; barnets behov av två vårdnadshavare, behovet av kontakt med båda föräldrarna 

eller behovet av att slippa ständiga konflikter mellan föräldrarna kan i vissa fall bli 

styrande. Bedömningen av vårdnadsfrågan kan bli skönsmässig.  

 

En skönsmässig bedömning är problematisk med hänsyn till att det har stor betydelse 

för såväl barnet som föräldrarna om båda föräldrarna har del i vårdnaden. Det föreligger 

som ovan nämnts en stor diskrepans mellan att vara vårdnadshavare och 



 
 
 

79 

umgängesförälder för barnet. Rättens bedömning av vårdnadsfrågan har ofta stor 

betydelse för barnets och föräldrarnas framtida relation. Att domarna har skilda 

uppfattningar om innebörden av rekvisitet kan också verka konfliktdrivande, eftersom 

en otillfredsställande tolkning kan ge en förälder incitament att väcka talan på nytt. 

 

Vid sidan av dess öppna lydelse är rekvisitet samarbetssvårigheter mindre lämpligt i 

vårdnadsfrågor då det har ett tydligt vuxenfokus. Rekvisitet är inriktat på föräldrarnas 

samarbetsförmåga och inte på barnets upplevelse av situationen. Att föräldrarna inte 

talar med varandra på telefon och inte kan enas om barnets kläder är självklart 

någonting som påverkar barnets situation. Samtidigt kan det vara svårt för föräldrar som 

nyligen separerat att upprätthålla ett gott samarbete. Det är svårt att som frånskild 

förälder utöva gemensam vårdnad om barnet. Att föräldrarna har svårigheter att enas 

kan i många fall vara ett tecken på att barnet har två föräldrar som är intresserade av att 

ta en aktiv del i barnets liv. Självklart är det bättre för barnet om föräldrarna är överens, 

men i vissa fall kanske två vårdnadshavare som har svårigheter att enas om exempelvis 

skolgång och utlandssemestrar är bättre för barnet än en ensam vårdnadshavare. Att 

föräldrarna helt saknar förmåga att samarbeta är en annan sak. Jag efterlyser ett rekvisit 

som på ett tydligare sätt utgår från barnets behov och upplevelse av situationen.  

 

Ur ett barnperspektiv är det två viktiga intressen som står mot varandra. Det kan vara 

rent skadligt för barnet att utsättas för kontinuerliga och upprepade konflikter mellan 

föräldrarna. Att rätten uppmärksammar samarbetsförmågan är därför positivt ur ett 

barnperspektiv. Samtidigt är det mycket negativt för barnet om en förälder som i övrigt 

är lämplig som vårdnadshavare förlorar kontakten med barnet. En förälder som har 

svårigheter att kommunicera med den andra parten kan också efter vårdnadstvisten ha 

problem med att tillgodose barnets behov av kontakt med den andra föräldern.  

 

Ett alternativ till att bedöma parternas samarbetsförmåga kan vara att bedöma deras 

förmåga att tillgodose alla barnets grundläggande behov, inklusive behovet att skonas 

från konflikter. Konflikter där barnet dras in och används som verktyg kan i vissa fall 

utgöra en form av barnmisshandel. En förälder som inte har förmåga att sätta barnets 

intressen framför konflikten med den andra föräldern kan vara mindre lämplig av detta 

skäl. Det är också lättare att väga en förälders förmåga att skona barnet från konflikten 

mot andra faktorer av relevans i målet, såsom behovet av kontakt med båda föräldrarna. 
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En bedömning av förälderns förmåga lägger fokus på hur barnet påverkas av konflikten 

istället för att förutsätta att föräldrarnas samarbetsförmåga alltid har betydelse för 

bedömningen av vårdnadsfrågan.  Framförallt gynnas inte en förälder som av olika 

orsaker inte vill samarbeta med den andra föräldern om föräldrarnas förmåga att sätta 

barnets behov i centrum är avgörande. 

 

Ett annat alternativ är att acceptera att det kan finnas svårigheter för föräldrarna att 

komma överens i den situation de befinner sig, men istället för att låta det påverka 

bedömningen av vårdnadsfrågan fördela kompetensen avseende vårdnadsfrågorna 

mellan föräldrarna.210 Det är exempelvis möjligt att låta barnets boförälder bestämma i 

vissa frågor som går utöver den dagliga vården och omsorgen, såsom var barnet ska gå i 

förskola och var barnet ska bo. Med ett sådant alternativ utesluts inte någon av parterna 

från vårdnaden, men den faktiska vårdnadshavaren får något större möjligheter att fatta 

beslut om barnet utan att det resulterar i ständiga tvister mellan föräldrarna. En sådan 

konstruktion kan resultera i en ”lightversion” av ensam vårdnad, d.v.s. att en förälder 

blir nästintill ensam vårdnadshavare. Detta kanske samtidigt är bättre än dagens 

situation.  

 

Ett tredje alternativ är att låta boföräldern fatta vissa beslut som rör utövandet av den 

gemensamma vårdnaden efter konsultation med umgängesföräldern.211 Med en sådan 

konstruktion är det nödvändigt att etablera en instans, inomrättslig eller utomrättslig, 

som kan lösa de frågor som rör utövandet av den gemensamma vårdnaden när 

föräldrarna inte kan enas. En stor problematik med en sådan konstruktion är med 

säkerhet risken för ytterligare tvister, sådana som rör utövandet av den gemensamma 

vårdnaden. Dessa tvister kanske samtidigt är mer lösningsinriktade och mindre 

komplicerade än de som rör vårdnad, boende och umgänge. En alternativ reglering som 

styr utövandet av den gemensamma vårdnaden bör utredas närmare innan det är möjligt 

att lägga fram några förslag. Detta ligger utanför ramen för denna framställning.  

 

 

                                                
210 Ryrstedt, Konsensus – förutsättning eller belastning för gemensamt föräldraansvar, sid 70 ff.  
211 Se även Ryrstedt, Konsensus – förutsättning eller belastning för gemensamt föräldraansvar, sid 70 ff. 
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7.3 Gemensam vårdnad efter tidigare övergrepp – en värderingsfråga? 
 

Undersökningen har visat att rätten inte alltid gör en riskbedömning i de mål där det 

förekommer uppgifter om våld eller övergrepp. Rätten hänvisar sällan till våld eller 

övergrepp vid sin bedömning av vårdnadsfrågan. Att en förälder utsatt den andra 

föräldern eller barnet för övergrepp utgör i enbart sju av målen skäl till att ge en förälder 

ensam vårdnad om barnet.  

 

En orsak till att våld eller övergrepp inte alltid beaktas vid bedömningen av 

vårdnadsfrågan är att rätten inte alltid låter riskbedömningen inverka på regleringen av 

vårdnaden, utan enbart på regleringen av umgänget. Att det finns sparsam forskning om 

hur en förälders förmåga som vårdnadshavare för barnet påverkas av våld eller 

övergrepp bidrar till att det blir svårt att bedöma om riskbedömningen alltid ska påverka 

bedömningen av vårdnadsfrågan. Genom att juridisk och faktisk vårdnad inte 

nödvändigtvis hänger ihop krävs det inte alltid att en förälder har förutsättningar och 

förmåga att ge barnet vård och omsorg för att ha del i vårdnaden. Rätten synes i vissa 

fall döma till gemensam vårdnad för att barnet inte ska tappa kontakt med sin förälder, 

inte för att föräldern ska uppfylla de med vårdnaden sammanhängande 

föräldrafunktionerna. Om vårdnadsansvaret tolkas på detta sätt kan det vara bäst för 

barnet med gemensam vårdnad, trots att en förälder enbart har möjlighet att träffa barnet 

under kontrollerade former. 212 Detta för bland annat med sig att en förälder som inte 

kan träffa barnet på egen hand blir ensam vårdnadshavare om barnets andra förälder 

skulle avlida.  

 

En orsak till att våld eller övergrepp sällan motiverar att vårdnaden anförtros åt en av 

föräldrarna ensam är att avvägningen mellan barnets behov av trygghet efter 

övergreppet och behovet av en nära och god kontakt med båda föräldrarna är mycket 

svår att genomföra. Att förarbetena inte ger anvisningar om i vilka situationer det trots 

att ett övergrepp tidigare ägt rum kan vara bäst med gemensam vårdnad är 

problematiskt, eftersom rätten med hänsyn till detta kan göra en skönsmässig 

bedömning av vilket av värdena som bör väga tyngst.  

 
                                                
212 Ett exempel på detta är Uppsala tingsrätts dom i T 810-12. I målet fanns risk för att fadern skulle 
utsätta barnet för sexuella övergrepp. Målet berörs kortfattat på sidan 69. 
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Det är möjligt att anta att våld eller övergrepp har påverkat vårdnadsfrågan i ett lägre 

antal fall än vad som från början varit lagstiftarens intention. I endast 14 av de 62 fall 

där det fanns uppgifter om våld eller övergrepp beaktades uppgifterna av rätten vid 

bedömningen av vårdnadsfrågan. Det är svårt att förena med att det i de allra flesta fall 

är mindre lämpligt att en förälder som utsatt barnet eller den andra föräldern för våld har 

del i vårdnaden.213 Mot bakgrund av de bedömningar som gjorts i barnpsykologisk 

forskning kan också ifrågasättas om ett gemensamt vårdnadsansvar de facto är bäst för 

barnet i dessa situationer. Det viktigaste när det finns misstankar om våld eller 

övergrepp är att tillgodose barnets behov av trygghet. Tingsrätterna behandlar sällan 

uttryckligen om barnets behov av trygghet kan tillgodoses med gemensam vårdnad i 

dessa situationer. 

 

Det kan ifrågasättas om det primära syftet med vårdnadsansvaret i dessa situationer bör 

vara att ge barnet möjlighet till en nära och god kontakt med båda föräldrarna. De två 

värden som ska vägas mot varandra är så starka att det blir nästintill omöjligt att göra en 

riktig bedömning. Vad är viktigast – att barnet inte tappar kontakten med sin andra 

förälder eller att barnet har en vårdnadshavare som tillgodoser barnets trygghetsbehov? 

Detta är en till synes olöslig ekvation och bedömningen blir beroende av rättens 

inställning till vårdnadsansvarets primära funktion.  

 

Det kan vara ett alternativ att väga en förälders omsorgs- och ansvarsförmåga gentemot 

barnets trygghetsbehov. Denna bedömning styrs av föräldrarnas förmåga och kan inte 

lika tydligt knytas till värderingar. Att barnet mår bra av två ansvarstagande 

vårdnadshavare kan i vissa fall motivera att den trygghet som gått förlorad genom 

övergreppet inte alltid väger tyngst. Om den gemensamma vårdnaden motiveras med 

barnets behov av kontakt med båda föräldrarna kan däremot inte krävas att föräldern har 

andra förmågor som uppväger den förlorade tryggheten.  

 

Det bör finnas andra sätt att tillgodose barnets behov av kontakt med båda föräldrarna 

än genom vårdnadsbestämmelserna. Detta kanske exempelvis kan ske genom en 

översyn av umgängesbestämmelserna. Alla barn har behov av en trygg och god kontakt 

med båda sina föräldrar. Denna kontakt bör lämpligen kunna tillgodoses genom 

                                                
213 prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, sid 42.  
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umgängesbestämmelserna i de situationer där en förälder inte fungerar optimalt som 

vårdnadshavare. Detta skulle också bidra till att renodla vårdnadsansvaret till en 

förmåga att tillgodose barnets intressen och behov.  

 

7.4 Samförståndslösningar – i rätten eller utanför?   
 

Föräldrarna når relativt ofta en överenskommelse under den muntliga förberedelsen 

eller huvudförhandlingen i tingsrätten. Det kan vara ett tecken på att domaren i det stora 

flertalet mål aktivt verkar för att få parterna att nå en lösning på tvisten i samförstånd. 

Däremot har rätten sällan givit en medlare i uppdrag att få föräldrarna att enas. Det är 

möjligt att rekvisitet lämpligt är alltför öppet och att förarbetena ger alltför sparsamma 

anvisningar om i vilka sammanhang rätten bör tillsätta en medlare. Medling kanske är 

tillgängligt alltför sent i processen och svårt att hålla isär från de kommunala 

samarbetssamtalen. Det är möjligt att utläsa att tingsrätterna synes premiera 

inomrättsliga tvistlösningsmodeller framför utomrättsliga.  

 

Ett studium över de olika tvistlösningsmodeller som finns tillgängliga i svensk rätt ger 

en något splittrad bild. Den enda obligatoriska tvistlösningsmodellen är 

domstolsprocess genom stämning. Samtidigt har lagstiftaren givit rätten stora 

möjligheter att verka för att parterna når en överenskommelse utanför rättssalen. Ett 

antal rättsliga konstruktioner har införts, såsom medling och samarbetssamtal. Rätten 

har fått bedöma om det är lämpligt att vilandeförklara målet och föranstalta om bland 

annat medling utan tydlig vägledning från lagstiftaren.  

 

Det skulle vara positivt med ett mer sammanhållet grepp över hur processen i denna 

form av mål ska se ut, liksom om inomrättslig eller utomrättslig process borde 

premieras i vårdnadstvister. I annat fall finns det en risk för att lagstiftaren ”lappar och 

lagar” genom att införa nya rättsliga konstruktioner som får tämligen liten betydelse i 

praktiken.  
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8 Källförteckning 

8.1 Offentligt tryck 

8.1.1 Propositioner  

 

Prop. 1989/90:107 om godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter 

Prop. 1990/91:8 om vårdnad och umgänge 

Prop. 1994/95:224 Barns rätt att komma till tals 

Prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge 

Prop. 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i  

Sverige 

Prop. 2004/05:136 Stärkt skydd för ensamkommande flyktingbarn  

Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler 

 

8.1.2 Statens offentliga utredningar 

 

SOU 1995:79 Vårdnad, boende och umgänge 

SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter  

förverkligas i Sverige 

SOU 2005:43 Vårdnad – Boende – Umgänge, Barnets bästa, föräldrars ansvar 

 

8.1.3 Departementsserien  

 

DS 1989:52. Vårdnad och umgänge 

DS 1999:57. Gemensam vårdnad för ogifta föräldrar samt en språklig och redaktionell  

översyn av 6 kap. föräldrabalken  

 

8.1.4 NJA II 

 

NJA II 1976  

NJA II 1990  
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Bilaga 1 Antal avgjorda vårdnadsmål 2000 – 2012 och 
antal barn vars föräldrar separerat 2006 – 2011  
 
 
Diagram 1. Antal avgjorda tvistemål i talan om vårdnad av barn mm214 
 

 
 
 
 
 
 
Tabell 14. Hemmaboende barn och ungdomar vars föräldrar separerat215  
 
  År  2006    2007       2008  2009  2010  2011 

Antal barn (0-17 år) 46 025  47 147     48 552 50 916 49 587 48 353 

       

 
 

                                                
214 Domstolsverket, Domstolsstatistik 2004, sid 18, Domstolsstatistik 2008, sid 15 och Domstolsstatistik 
2012, sid 14. 
215 SCB, Hemmaboende barn och ungdomar vars föräldrar separerat efter kön, ålder, familjetyp, föräldrars 
sammanboendeform och tid 
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Bilaga 2 Begäran om kopior av domar 
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Bilaga 3 Enkät 
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Bilaga 4 Statistiskt resultat 
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Bilaga 5 Tingsrätter 
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