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Förord 

 

När jag i vinter- och tentamensperiodens totala mörker förra terminen skulle bestämma mig 

för vad jag ville ägna mitt slutgiltiga arbete på juristutbildningen åt så var det ett lätt val när 

jag beslutade mig för att skriva om barnets rättigheter. Mina tidigare studier i psykologi hade 

lärt mig att en helt annan värld existerar bakom juridiken. En värld som inte tillåter sig 

skjutas åt sidan när beslut ska fattas inom rättsväsendet. Särskilt inte när de beslut som ska 

fattas rör barns levnadssituation. Denna kunskap hade bidragit till en hypotes hos mig som 

tog sin utgångspunkt i specialisering – ett ord som leder tankarna till expertis, erfarenhet och 

en omfattande kunskapsbank. Ett ord som föder tillit, liksom förtroende. Men ställt i sitt 

motljus är det inte enbart ett ord som beskriver expertiskunskap hos den ena – men som 

också talar om en okunskap hos den andre. Den hypotes som sakta tog form för mig var att 

specialiseringskunskaper om barns utveckling, levnadssituation och psykologi är fullkomligt 

nödvändiga för att ett godtagbart och materiellt rättssäkert resultat ska kunna fattas i mål om 

exempelvis vårdnad om ett barn. Att bepröva den hypotesen är det sista jag gör på denna 

utbildning, vilket innebär att det är avslutet på en lång och tuff resa. Oavsett de resultat som 

nås är min förhoppning att ett visst sken ska spridas över specialiseringsfrågan i just 

vårdnadsprocessen. Jag vill passa på att tacka de människor i min närhet som bidragit till 

framställandet av detta arbete. Tack till min älskade sambo Daniel. Din ständiga uppmuntran 

och ditt stöttande under denna skrivprocess har hållit mig ovanför ytan när uppgiften känts 

övermäktig. Särskilt tack för ditt tålamod när mitt humör under perioder varit förfärligt – det 

kan inte alltid ha varit lätt att bo under samma tak som mig! Tack också till min goda vän 

Hanna. Ditt sällskap har varit ovärderligt under denna utbildning, om inte till och med 

nödvändigt för dess fullföljande, och ditt stöd vid framarbetande av detta arbete har bidragit 

till en betydligt bättre slutprodukt. Sist men inte minst, tack mamma och pappa för er enorma 

kärlek och för ert oförtröttliga stöd under alla mina skolår. Utan er hade denna uppsats inte 

blivit påtänkt från första början.  

 

 

Catharina 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehåll 
 

1 Presentation av uppsatsen ........................................................... 1 

1.1 Inledning ........................................................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställningar .................................................................. 3 

1.3 Terminologi, begrepp och definitioner ............................................... 4 

1.4 Utgångspunkter och vägledande principer.......................................... 5 

1.5 Metod ................................................................................................ 5 

1.6 Valet av Nya Zeeland som jämförelseland ......................................... 6 

1.7 Material ............................................................................................. 7 

1.8 Avgränsning....................................................................................... 8 

1.9 Disposition ......................................................................................... 8 

2 Barnets rätt och barnets bästa .................................................. 10 

2.1 Inledande ord ................................................................................... 10 

2.2 Barnet som rättighetsbärare .............................................................. 10 

2.3 Synen på barnet ................................................................................ 13 

2.4 Principen om barnets bästa ............................................................... 14 

3 Sveriges vårdnadsprocess .......................................................... 17 

3.1 Inledande ord ................................................................................... 17 

3.2 Historisk bakgrund ........................................................................... 17 

3.2.1 De första barnalagarna .................................................................................................. 17 

3.2.2 Utredningen om barnens rätt – 1970- och 1980-talet ..................................................... 18 

3.2.3 Barnkonventionen och vårdnadskommittén – 1990- och 2000-talet ............................... 20 

3.2.4 Dagens reglering och gällande rätt – år 2006 till idag................................................... 22 

4 Problemdefinition ....................................................................... 25 

4.1 Inledande ord ................................................................................... 25 

4.2  Definition av problem ...................................................................... 25 

4.2.1 Kompetens- och kunskapsbrister .................................................................................... 25 

4.2.2 Vuxenperspektiv och barnets sekundära roll .................................................................. 27 

4.2.3 Administrativa problem .................................................................................................. 29 

5 Nya Zeelands vårdnadsprocess ................................................. 30 

5.1 Inledande ord ................................................................................... 30 



 
 

5.2 Rätts- och domstolsordning .............................................................. 30 

5.3 Familjedomstolen............................................................................. 31 

5.3.1 Ikraftträdandet år 1980 .................................................................................................. 31 

5.3.2 Vårdnadsbestämmelserna ............................................................................................... 32 

5.3.3 Kvalifikationskrav på domaren i familjedomstolen ......................................................... 33 

5.3.4 Före 2014 års reform ...................................................................................................... 34 

5.3.5 2014 års reform – Family courts proceedings reform bill .............................................. 37 

5.3.6 Faktorer i den nyzeeländska vårdnadsprocessen ............................................................ 41 

6 Jämförande analys ..................................................................... 45 

6.1 Inledande ord ................................................................................... 45 

6.2 Faktorer som är förknippade med en specialdomstol ........................ 45 

6.2.1 Specialisering av domare ................................................................................................ 45 

6.2.2 Uteslutande av lekmannamedverkan ............................................................................... 48 

6.2.3 Snabbare process ............................................................................................................ 50 

6.3 Faktorer som inte är förknippade med en specialdomstol ................. 51 

6.3.1 Samförståndslösningar och vårdnadsavtal ..................................................................... 51 

6.3.2 Specialistutlåtanden ........................................................................................................ 53 

6.3.3 Barnombud främjar barnets rätt att komma till tals ....................................................... 53 

6.3.4 Parterna för sin egen talan i enkla mål .......................................................................... 54 

6.4 Slutsatser.......................................................................................... 55 

7 Specialdomstolar ........................................................................ 57 

7.1 Inledande ord ................................................................................... 57 

7.2 Fördelar och nackdelar med specialdomstolar………………………57 

7.2.1 Fördelar och nackdelar med expertiskunskap ................................................................ 57 

7.2.2 Fördelar och nackdelar avseende administration och system ......................................... 61 

7.2.3 Fördelar och nackdelar med att ombudens roll blir mindre ........................................... 62 

7.2.4 Fördelar och nackdelar – allmän åtkomst och avgränsning ........................................... 63 

7.3 Slutsatser.......................................................................................... 65 

8 En familjedomstol i Sverige ....................................................... 67 

8.1 Inledande ord ................................................................................... 67 

8.2 Specialdomstolar i Sverige – en överblick........................................ 67 

8.2.1 Generellt om specialisering i svenskt rättsväsende ......................................................... 67 

8.2.2 Specialiseringskonstruktioner i svensk domstolsordning ................................................ 69 

8.2.3 Motiv till specialdomstolar i svensk debatt ..................................................................... 71 



 
 

8.3 Förslaget på en familjedomstol ........................................................ 72 

8.3.1 Avvisanden av förslaget .................................................................................................. 72 

8.3.2 Striden om specialisering – är vårdnadsprocessen tillräckligt speciell? ........................ 75 

8.3.3 Överväger eventuella fördelar med en familjedomstol kostnaderna med densamma? ... 79 

8.4 Slutsatser.......................................................................................... 80 

9 Avslutande ord ............................................................................ 81 

Referenser ...................................................................................... 83 

Bilaga 1. .......................................................................................... 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förkortningar 

 

 

CoCa  Care of Children Act 2004 

EIP  Early intervention process 

FB  Föräldrabalk (1949:381) 

FCA  Family Courts Act 1980 

FDR  Family Dispute Resolution 

FPA  Family Proceeding Act 1980 

LPT  Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård  

LUL Lag (1964:167) med särskild bestämmelser om unga 

lagöverträdare 

LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

omhändertagande av unga 

PTS  Parenting through separation 

RB  Rättegångsbalk (1942:740) 

SoL  Socialtjänstlag (2001:453) 

ÄktB  Äktenskapsbalk (1987:230) 

 



1 
 

1 
 

Presentation av uppsatsen 
 

 

 

1.1 Inledning 
 

Varje år får cirka 50 000 barn vara med om att deras föräldrar separerar. 1 Skilsmässa 

mellan föräldrarna är ofta en kraftig riskfaktor för barns utveckling2, och när 

familjesituationen i sådana lägen förändras är det viktigt att barnets rätt till 

förmyndarskap, vårdnad och kontakt med bägge föräldrarna alltid är tillgodosedd 

genom formella lösningar. De flesta föräldrar klarar själva av att lösa de frågor om 

vårdnad, boende och umgänge som uppkommer vid en separation. Ibland lyckas 

föräldrarna däremot inte komma till någon gemensam lösning i fråga om vårdnaden 

och inleder istället en vårdnadsprocess för att få frågorna beslutade av domstolen. 

Under 2013 var cirka 7200 barn under utredning för frågor om vårdnad, boende och 

umgänge.3 Det är ett antal som det senaste decenniet mer än fördubblats.4 

 

Synen på barnet och barnets roll i förhållande till föräldrarna och samhället har förändrats 

kontinuerligt under de senaste decennierna. Få samhälleliga föreställningar har 

omvärderats så snabbt, och så radikalt, som synen på barn och barnuppfostran under 

1900-talets senare hälft. Från att länge enbart ha ansetts vara ett objekt för föräldrarnas 

omsorg anses barnet idag vara ett individuellt rättsligt subjekt och bärare av samma 

mänskliga rättigheter som vuxna medborgare.5 Barnets position har blivit så stark att det 

numera också är innehavare av alldeles egna rättigheter – barnets rättigheter. 

                                                             
1 Socialstyrelsen rapport ”Familjerätten och barnet i vårdnadstvister. Uppföljning av hur 2006 års 

vårdnadsreform slagit igenom i socialtjänstens arbete” samt Sveriges officiella statistik, Statistik – 

Socialtjänst Familjerätt 2004-2010”, se tabell i arbetets bilaga 9. 
2 Broberg, Almqvist & Tjus, ”Klinisk barnpsykologi. Utveckling på avvägar”, s. 71.  
3 Socialstyrelsen, ”Familjerätt år 2013”, s. 8. 
4 http://www.dagensjuridik.se/2014/01/antalet-vardnadstvister-i-domstol-har-mer-fordubblats-allt-fler-

pappor-strider-sina-barn. 
5 Singer, ”Barnets bästa. Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle”, s. 17. 
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Rättigheterna finns inskrivna i såväl nationell som internationell lag och folkrättsliga 

instrument. Gemensamt för de flesta av dessa rättigheter är att principen om barnets bästa 

(allt som oftast) anses vara den tyngst vägande faktorn vid alla beslut som rör barnet. 

Frågan om vad som egentligen är barnets bästa är dock inte klarlagd. Även om den 

gemensamma utgångspunkten i svensk rätt är att det inte går att definiera begreppet, så 

har barnets bästa som rättslig målsättning fått innebörden att alla beslut som fattas kring 

barnet ska tillgodose barnets behov och barnets intressen.6 I svenska vårdnadstvister har 

barnets bästa fått en utslagsgivande karaktär då det numera anges i föräldrabalken (FB) 

att barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge 

(FB 6:1).  

Hur barnets bästa och barnets rättigheter ska få större genomslag i vårdnadstvister är 

ständigt aktuellt för granskning och revision. Vårdnadstvister innefattar ofta svåra 

konflikter mellan föräldrarna och barnet utsätts ofta för ett större psykiskt lidande än vad 

separationen i sig självt medför. Bidragande till detta kan vara att vissa brister fortfarande 

existerar i vårdnadsprocessen. Dessa brister medför att handläggningsordningen bör ses 

över. Ett alternativ som varit på tal många gånger för svensk del är en specialiserad 

domstol för familjerättsmål och vårdnadstvister. Förslaget har dock avvisats flera gånger.7  

Även om efterfrågan på specialisering i viss mån ökat i Sverige de senaste decenniet8 

fortsätter generalisering hos domarna vara utgångspunkten. Speciella familjedomstolar är 

en ordning som ansetts motiverad i många andra länder. Bland länderna som instiftat 

specialisering i familjerättsliga ärenden finns Nya Zeeland. Vårdnadstvister handläggs 

där i en familjedomstol med specialiserade domare. Landet har genomfört flertalet 

reformer av domstolskonstruktionen och vårdnadsprocessen för att komma tillrätta med 

diverse brister, såsom långsamma processer och bristande kompetens hos personalen. 

Samma problem kan i viss mån sägas existera också i den svenska vårdnadsprocessen och 

kan innebära att barnets rättigheter inte tillgodoses fullt ut. Med utgångspunkt i dessa 

brister finns det en poäng i att åter lyfta frågan om en specialiserad familjedomstol. 

Genom att undersöka vilka effekter en sådan domstol skulle få på vårdnadsprocessen kan 

                                                             
6 SOU 1997:116, ”Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige”, s. 

125 ff och Singer a.a. s. 17 och 34.  
7 Se bland annat Bet. 1991/92:JuU20, Bet. 1992/93:LU22 s. 28 f, Prop. 1997/98:7 s. 93, Kommittédirektiv 

2002:89, avsnitt ”Domstolsprocesser om vårdnad”. 
8 Se bland annat SOU 2005:43, ”Vårdnad – Boende – Umgänge. Barnets bästa, föräldrarnas ansvar”, s. 

286, Domstolsverkets slutrapport ”Specialisering av domare i humanjuridik”, s. 4 och SOU 2010:44, 

”Mål och medel – särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol”, s. 20 f.  
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en slutsats dras också i fråga om vilka effekter och konsekvenser alternativet med en 

familjedomstol skulle få för tillgodoseendet av barnets rätt och barnets bästa. För 

ändamålet kan en analys av det ständigt utvärderade nyzeeländska systemet med 

specialiserade familjedomstolar vara understödjande vid besvarandet av denna fråga.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Som tidigare nämnts är målsättningen vid alla vårdnadstvister att tillgodose barnets 

bästa.9 För svensk del har frågan om hur detta bäst bör göras ansetts behöva övervägas 

ytterligare.10 Syftet med denna uppsats är att undersöka om en specialiserad 

familjedomstol skulle vara en god och i övrigt lämplig lösning för att bättre tillgodose 

barnets bästa och barnets rätt i vårdnadstvister. Framställningen avser alltså att besvara 

följande huvudfrågeställning 

”Är inrättandet av speciella familjedomstolar en lösning för att bättre tillgodose 

barnets bästa och barnets rätt i svenska vårdnadsprocesser?” 

Efter det att huvudfrågeställningen besvarats kommer en följande frågeställning att 

behandlas. Denna följdfråga tar sikte snarast på aspekter utanför en potentiell 

familjedomstol som sådan, såsom exempelvis hur väl lösningen passar i svensk 

domstolsordning. Den lyder  

”Skulle en sådan familjedomstol vara en godtagbar och lämplig lösning ur ett 

större perspektiv?” 

Undersökningen görs dels genom att jämföra den svenska vårdnadsprocessen med 

vårdnadsprocessen på Nya Zeeland, dels genom att granska allmänt hållna för- och 

nackdelar med specialiserade domstolar och genom att sätta dessa i relation till den 

svenska vårdnadsprocessen och en hypotetisk familjedomstol. Denna fördelning är 

ämnad att ge en praktisk-baserad analys samt en teoretisk-baserad analys att grunda 

framställningens slutsatser på. Den nyzeeländska ordningen ger läsaren med en bild över 

hur en vårdnadsprocess i en familjedomstol i praktiken kan vara organiserad och 

administrerad, medan studiet av allmänna argument för- och emot på ett teoretiskt plan 

ska beskriva effekten och konsekvenserna med en specialiserad familjedomstol.  

                                                             
9 Singer a.a. s. 17. 
10 Prop. 2011/12:53 s. 23. 
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1.3 Terminologi, begrepp och definitioner 
 

I detta avsnitt görs läsaren bekant med vissa begrepp i den kommande framställningen.   

Barnets rätt – Med detta avses samtliga av de rättigheter som realiseras i den enskilda 

vårdnadsprocessen. Hit hör särskilt principen om barnets bästa och barnets rätt att få sin 

vilja beaktad enligt barnkonventionen och barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en 

god fostran (FB 6:1). 

Faktorer (kapitel 6) – Med faktorer avses de institut, principer och bestämmelser som kan 

avhjälpa de i kapitel 2 definierade problemområden som finns i den svenska 

vårdnadsprocessen. Exempel: Barnombud är en faktor som kan främja barnets rätt att 

komma till tals i vårdnadsprocessen. 

Familjedomstolen – När jag i uppsatsen talar om ”familjedomstolen” så åsyftas en sådan 

domstol såsom koncept. Med andra ord så avses med detta inte en specifik sådan. När det 

i texten hänvisas till familjedomstolarna på Nya Zeeland så åsyftas de specialavdelningar 

som finns vid de allmänna domstolarna, men som på grund av sin avskildhet betecknas 

som egna fristående domstolar.11 Mer om detta återkommer jag till i kapitlet 5. När det 

talas om en potentiell familjedomstol i Sverige så avses med detta någon form av 

specialinstans för familjerättsliga mål, d.v.s. även specialavdelningar. Skälet till detta är 

att jag vill att studien inte ska vara specifikt inriktad på exempelvis en fristående 

familjedomstol, utan spänna över samtliga specialiseringskonstruktioner. Smidigast är då 

att de sammantaget får gå under namnet ”familjedomstol” eller helt enkelt 

specialinstanser. I rättegångsbalken (1942:740) (RB) benämns specialdomstolar som 

särskilda domstolar (RB 10:17 st. 1 p. 1). Jag använder mig inte av denna benämning. 

Om jag i texten vill markera att vad som diskuteras är fristående specialdomstolar 

benämns dem just så.  Specialavdelningar har i svensk rätt också gått under namnet 

särskilda domstolar, förbundna med de allmänna domstolarna.12 Jag använder mig inte 

heller av denna benämning i fråga om specialavdelningar. Då jag vill understryka 

specialiseringselementet hos dessa avdelningar används istället kort och gott 

specialavdelningar.  

                                                             
11 Jämför exempelvis migrationsdomstolarna, se avsnitt 8.2.2 nedan. 
12 SOU 2010:44, s. 69. 
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Vårdnadsprocessen – När det i uppsatsen talas om ”vårdnadsprocessen” inberäknas 

tvister om boende och umgänge, då dessa frågor är naturliga följdfrågor till 

vårdnadsfrågan.  

 

1.4 Utgångspunkter och vägledande principer 
 

Framställningen är förankrad i två utgångspunkter. Den första av dessa är att det är barnet 

som är huvudpersonen i vårdnadstvisten. Att detta framhålls som en betydelsefull 

”vägvisare” i arbetet grundar sig i att mycket av den information som finns att tillgå kring 

den svenska vårdnadsprocessen – och som använts som material under bearbetande av 

denna text – kan vara färgad av en sedan länge rotad uppfattning om att barnet enbart är 

ett objekt i en tvist mellan föräldrarna. Vid studiet av all information används denna 

utgångspunkt för att göra såväl mig själv som läsaren uppmärksam på fakta som i själva 

verket bygger på – eller är influerad av – ett ”vuxenperspektiv”. Den andra 

utgångspunkten är att barnet allt som oftast saknar förmåga att själv tillvarata sina 

rättigheter i vårdnadstvister. När föräldrarna inte klarar av att tillgodose dessa så måste 

en annan vuxen träda in i den rollen. Denna utgångspunkt ska fungera som en 

återkommande påminnelse om barnets utsatthet och beroende när barnet, genom 

föräldrarna, trasslas in i rättsväsendet. Undersökningen utgår i största allmänhet ifrån 

principen om barnets bästa som absolut vägledande princip. 

 

1.5 Metod  
 

Studien som utförs i denna uppsats bygger på sedvanlig rättsdogmatiskt metod. I denna 

metod kan dock inberäknas ett delmoment som bygger på komparativ metod. Det enklaste 

sättet att beskriva vad som avses med rättsdogmatisk metod är att författaren söker 

fastställa vad som är gällande rätt.13 Metoden används i denna uppsats för att fastställa 

vad gällande rätt är (de lege lata) samt för att fastställa om lagstiftaren bör tillskapa nya 

rättsregler (de lege ferenda). Fastställandet av gällande rätt sker genom sammanställandet 

av information om de rättsregler som styr och omgärdar vårdnadsprocessen och hur de i 

praktiken tillämpas. Motiven bakom reglerna och de värderingar som underbygger dessa 

                                                             
13 Lehrberg, ”Praktiskt juridisk metod”, s. 178.  
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undersöks för att få en förståelse för deras betydelse i hur reglerna bör tillämpas. Det är i 

de lege ferenda analysen (ungefär; vad lagen bör vara) som den komparativa delen fyller 

sitt syfte. Genom att studera andra rättsliga systems lösningar på ett givet problem blir 

ofta brister med det egna systemets mer tydliga och mer framträdande, men också vad 

som i jämförelse kan tyckas vara goda lösningar i det egna systemet. En jämförelse över 

hur ett annat land valt att lösa ett problematiskt rättsområde öppnar också upp för en 

kritisk granskning av det egna systemet ur ett betydligt bredare perspektiv. Jämförelsen 

mellan Sverige och Nya Zeeland görs ur ett såväl makroperspektiv som ett 

mikroperspektiv.14 Makroperspektivet anläggs för att granska det nyzeeländska systemet 

för att lösa vårdnadstvister på ett mer allmänt plan. Det rör sig så att säga om en 

undersökning över hur landet lagtekniskt valt att angripa vårdnadstvisten och de 

konsekvenser den kan medföra för barnet. Motsatsen till detta synsätt är en jämförelse ur 

ett mikroperspektiv. Här ligger fokus snarast på att undersöka specifika rättsliga institut. 

För att en komparativ studie i någon mening ska bli givande krävs som grundläggande 

förutsättning att de system som undersöks faktiskt är jämförbara. Liknande institut kan 

inrättas men av vitt spridda orsaker. Det viktiga i en komparativ studie är därför att 

identifiera regler som fyller samma funktion.15 De system som ska jämföras måste ha 

tillkommit för att hantera samma problem eller intressekonflikt. En sådan gemensam 

funktion finns mellan vårdnadsprocessen i Sverige och på Nya Zeeland. 

 

1.6 Valet av Nya Zeeland som jämförelseland 
 

Att vårdnadsprocesser handläggs i en specialiserad familjedomstol är inte på något vis 

unikt för Nya Zeeland. Liknande ordningar finns i Australien, i flera amerikanska 

delstater, i Portugal och i Kanada för att enbart nämna några exempel. I denna uppsats 

har jag endast valt att studera familjedomstolen på Nya Zeeland, och anledningarna till 

detta är flera. För det första gör denna avgränsning det möjligt att i uppsatsen gå djupare 

in i en specifik reglering utöver den svenska. Detta ökar chanserna att på ett adekvat sätt 

redogöra för de för- och nackdelar som finns i systemet på ett enhetligare och mer 

fullständigt sätt än om en jämförelse görs med flera länder. För det andra är jurisdiktionen 

för de nyzeeländska familjedomstolarna enhetlig avseende familjerättsliga ärenden. Det 

                                                             
14 Zeigwertz & Kötz, ”An introduction to comparative law”, s. 4 f. 
15 A.a. s. 34. 
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innebär bland annat att vårdnadsfrågor alltid handläggs av en familjedomstol om de 

uppkommer i samband med andra familjerättsliga ärenden såsom skilsmässa eller 

barnavårdsärenden. För den enskilda familjen är det fördelaktigt att de kan vända sig till 

en och samma institution för frågor som går in i varandra. Detta argument bottnar således 

i ren personlig preferens från min sida i fråga om domstolens organisation. För det tredje 

har familjedomstolen och vårdnadsprocessen på Nya Zeeland genomgått ett flertal 

reformer som en direkt effekt av flertalet kritiska utvärderingar av systemet. Att systemet 

behövt reformerats kan vid första anblick uppfattas som någonting negativt. Jag menar 

dock att studiet av ett system som krävt flera reformer kan tydliggöra problem som är 

särskilt förknippade med specialdomstolar och som är svåra att undvika. Sist men inte 

minst är valet motiverat utifrån den nyzeeländska familjedomstolens 

specialiseringskonstruktion som sådan. Familjedomstolarna utgörs egentligen av 

specialavdelningar vid landets tingsrätter. Skulle en familjedomstol inrättas i Sverige 

skulle en trolig lösning vara likartad denna då det är ett alternativ som redan används i 

Sverige för vissa måltyper. Mer om detta återkommer jag till senare.  

 

1.7 Material 
 

Svenska rättskällor i form av författningar, förarbeten och doktrin har använts för att 

definiera gällande rätt. Praxis har inte studerats eftersom det är de formella 

bestämmelserna som utformar vårdnadsprocessen som är av intresse för besvarandet av 

uppsatsens huvudfrågeställning. Vid tolkningen av gällande rätt används i viss mån också 

allmänna rättsprinciper. Som hjälpmedel vid definition av problemen kommer jag även 

att använda mig av statistik. I stor utsträckning används även uttalanden av verksamma 

praktiker inom området – såsom advokater, familjerättsjurister, familjerättssekreterare 

och forskare. För att få en inblick i processens effekt på barnets rätt och barnets bästa 

finns en mycket god poäng i att beakta uppfattningar hos de som arbetar nära barnet i 

vårdnadsprocessen. 

Vid studiet av det nyzeeländska rättssystemet har av självklara skäl informationen 

hämtats från andra källor än de traditionella svenska. I mångt och mycket kommer 

gällande rätt fastställas genom att information hämtas från det nyzeeländska 

Justitiedepartementets och Familjedomstolens officiella hemsidor. Av den anledningen 

att det inte går att få tag i fysiska kopior av källorna hänvisas till internetkällor för allt 
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material. Detta gör att det kan förekomma andrahandskällor, vilket då också anges i 

fotnoten. För tolkning av gällande rätt används i stor utsträckning lagförslagen som ligger 

bakom regleringarna, så kallade bills.  

 

1.8 Avgränsning 
 

Uppsatsen behandlar frågan om införandet av en potentiell familjedomstol. En sådan 

domstol skulle ha jurisdiktion över andra rättsområden utöver vårdnadstvister, såsom 

äktenskapsskillnad, adoption, arvsfrågor, faderskapsfastställelse och så vidare. Dessa 

rättsområden kommer dock inte behandlas i detta arbete, utan fokus ligger enbart på 

vårdnadsprocessen.  

Vid genomgång av reformförslag och lagändringar som skett på Nya Zeeland kommer 

endast regleringar som berör vårdnadsprocessen i familjedomstolen behandlas. Jag vill 

också passa på att nämna att vissa institut som är oberoende av att vårdnadsprocessen 

handläggs i en familjedomstol kommer tas upp i den komparativa jämförelsen. Syftet med 

detta är att framhålla vilka faktorer i vårdnadsprocessen som är beroende av att den hålls 

i en specialdomstol och vilka faktorer som inte är beroende av det.  

 

1.9 Disposition 
  

För att leda läsaren genom arbetet inleds varje kapitel med en kort redogörelse för vad 

som kommer behandlas och varför informationen är viktig för besvarandet av uppsatsens 

huvudfrågeställning. Studien sker i övrigt i ett format om fyra steg. 

Steg ett – bakgrundsmaterial. Inledningsvis lämnas en allmän redogörelse över hur 

barnets som rättighetsbärare och barnets bästa beaktas i svenskt rättsväsende i kapitel 2. 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en grundläggande förståelse för vilken syn på barnet 

som ska vidmakthållas i vårdnadsprocessen. Därefter följer en genomgång av den svenska 

vårdnadsprocessen historia samt gällande rätt i kapitel 3. I anslutning till detta följer en 

problemdefinition av vårdnadsprocessens brister i kapitel 4. Steg ett avslutas med 

redogörelsen för den nyzeeländska familjedomstolen och landets vårdnadsprocess i 

kapitel 5. De respektive redogörelserna för vårdnadsprocesserna i Sverige och på Nya 

Zeeland innefattar ingen kritisk granskning av systemen utan syftar till att orientera 
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läsaren och göra denne bekant med det materiella underlaget. Materialet som läggs fram 

kommer sedan användas som grund i den följande jämförelsen. Med hänsyn till att det är 

den svenska vårdnadsprocessen som är i fokus för denna uppsats är bakgrunden till denna 

mer utförlig.   

Steg två – komparativ jämförelse. Kapitel 6 innefattar den praktiskt-baserade analysen 

och den faktiska jämförelsen mellan länderna. Skillnader och likheter mellan systemen 

kommer här ställas emot varandra. Här ligger fokus på de i kapitel 4 definierade 

problemen. Har det i det nyzeeländska systemet valts en annan lösning än den svenska 

kommer automatiskt följdfrågan varför det ser annorlunda ut att ställas. I denna del 

undersöks också perspektiv som kan ha påverkat den nyzeeländska rätten i den riktning 

den tagit. Här är rättssäkerhets- och effektiviseringsperspektiv exempel på synsätt som 

kan ha influerat regleringen i fråga.  

Steg tre – argument för- och emot specialdomstolar. Kapitel 7 utgörs av den teoretisk-

baserade analysen och behandlar allmänna för- och emot argument med 

specialdomstolar. De argument som framförs sätts i direkt relation till alternativet med en 

specialiserad familjedomstol. 

Steg fyra – specialdomstolar ur ett bredare perspektiv. Kapitel 8 och sedermera studiens 

avslutande del har till syfte att närmare undersöka om en familjedomstol är en lämplig 

lösning ur det bredare perspektivet. Denna undersökning innefattar ett antal delmoment. 

Inledningsvis studeras utvecklingen av specialiseringsfrågan i svensk rätt från 90-talet 

och framåt. Härefter granskas några av de specialiseringskonstruktioner som idag 

förekommer i svensk domstolsordning och som är alternativa sätt att inordna 

specialisering i vårdnadsprocessen. I detta kapitel bemöts också de motiv som legat 

bakom den återkommande avvisningen av förslaget om en familjedomstol i svensk debatt.   

I kapitel 9 sammanfattas de slutsatser som dragits av studien och uppsatsen avslutas med 

några ord kring de resultat som framkommit. 
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2 
 

Barnets rätt och barnets bästa 
 

 
 

2.1 Inledande ord 
 

Barnets rätt och barnets bästa ligger till grund för frågeställningen i denna uppsats, så 

oundvikligen måste en fråga ställas; vad är egentligen innebörden av dessa begrepp? 

För att kunna diskutera vilken roll de kan och bör spela i vårdnadsprocessen – vilket 

värde de ska tillmätas – måste de också utredas. Detta kapitel är ämnat att göra just 

detta. Det görs dels genom en redogörelse för barnets såsom rättighetsbärare och dels 

genom en redogörelse för den syn som vuxna anlägger på barn. En genomgång ges 

också av innebörden av barnets rätt och barnets bästa så som de kommit att tolkas i 

svenskt, men också i internationellt, hänseende.  

 

2.2 Barnet som rättighetsbärare  
 

”All human beings are born free and equal in dignity and rights.” Så lyder den inledande 

artikeln i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948. Innebörden som kan 

utläsas är att det räcker med att vara människa för att man ska vara berättigad till vissa 

rättigheter. Redan i begynnelsen av de mänskliga rättigheternas framträdande på 

världsarenan fanns en insikt om att barnet är i behov av särskilt skydd då det har särskilda 

behov och intressen.16  

En rättighet innebär i allmänhet att samhället, eller världssamfundet, uppfattar ett intresse 

som skyddsvärt. Någon är samtidigt förelagd en skyldighet att se till att rättigheten 

förverkligas. För att vara meningsfull måste en rättighetsbärare ha möjlighet att faktiskt 

kunna kräva rättigheten. En rättighet brukar därför ofta karaktäriseras just av att 

                                                             
16 Singer a.a. s. 37. 
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rättighetsinnehavaren kan utkräva rättigheten. Om rättigheten enbart existerar för att 

stötta uttalanden och förpliktelser men inte ges egentlig genomslagskraft i praktiken är 

rättigheten enbart en formell utfästelse. För att uttalanden om rättigheter inte enbart ska 

utgöra tomma ord krävs mekanismer för deras förverkligande. För förverkligandet av 

barnets rättigheter blir detta särskilt aktuellt. Barnet har ofta inte kunskap om vilka 

rättigheter det har och inte heller kunnande om hur dessa ska utkrävas.17 Det innebär att 

de säkerhetsmekanismer som försäkrar att barnets rätt är möjliga att realisera i varje 

enskilt fall måste fungera på ett adekvat och korrekt sätt. Med stöd i de brister som kan 

sägas existera i vårdnadsprocessen (se kapitel 4 nedan) så kan barnets rättigheter i viss 

mån sägas ha varit svåra att realisera i praktiken. Det innebär dock inte att rättigheterna 

inte existerar eller är av mindre värde, utan att arbetet för rättigheternas fulla 

genomslagskraft måste förbättras.  

Två perspektiv kan anläggas på begreppet rättighet. Den första av dessa – det 

viljeteoretiska synsättet – innebär att rättighetsinnehavaren kan förfoga över rättigheten. 

Som precis nämnts kan barnet ofta inte göra detta. De saknar ofta den erfarenhet, förmåga 

och kunskap som ett autonomt utkrävande av en rättighet fordrar. Det viljeteoretiska 

synsättet kräver att rättighetsinnehavararen är en självbestämmande individ och följden 

av att anlägga perspektivet blir att barnet inte anses inneha rättigheten förrän han eller 

hon kan bestämma över den.18 Motsatsen till detta är att anlägga det intressebaserade 

synsättet. Som namnet antyder ligger fokus med detta synsätt istället på barnets intressen. 

Dessa anses skyddsvärda, men ansvaret att förverkliga barnets rättigheter ligger på någon 

annan. Perspektivet motsvarar bäst den uppfattning som idag råder kring barnet som 

rättighetsinnehavare.  

Perspektiven blir intressanta när de anläggs på barnets rätt i vårdnadsprocessen. Hur man 

väljer att se på barnet i dess roll som rättighetsinnehavare får nämligen utslag på vilken 

genomslagskraft rättigheterna får. Det är lätt att sluta sig till att det intressebaserade 

synsättet är det enda rimliga sättet att se på barnets rättigheter. Barnrättsexperten John 

Eekalarr menar däremot att det intressebaserade synsättet innebär att de aktuella 

rättigheterna egentligen inte är rättigheter i dess sanna bemärkelse eftersom synsättet 

enbart grundar sig på att någon annan bestämmer vad som är bra för barnet.19 

                                                             
17 Singer a.a. s. 17.  
18 Singer a.a. s. 39 f. 
19 Eekelaar, ”The importance of Thinking that Children have rights”, s. 221 ff.  
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”Rättigheterna” saknar därmed egentlig innebörd eftersom de enbart fylls med innehåll 

om någon annan anser att det är till godo för barnet. Min förståelse är att resultatet av 

detta blir att vad som i tidsandan anses vara barnets bästa – vilket bestäms av vuxna – blir 

styrande för vilka som blir barnets rättigheter. Makten ligger därmed fortsättningsvis hos 

de vuxna och inte hos barnen. Som nedan kommer framgå så är barnets bästa tidsbundet 

(se avsnitt 2.4 nedan). Att det exempelvis i dagsläget anses vara för barnets bästa att det 

inte beslutas om gemensam vårdnad om föräldrarna har alltför stora samarbetssvårigheter 

innebär att rättsväsendet beslutar att ett förhållande är till godo eller till ondo för barnet 

och ”etiketterar” det som barnets bästa. Anna Singer, professor i civilrätt vid Uppsala 

Universitet, är av den uppfattningen är att det intressebaserade och det viljeteoretiska 

synsättet måste kombineras på ett sådant sätt att barnets kompetens får utrymme samtidigt 

som det skyddas.20  

En högst personlig reflektion av vad som nu sagts är att det är felaktigt att barnets rätt 

bestäms utifrån kriterier som motsvarar i tiden accepterade sätt att uppfatta barnet och 

dess rätt. Historian lär oss att vi gör rätt i att förhålla oss medvetna om att barnets 

rättigheter tolkas utifrån den rådande tidsandan och att denna syn på barnet inte 

nödvändigtvis är den rätta. Om man är medveten om detta innebär det att utgångsläget är 

det finns absoluta rättigheter för barnet och att dessa rättigheter ständigt måste 

eftersträvas. Detta skulle reducera risken för att falla in i en acceptans av rådande, men 

ständigt föränderliga, uppfattningar. Rättsväsendets uppgift är inte att skapa barnets 

rättigheter (intressebaserade synsättet) utan att ”finna” dem och se till att dem tillvaratas. 

Förståelsen för barnets rätt i vårdnadsprocessen har vissa aspekter som med rätta kan 

sägas bottna i studiet av så kallade ”hjälpvetenskaper”, däribland rättsfilosofi.21 Inom 

rättsfilosofin brukar det talas om objektiv och relativ moral. Medan objektivisterna talar 

om att det finns en moralisk sanning, menar relativisterna att det kan finnas flera moraliskt 

godtagbara sanningar. Det blir intressant att studera barnets rättigheter utifrån dessa 

filosofiska orienteringar om man – som jag själv – sluter sig till att dessa rättigheter svävar 

mitt emellan det vilje- och det intressebaserade synsättet (observera att jag här talar om 

barnets rättigheter och inte om barnets bästa). De olika moraliska inriktningarna ger olika 

ingångsvärde. Med ett objektivistiskt synsätt så har barnet absoluta, oföränderliga 

rättigheter. Det relativistiska synsättet innebär å sin sida att barnets rättigheter kan ta sig 

                                                             
20 Singer a.a. s. 41. 
21 Bert Lehrberg använder begreppet ”hjälpvetenskaper” när han åsyftar i sig självständiga vetenskaper 

som används inom den juridiska vetenskapen. Se Lehrberg, a.a. s. 178.  
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olika uttryck. Finns det oföränderliga och absoluta rättigheter går det inte, enligt mig, att 

acceptera att barnets rättigheter är tidsbundna. Även om den gemensamma 

utgångspunkten är att barnets rättigheter alltid ska uppnås så är det som framkommit inte 

alltid tydligt hur detta på bästa sätt ska göras. Ovanstående redogörelse har främst syftat 

till att illustrera problematiken med att slutgiltigt definiera barnets rättigheter. Med detta 

inte sagt att domaren i en vårdnadstvist ska definiera barnets rätt i ett enskilt fall – 

självfallet ska barnets rättigheter vara statiskt för alla barn. Däremot kan en domare 

uppmärksammas på att den rådande definitionen inte längre stämmer överens med synen 

på barnet. Mycket har hänt på kort tid avseende barnets rättigheter, och det är troligt att 

mycket fortsättningsvis också kommer förändras desto starkare barnperspektivet (se 

avsnitt 2.4 nedan för en redogörelse av begreppet) växer sig i allmänhetens ögon. Synen 

på barnets rättigheter måste vara flexibelt och vid utformandet av en ny instans- och 

processordning för vårdnadsprocessen tjänar det sitt syfte att reflektera över ovanstående 

aspekter. Det kan bli aktuellt att fundera över huruvida en specialinstans har större (eller 

mindre) chans att bibehålla en flexibel syn på barnet som rättighetsbärare. 

 

2.3 Synen på barnet  
 

Det är av stor betydelse att skapa en medvetenhet kring hur och på vilka grunder barnet 

beaktas av vuxna. Två perspektiv som kan anläggas på barnet är det 

kompetensorienterade- och det behovs-/beroendeorienterade synsättet. Det förstnämnda 

innebär att barnet uppfattas av vuxna som förmögen att fatta beslut i fråga om den egna 

personen samt förmögen att uttrycka sin vilja. Detta kan sägas vara spegelbilden till det 

viljeteoretiska synsättet på rättigheter då bägge förutsätter att barnet är en kompetent och 

självbestämmande individ. Det behovs-/beroendeorienterade synsättet innebär till 

skillnad från detta att barnet förvisso har intressen och behov, men att dessa behöver 

tillvaratas av vuxna. Det är med andra ord vuxna som avgör hur barnets behov 

tillgodoses.22 Synsättet har sin motsvarighet i det intressebaserade synsättet på rättigheter 

då bägge förutsätter att någon annan måste tillvarata barnets rätt. Eftersom synen på 

barnet som rättighetsinnehavare är en spegelbild av synen på barnets rättigheter måste 

även de kompetensorienterade- och det behovs-/beroendeorienterade synsätten 

kombineras. Barnet måste skyddas samtidigt som det måste ses som en kompetent individ 

                                                             
22 Singer a.a. s. 29 och 41. 



14 
 

med en tilltagande förmåga att förvalta sina egna rättigheter.23 För vårdnadstvistens del 

innebär detta att komplexa bedömningar måste göras i varje enskilt fall. Vid ett eventuellt 

reformarbete av hur instans- och processordningen skulle kunna förändras måste 

lagstiftaren inberäkna denna komplexitet vid bland annat utformandet av 

kompetenskraven på domarna. 

Vid första mötet med de olika synsätt som ovan redogjorts för kan det vara svårt att greppa 

vad de exakt tar sikte på då. Det viktiga att hålla i minnet är att de har en likartad innebörd, 

men att de är perspektiv på två olika begrepp. Jag lyfter perspektiven i denna uppsats 

bland annat av det skälet att det är just synen på barnet och barnets rättigheter som i 

historien inneburit att barnet enbart fått inta rollen som ett objekt i vårdnadstvisten.  

 

2.4 Principen om barnets bästa 
 

Att den rättsliga målsättningen vid vårdnadsbeslut ska vara barnets behov och intressen 

– barnets bästa – har ovan framgått. Frågan om vad som egentligen utgör barnets bästa är 

dock ingenting som slutgiltigt kan slås fast och någon enhetlig definition av begreppet 

finns därför inte. En definition skulle riskera att begränsa den nödvändiga flexibilitet 

begreppet måste få tillåtas ha i det enskilda fallet.24 Bestämmandet av barnets bästa måste 

därför istället göras vid varje enskilt tillfälle. Innebörden av begreppet kan sägas vara 

samhälls- och tidsbundet. Det är den rådande kulturella och samhälleliga synen på barnet 

under en viss tidsperiod som bestämmer innehållet i begreppet.25 Innebörden av barnets 

bästa förändras därmed i takt med att samhällets syn på barnet som person och barnets 

behov förändras (jämför objektiv moral avseende barnet som rättighetsbärare). Barnets 

rätt till trygghet, omvårdnad och en god fostran kan däremot vara vägledande vid 

bestämmandet av barnets bästa.  

 

Även om innebörden av barnets bästa är svårdefinierbar så finns allmänt accepterade 

föreställningar om vad det innebär av att tillgodose barnets bästa. Beslut kring barnets 

person bör tillgodose barnets behov och intressen på bästa sätt – och vilka behov det 

enskilda barnet har kan skilja sig markant från det ena fallet till det andra. Barnets behov 

anses innefatta barnets behov av att få sin vilja beaktad och att få göra sin röst hörd. I 

                                                             
23 Eekelaar, ”The interest of the Child and the Child’s wishes”, s. 42-61. 
24 Prop. 2005/06:99, ”Nya Vårdnadsregler”,  s. 40. 
25 Singer, a.a. s. 18 samt SOU 2005:43, s. 105. 
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övrigt brukar barnets behov delas upp i grundläggande behov som är viktiga för barnets 

normala utveckling och andra behov som inte är grundläggande men fortfarande viktiga.26 

Barnets fysiska som psykiska hälsa och utveckling ska beaktas. Hänsyn ska dessutom tas 

till vilka effekter beslutet får för barnet, såväl i ett kort- som i ett långt perspektiv.27 Med 

”barnets intressen” åsyftas barnets uppfattning om sin situation, vilket gör det oumbärligt 

att barnets röst får komma till tals för att dess intressen ska kunna klarläggas.28 Barnets 

rätt handlar dock inte enbart om att det har rätt att få sina behov tillgodosedda samt att 

skyddas från våld och övergrep. Anna Singer menar att barnets bästa också handlar om 

att respektera barnet som individ och som ett självständigt rättsligt subjekt med egna 

rättigheter.29  

 

Den rådande uppfattningen är att bedömningen av barnets bästa ska göras utifrån ett 

barnperspektiv.30 Ett tydligt barnperspektiv ska också prägla alla beslut som fattas kring 

barnet.31 Innebörden av begreppet är att det är barnets intressen som ska beaktas och 

ingenting annat. Att ha ett barnperspektiv innebär vidare att beslutsfattaren ska samtala 

med och lyssna på och försöka klargöra hur barnet ser på sin situation och kommande 

förändringar – med andra ord ”att se med barnets ögon”.32 I övrigt så brukar vetenskap 

och beprövad erfarenhet i samband med att barnets vilja beaktas anses vara en lämplig 

metod för avgörandet av barnets bästa. Vetenskap och beprövad erfarenhet i brukar i 

sammanhanget åsyfta vedertagna kunskaper om barn.33 Numera är också utgångspunkten 

i alla vårdnads-, boende- och umgängesmål att barnets vilja ska beaktas av socialnämnden 

och domstolen. Barnets åsikter ska respekteras och domstolen ska i allmänhet också följa 

barnets bestämda önskan om barnets mognadsgrad är sådan att den bör respekteras.34 

Sveriges ratificering av barnkonventionen spelade en betydande roll i denna utveckling. 

Konventionens artikel 12 ålägger staterna att tillförsäkra att barnet får uttrycka sig i alla 

frågor om rör den egna personen samt att åsikterna ska tillmätas betydelse i förhållande 

till barnets ålder och mognad. Detta gäller i alla administrativa förfaranden som rör 

barnet. Barnet ska ses som en självständig individ med förmågan att fatta egna beslut.35 

                                                             
26 SOU 1997:116, avsnitt 6.2.2, ”Barnets bästa och barnets behov”. 
27 Prop. 2005/06:99, s. 40. 
28 Singer a.a. s. 35. 
29 Singer a.a. s. 17. 
30 SOU 2005:43, s. 105. 
31 Singer a.a. s. 35. 
32 Prop. 2005/06:99, s. 39. 
33 Eekelaar a.a. s. 42-61 samt SOU 1997:116, avsnitt 6.2.2. ”Barnets bästa och barnets behov”. 
34 Prop. 2005/06:99, s. 39 och 45. 
35 Singer a.a. s. 29. 
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Det handlar inte om att barnet ska behöva ta en vuxens ansvar eller behöva fatta beslut 

som det inte är moget för, utan att det ska få göra sin röst hörd. Att barnet får möjlighet 

att komma i tals, ge uttryck för sin inställning och vara delaktigt i frågor som rör den egna 

personen är ett viktigt led i att nå upp till principen om barnets bästa.36 Sägas ska dock 

att barnets vilja inte enbart beaktas vid bedömningen av vad barnets bästa, utan även 

fristående från denna bedömning.37 Möjligheten för barnet att höras ska göras antingen 

direkt eller genom ett ombud. Ska barnets vilja gås emot ska det föreligga starka skäl 

bakom beslutet.38 Barnets inställning bör försöka utredas i samband med samarbetssamtal 

mellan föräldrarna eller vid ingående av avtal om vårdnad, boende och umgänge hos 

socialnämnden (FB 6:19).39 Vikten av att sträva mot denna nya syn på barnet betonades 

också i barnombudsmannens årsrapport 2000, där barnets kompetens och 

handlingskraftighet framhölls som en resurs.40 Det kan vara svårt att avgöra hur mycket 

hänsyn som ska tas till barnets vilja, och det går inte att fastställa en generell ålder för när 

barnet kan antas vara lämpligt att höras. Barns mognadsgrad varierar från olika åldrar, 

men utgångspunkten är att även små barn ska kunna få sin vilja beaktad. Små barn 

kommer då lämpligast till tals genom samtal med personer som känner barnet väl.41 Vid 

en konflikt mellan principen om barnets vilja och principen om barnets bästa måste dock 

barnets vilja alltid underordnas. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

                                                             
36 http://www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/skrivelser/2004/5/synpunkter-med-anledning-av-2002-

ars-vardnadskommittes-uppdrag/. 
37 Se bland annat Kommittédirektiv 2002:89, avsnitt ”Bakgrund”. 
38 Barnombudsmannens årsrapport 2000, s. 111. 
39 Prop. 2005/06:99, s. 47. 
40 A.a. s. 9. 
41 Prop. 2005/06:99, s. 46. 

http://www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/skrivelser/2004/5/synpunkter-med-anledning-av-2002-ars-vardnadskommittes-uppdrag/
http://www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/skrivelser/2004/5/synpunkter-med-anledning-av-2002-ars-vardnadskommittes-uppdrag/
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3 
 

Sveriges vårdnadsprocess 
 

 

 

3.1 Inledande ord 
 

Följande tillbakablick tar läsaren genom utvecklingen av vårdnadsprocessen det 

senaste århundradet fram till dagens reglering. En närmare redogörelse ges också över 

hur synen på barnet förändrats och hur barnet idag uppfattas av rättsväsendet. Syftet 

med detta bakgrundsmaterial är dels att introducera läsaren för dagens 

vårdnadsprocess, dels att läsaren ska få en förståelse för det ”arv” från tidigare 

uppfattningar av barnet som potentiellt fortfarande kan leva kvar och influera – såväl 

direkt som indirekt – hur dagens reglering tillämpas i praktiken. Vid utformandet av 

en potentiell familjedomstol skulle beaktandet av dessa aspekter spela en viktig roll i 

strävandet efter en ordning som bättre tillgodoser barnets bästa och barnets rättigheter.   

 

3.2 Historisk bakgrund 
 

3.2.1 De första barnalagarna 

Den rättsliga relationen mellan barnet och föräldrarna kan spåras så långt tillbaka som till 

1734 års lag rörande förhållandet mellan barn och förälder.42 Länge var barnet maktlöst, 

saknade inflytande och var fullkomligt beroende av föräldrarna. 1900-talet medförde 

dock stora förändringar i synen på barnet och på barndomen. De första egentliga 

barnalagarna infördes i Sverige i början av 1900-talet genom lagen den 14 juni 1917 (nr 

376) om barn utom äktenskap och lagen den 11 juni 1920 (nr 407) om barn inom 

äktenskap.43 Även om dessa lagar skulle tillförsäkra barnet goda uppväxtförhållanden var 

                                                             
42 Singer a.a. s. 21. 
43 Genom lagarna gjorde man en uppdelning mellan ”äkta” och ”oäkta barn”. Barnens status fick betydelse 

bland annat för föräldrarnas underhållsskyldighet gentemot barnet.  Barn utom äktenskapet ansågs inte 

behöva kosta föräldrarna mer än vad som var absolut nödvändigt för dess uppfostran och underhåll, det vill 

säga en nivå som var att likställas med den som samhället mest utsatta hade. Barn inom äktenskapet hade 
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lagarna riktade mot vårdnadshavarna – de förpliktigade – och inte barnet själv som 

berättigad rättighetsinnehavare.44 Bestämmelserna överfördes till föräldrabalken vid dess 

ikraftträdande den 1 januari 1950. Utöver denna förflyttning hände inte mycket på 

området i lagstiftningsväg förrän på 1960-talet. Den allmänna debatten kring 

barnuppfostran under mitten av 1900-talets hade dock bidragit till en förnyad syn på 

barnet som ledde till att vårdnadsreglerna nu började uppfattas som ur sin tid. 

Internationell barnforskning resulterade i att synen på barnet började omvandlas till att 

barnet nu uppfattades som en egen individ som förtjänade respekt. Barnets psykiska 

välbefinnande började få ett eget värde i sig. 45  

 

Vårdnadsreglerna i föräldrabalken reformerades 1973 och alltsedan dess har många och 

stora reformarbeten präglat de svenska vårdnadsreglerna. Bakom ombildningarna av 

bestämmelserna låg vid det här laget en strävan om att stärka barnets intressen i 

förhållande till föräldrarnas. 1976 reformerades reglerna på nytt och de nya 

bestämmelserna hade bland annat tillkommit i syfte att det inte längre skulle göras någon 

åtskillnad mellan barn med gifta föräldrar och barn med föräldrar som inte var gifta. Man 

avskaffade därmed termerna barn inom och utom äktenskap. Vid tiden upplevde många 

fäder att vårdnadsreglerna förorättade dem som föräldrar, vilket resulterade i att de krävde 

en översyn av de gällande bestämmelserna. Kraven resulterade i att utredningen (Ju 

1977:08) om barnens rätt tillsattes.46  

 

3.2.2 Utredningen om barnens rätt – 1970- och 1980-talet 

Målet med utredningen om barnets rätt var att undersöka hur nya bestämmelser och 

åtgärder skulle kunna utformas för att barnets rätt bättre skulle tillgodoses.47 Utredningen 

gav ut tre delbetänkanden och flertalet förändringar i föräldrabalken blev resultatet. 

Utredningens första betänkande, SOU 1978:10 Barnets rätt 1. Om förbud mot aga, 

resulterade bland annat i att förbudet mot aga infördes. Bestämmelsen återfinns numera i 

FB 6:1.48  

 

                                                             
däremot rätt till sådant underhåll att de kunde leva utifrån samma levnadsvillkor som sina föräldrar. Se 

Singer a.a. s. 21 f. 
44 Barnombudsmannens årsrapport 2000, s. 17. 
45 A.a. s. 16. 
46 Singer a.a. s. 26. 
47 Prop. 1981/82:168, ”Om vårdnad och umgänge m.m.”, s. 16. 
48 Förbudet föranledde stora reaktioner från kontinenten, både goda och mindre goda. Aga upplevs än 

idag som ett lämpligt uppfostringsverktyg i många länder.  
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Det allmänna motstånd som länge existerade (och förmodligen fortfarande existerar på 

vissa håll) till att barnets vilja skulle beaktas i frågor som gällde dess person byggde på 

uppfattningen att barnet inte kunde fatta genomtänkta och välgrundade beslut på grund 

av sin omognad och brist på kunskap.49 I utredningens andra delbetänkande, SOU 

1979:63, Barnets bästa 2. Om föräldraansvar m.m., uppmärksammades att den gällande 

ordningen inte behandlade barnet som en självständig individ i tillräcklig hög grad och 

att barnets önskan inte beaktades något närmare i rättsliga kontext.50 Efter att 

delbetänkandet kommit ut genomfördes 1983 för första gången en reglering om barnets 

vilja och övriga åtgärder för att stärka barnets rättsliga ställning. Det var först nu, med 

dessa bestämmelser, som barnet gavs egna rättigheter.51 Barnets behov av att få ge 

uttryck för sin vilja och att få vara med och påverka sin situation fick komma till direkt 

uttryck i lagen. För att komma till rätta med problematiken ansågs det dock inte vara 

tillräckligt enbart med nya lagregler – en godtagbar lösning kunde bara uppnås genom att 

föräldrars syn på barnet också förändrades.52 Lagändringen ansågs däremot kunna bidra 

till en sådan förnyad syn på barnet även från föräldrarnas håll och återfinns idag i FB 6:11 

där det anges att ”[…] Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder 

och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.”. Synen på 

barnet var dock fortfarande som en mottagare av föräldrarnas omsorger.53 Barnets behov 

av en nära och god kontakt med den föräldern den inte bodde tillsammans med betonades 

och det lagfästes att det är barnets vårdnadshavare som ska tillgodose barnets rätt till 

umgänge med den andra föräldern.54  

 

Det tredje och sista delbetänkandet kom genom SOU 1987:7, Barnets bästa 3. Om barn 

i vårdnadstvister – talerätt för barn m.m, där bland annat frågorna om barnets talerätt, 

barnombud och sakkunskap i domstolen behandlades närmare. Barnets talerätt kom nu 

att motiveras bland annat utifrån den allmänna rättsprincipen om att den som har ett erkänt 

intresse också ska ha talerätt i fråga om det intresset.55 Utredningen föranledde dock ingen 

lag då samförståndslösningar mellan föräldrarna hade fått allt större genomslag och 

                                                             
49 Barnombudsmannens årsrapport 2000, s. 9. 
50 Dir. 1977:25, ”För utredning av förstärkning av barns rättsliga ställning”. Se andrahandskälla i Singer 

a.a. s. 29.  
51 Barnombudsmannens årsrapport 2000, s. 17. 
52 Singer a.st. 
53 Singer a.a. s. 30. 
54 Prop. 1981/82:168, s. 1. 
55 SOU 1987:7, s. 83 f. 
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barnets vilja ansågs försämra möjligheter för föräldrarna att komma överens.56 Istället 

lades fokus på samförståndslösningar mellan föräldrarna och 1989 föreslogs att 

vårdnadsreglerna med de lagändringar som gällde från 1976 och 1983 skulle ändras (Ds 

1989:52). Den 1 mars 1991 infördes så på nytt nya ändringar i vårdnadsregleringen. I 

förarbetena betonades att förslagen skulle bana väg för en utveckling mot att föräldrarna 

genom eget bevåg skulle lösa vårdnads-, boende och umgängesfrågorna. Föräldrarna 

skulle vidare erbjudas samarbetssamtal under sakkunnig ledning i sin kommun och 

domstolen skulle i vissa fall ges möjlighet att initiera att sådana samtal kom till stånd.57  

 

3.2.3 Barnkonventionen och vårdnadskommittén – 1990- och 2000-talet 

Som framkommit förde förändringarna i sättet att se på barnet under 1900-talet också med 

sig stora skillnader för barnet rent rättsligt. Bidragande till denna utveckling var Sveriges 

ratificering av FN:s barnkonvention, som var ett stort steg i riktningen att ge barnet status 

som eget rättssubjekt. Konventionen, som antogs 1989, ratificerades av Sverige året 

därpå. Konventionen var det första internationella dokumentet som erkände barn som 

egna individer med egna grundläggande rättigheter. Konventionen kan ses som ett ”av 

världssamfundet samlat barnperspektiv”58 där samtliga av rättigheterna bygger på och 

utgår från kunskap om barnets livssituation.59 Konventionens 54 artiklar bygger på fyra 

grundprinciper som fungerar vägledande i förhållande till de övriga: Förbud mot 

diskriminering i artikel 2; Barnets bästa i främsta rummet i artikel 3; Rätten till liv i artikel 

6 samt Rätten att uttrycka sina åsikter i artikel 12. I en vårdnadstvist aktualiseras alltid 

principen om barnets bästa i främsta rummet och rätten för barnet att uttrycka sina åsikter. 

Rent folkrättsligt är Sverige bundet av barnkonventionen och har därmed åtagit sig att 

förverkliga bestämmelserna, men konventionen har fortfarande inte fått status som lag i 

Sverige. Sverige har istället valt att transformera landets lagar för att de ska vara i 

överensstämmelse med konventionens bestämmelser. Förespråkarna för en inkorporering 

av konventionen i svensk lag är dock många, då uppfattningen är att barnets rättigheter 

då skulle få större genomslag i praktiken.60 Den politiska betydelsen av barnkonventionen 

                                                             
56 Singer a.a. s. 31. 
57 Prop. 1990/91:8, s. 1. 
58 Barnombudsmannens årsrapport 2000, a.st. 
59 Singer, a.a. s. 38. 
60 Se bland annat http://unicef.se/projekt/gor-barnkonventionen-till-lag och 

http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/vad-vi-gor-i-sverige/samhallets-ansvar/barnkonventionen-som-

lag/. 

http://unicef.se/projekt/gor-barnkonventionen-till-lag
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kan inte desto mindre förbises som annat än stor då 193 av FN:s medlemsstater har 

förpliktat sig att följa konventionen. USA, Somalia och Sydsudan står ensamma i att inte 

ha ratificerat konventionen.61 

 

In på 1990-talet kritiserades fortsättningsvis de gällande regleringarna utifrån barnets 

ställning i vårdnads- och umgängesmål.62 Barnets talerätt i vårdnads-, boende- och 

umgängesmål fick dock till slut komma till direkt uttryck i lagen genom den 

vårdnadsreform som trädde i kraft den 1 januari 1996. Strax efter, den 1 oktober 1998, 

trädde ytterligare en ny reform i kraft vilken innebar att ett antal större förändringar 

genomfördes. Samförståndslösningar betonades som viktiga och föräldrar kunde 

hädanefter reglera vårdnads-, boende- och umgängesfrågor genom avtal som godkändes 

av socialtjänsten. Barnets talerätt stärktes ytterligare genom att talerätten nu kom att gälla 

även i mål om boende och avtal om vårdnad, boende och umgänge som upprättades hos 

socialnämnden. Förslagen innebar att en markant satsning gjordes på socialnämndernas 

arbete.63 En strävan med reformen var att vårdnadsfrågorna skulle föras bort från 

domstolarna. 64  

 

År 2002 beslutade regeringen att en utvärdering skulle göras av 1996 och 1998 års 

reformer samt att en översyn skulle göras av reglerna om verkställighet i 21 kapitel FB.65 

För ändamålet utsågs vårdnadskommittén som bland annat undersökte hur de ändringar 

som genomförts genom 1998 års samt 1996 års reform tillämpades av domstolar och 

socialnämnder. Vårdnadskommittén skulle bland annat undersöka om regler behövde 

införas för att uppnå målen med 1996 års reform – ”nämligen att skapa garantier för att 

barn får komma till tals och att barnets vilja blir beaktad i tillbörlig utsträckning.”66 

Utredningen, SOU 2005:43, kom att ligga till grund för den reform som senare skulle 

komma att träda i kraft 2006. 1996 års reform hade varit ett stort steg i barnets möjligheter 

att komma till tals. Vårdnadskommittén kritiserade dock tillämpningen av de nya 

bestämmelserna, bland annat med hänvisning till att de fått följden att det nu fanns en 

tendens i domstolen och i socialnämnderna att pressa barnet till att uttrycka en bestämd 

åsikt för att dess inställning skulle beaktas. Kommittén menade att barnet kan visa uttryck 

                                                             
61 https://www.plansverige.org/barnkonventionen. 
62 Prop. 1994/95:224, ”Barns rätt att komma till tals”, s. 11. 
63 Kommittédirektiv 2002:89, ”Vårdnad, boende och umgänge”, avsnitt ”Bakgrund”. 
64 A.a. avsnitt ”En utvärdering av 1998 års vårdnadsreform”. 
65 SOU 2005:43, s. 25. 
66 Kommittédirektiv 2002:89, avsnitt ”En utvärdering av 1996 års reform om barns rätt att komma till 

tals”. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommittedirektiv/Vardnad-boende-umgange_GQB189/#En%20utv%C3%A4rdering%20av%201996%20%C3%A5rs%20reform%20om%20barns%20r%C3%A4tt%20att%20komma%20till%20tals
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommittedirektiv/Vardnad-boende-umgange_GQB189/#En%20utv%C3%A4rdering%20av%201996%20%C3%A5rs%20reform%20om%20barns%20r%C3%A4tt%20att%20komma%20till%20tals
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för att det vill gå i en viss skola eller utöva en viss fritidsaktivitet utan att ta ställning 

mellan föräldrarna. Det bör indirekt kunna vara avgörande för vårdnadsfrågorna, menade 

kommittén.67 

 

3.2.4 Dagens reglering och gällande rätt – år 2006 till idag 

Dagens vårdnadsregler infördes genom den vårdnadsreform som trädde i kraft den 1 

januari 2006. Syftet bakom ändringarna var bland annat att återigen understryka 

betydelsen av att barnets vilja beaktas, att barnet får komma till tals i vårdnadstvister samt 

att stärka barnperspektivet. Barnets bästa lyftes fram och fick en starkare ställning i och 

med att regleringen ändrades till att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om 

vårdnad, boende och umgänge (FB 6:2 a). Bakom regeländringarna låg också en strävan 

efter att minska risken för att processerna drar ut på tiden till skada för barnet samt att 

främja möjligheten till samförståndslösningar mellan föräldrarna. Risken för att barnet 

far illa lyfts fram i lagen genom att domstolen och socialnämnden vid bedömningen av 

barnets bästa ska fästa avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i 

hemmet utsätts för övergrepp eller att barnet förs bort eller olovligen hålls kvar eller på 

annat sätt far illa (FB 6:2 a). Vikten av att domstolarna och socialnämnderna redovisar 

hur de resonerat i det enskilda fallet betonades (håll här i minnet att oklara domskäl även 

fortsättningsvis anses vara ett problem).   

De nya reglerna innebär vidare att domstolen vid bedömningen av om vårdnaden ska vara 

gemensam ska fästa avseende vid föräldrarnas förmåga att komma överens och samarbeta 

i frågor om barnet. En skyldighet för domstolen att verka för en samförståndslösning 

mellan föräldrarna infördes som ett led i denna strävan. Innan en vårdnadstvist 

överhuvudtaget går till domstol ska en lösning sökas nå genom att socialtjänsten bistår 

föräldrarna med upprättandet av ett vårdnadsavtal (SoL 5:3). Socialtjänsten ska sedan 

pröva om avtalet ska godkännas eller inte (FB 6:17 a). Socialtjänsten kan också hjälpa 

föräldrarna att försöka lösa tvisten genom samarbetssamtal enligt samma paragraf SoL. 

Detta kan göras på uppdrag av domstolen (FB 6:18). Trots att samförståndslösningar ur 

vissa aspekter kan ifrågasättas så verkar den allmänna uppfattningen vara att det i de allra 

flesta fall är för barnets bästa att föräldrarna kan lösa problemen själva. Domstolen ska i 

första hand, om den anser att det är en möjlig lösning, uppdra åt kommunerna att anordna 

                                                             
67 SOU 2005:43, s. 31 och prop. 2005/06:99, s. 45. 
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samarbetssamtal för föräldrarna. Detta anses ofta vara en fördelaktig lösning eftersom ett 

lyckat resultat även löser den faktiska konflikten mellan föräldrarna. Ett beslut i domstol 

löser enbart tvisten, medan den bakomliggande konflikten ofta består.  

Om föräldrarna inte lyckas nå en samförståndslösning så ges en stämningsansökan in till 

tingsrätten. Vårdnadsmål är indispositiva tvistemål vilket innebär att domstolen ansvarar 

för att alla frågor blir tillräckligt utredda och att barnets bästa blir utrett i varje enskilt 

fall.68 Besluten fattas av domaren tillsammans med nämndemännen. I tingsrätten hålls 

först en inledande förhandling – muntlig förberedelse – vilken syftar till förbereda målet 

inför huvudförhandlingen (RB 42:6). Innan en tvist avgörs i domstolen eller innan 

föräldrarna träffat ett avtal om vårdnad, boende och umgänge hos socialnämnden så får 

domstolen, om den anser att det är behövligt, fatta ett interimistiskt beslut under denna 

muntliga förberedelse (FB 6:20). Det kan vara nödvändigt exempelvis om det 

framkommit misstankar om våld eller andra övergrepp samt risk för att barnet olovligen 

förs bort. Det kan också vara fråga om att vardagliga frågor – till exempel vart barnet ska 

gå i skolan – som måste lösas direkt efter att föräldrarna separerat.69 Innan ett sådant 

beslut fattas ska socialnämnden träffa och prata med barnet samt föräldrarna för att kunna 

lämna så kallade snabbupplysningar till domstolen (FB 6:20 st. 2), vilket ska öka barnets 

möjligheter att få komma till tals redan tidigt i processen. Om det inte är olämpligt ska 

den som genomför utredningen också lämna en rekommendation till domstolen ifråga om 

beslutet. Domstolen kan dessutom uppdra åt en medlare att medla mellan föräldrarna för 

att de ska lyckas nå en samförståndslösning (FB 6:18 a). Når föräldrarna en 

överenskommelse under medlingen kan denna fastställas av domstolen (RB 42:18). 

Om föräldrarna inte lyckas hitta en gemensam lösning så ska socialnämnden ges tillfälle 

att lämna upplysningar om ärendet innan ett slutgiltigt beslut om vårdnaden fattas i rätten 

(FB 6:19). Dessa skriftliga upplysningar är oftast det starkaste beslutsunderlaget i rätten. 

Krävs det ytterligare utredning utöver de upplysningar som lämnats kan domstolen begära 

att socialnämnden eller annat organ utför en vårdnadsutredning. I utredningen ska barnets 

inställning försöka klarläggas för att sedan kunna redogöras för rätten. Utredaren ska 

dessutom lämna ett förslag till beslut. Samtalen sker dels tillsammans med föräldrarna 

och dels vid enskilda samtal.70 Det vanliga är då att familjerättssekreteraren träffar barnet 

                                                             
68 Lagrådsremiss, ”Nya Vårdnadsregler”, s. 30. 
69 Prop. 2005/06:99, s. 65 f. 
70 SOU 2005:45, s. 847. 
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hemma eller på kontoret. I FB 6:19 stycke 3 om ytterligare utredning anges att som 

riktmärke kan tre till fyra månaders handläggningstid vara rimligt.71 Det är ofta 

vårdnadsutredningarna som gör att processen tar lång tid, och även om en utförlig och 

välgjord utredning måste prioriteras så är en sådan pass lång handläggningstid 

problematisk för barnets upplevelse av processen. 

Om en av föräldrarna inte rättat sig efter tingsrättens beslut eller följer det som föräldrarna 

kommit överens om i ett vårdnadsavtal så kan den andre föräldern begära verkställighet i 

en särskild rättegång – ett så kallat verkställighetsavgörande. Ett sådant 

verkställighetsmål kan pågå vid sidan om en överprövning i Hovrätten. 

Vårdnadskommittén uttryckte i sin utredning att det fanns en tendens till att 

verkställighetsrättegången i praktiken blev en upprepning av den ursprungliga 

rättegången där frågorna om vårdnad, boende och umgänge redan handlagts.72 Genom 

2006 års vårdnadsreform flyttades jurisdiktionen för verkställighet av 

vårdnadsavgöranden över från förvaltningsrätten till tingsrätten, en överflyttning som var 

ett steg i att försöka reducera just sådana upprepningar och i övrigt långsamma processer 

genom att föra ärendena närmare varandra. På så sätt ansågs även en samordning mellan 

de skilda processerna ske vilket också skulle resultera i att erfarenhet och kunskap från 

de respektive processerna skulle kunna komma till nytta i varandra.73   

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
71 Prop. 1990/91:8, s. 66 
72 Prop. 2005/06:99, s. 70. 
73 Prop. 2005/06:99, s. 70. 

http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/PROP_1990_1991_0008_S_0066?versid=146-1-2005
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4 
 

Problemdefinition 
 

 

4.1 Inledande ord 
 

Uttalanden från praktiker på området tyder på att det fortfarande kan finnas vissa 

brister i fråga om tillgodoseendet av barnets rätt och barnets bästa i vårdnadsprocessen. 

På en framförd fråga om vilka åtgärder Sveriges nuvarande justitieminister Beatrice 

Ask avser vidta för att barnets bästa ska stärkas i vårdnadstvister ges inget klart svar 

utöver att 2006 års vårdnadsreform framöver ska utvärderas.74 Nedan följer en 

sammanställning av de aspekter av den svenska vårdnadsprocessen som skulle kunna 

vara problematiska för det enskilda barnet. Materialet kan verka ensidigt i det att 

motargument inte framförs, detta kommer dock göras i den kommande analysen. Dessa 

problemområden utgör startpunkten för resonemangen i den kommande analysen då 

de på ett eller annat sätt är kopplade till barnets rättigheter och barnets bästa. Tre 

övergripande huvudproblem kan identifieras, under vilka de övriga bristerna 

subsumeras.  

 

4.2  Definition av problem 
 

4.2.1 Kompetens- och kunskapsbrister 

 Vikten av att domaren som dömer i mål om vårdnad, boende och umgänge har 

kunskaper om barns utveckling, behov och intressen togs upp av vårdnadskommittén 

inför 2006 års vårdnadsreform, då den föreslog en specialisering genom att domarna 

borde utses av domstolen.75 Någon åtgärd i enlighet med förslaget vidtogs inte med 

hänvisning till att domstolarnas organisatoriska förutsättningar skiljer sig så mycket åt 

                                                             
74 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-

fragor/Barnens-basta-i-vardnadstviste_H012619/.  
75 SOU 2005:43, s. 286. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Barnens-basta-i-vardnadstviste_H012619/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Barnens-basta-i-vardnadstviste_H012619/
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att de på bästa sätt själva kan bestämma över hur konstruktionen ska se ut.76 I 

förordning (1996:381) med tingsrättsinstruktion sägs i 11 § att en tingsfiskal inte får 

tilldelas arbetsuppgifter som kräver särskild erfarenhet. Tingsfiskaler är under 

utbildning och brukar hänvisas till som icke-ordinarie domare.77 Sveriges (dåvarande) 

sex hovrättsrepresentanter har utarbetat riktlinjer för när en fiskal inte bör döma i ett 

visst mål och i dessa riktlinjer angivit att bedömningen av mål om vårdnad, boende 

och umgänge inte bör ske av fiskal om ärendet anses kräva särskild erfarenhet.78 Trots 

att en efterfrågan på specialisering inom vårdnadsprocessen existerar79 så finns, utöver 

dessa riktlinjer, inga behörighets- eller kunskapskrav på den som handlägger 

vårdnadsmål.80  

 

 Expertiskunskaper införs sällan genom specialistutlåtanden. Detta har ansetts ha att 

göra med att det är föräldrarna som har problem, inte barnet.81 Många barn mår 

väldigt dåligt när föräldrarna går skilda vägar. Situationen förvärras när föräldrarna 

har stora samarbetssvårigheter som grundar sig i djuplodade konflikter. Med 

föräldrarnas problem kan psykiska besvär följa för barnet. Ett specialistutlåtande kan 

inhämtas av flera orsaker, bland annat i syfte att söka utröna hur barnet mår och 

uppfattar sin situation. Att nonchalera behovet av specialistutlåtanden med hänvisning 

till att det är föräldrarnas problem som föranlett vårdnadstvisten skulle kunna vara ett 

uttryck för ett vuxen-/föräldraperspektiv. 

 
 Nämndemän med annan syn på barnet. På allmän fråga om det finns en tendens hos 

rätten till att se till familjen som helhet framför barnets bästa svarade Bengt 

Hasselberg, rådman vid förvaltningsrätten i Göteborg, att det uppstått problem vid 

bestämmandet av barnets bästa i ett LVU-ärende enligt lag (1990:52) om vård av unga 

(LVU). En infekterad situation hade uppstått då nämnden bestod av individer med 

ursprung från sydamerikanska och sydeuropeiska länder där föräldrarätten väger 

tyngre och synen på familjen och barnet i allmänhet är annorlunda. 82 Nämndemännen 

                                                             
76 Prop. 2005/06:99, s. 68 f. 
77 http://www.stockholmstingsratt.se/Juridisk-ordlista/?pId=11671. 
78 HÖN:S dnr 162/02. Se också andrahandskälla i prop. 2005/06:99, s. 69 samt Domstolsverkets 

rapportserie 2010:1, ”Notariers och fiskalers arbetssituation”, s. 19.  
79 Se ovan not 8.  
80 SOU 2005:43, s. 287. 
81 A.bet. s. 854. 
82 Jämför exempelvis den skillnad som existerar på kontinenten avseende aga som uppfostringsmetod. 
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hade svårt att besluta utifrån barnperspektivet. I den uppkomna situationen tvingades 

man splittra nämndemannagruppen för att undvika ett oacceptabelt beslut. Det är dock 

så att skillnader i synen på barn och barnuppfostran förekommer i alla 

samhällsgrupper. Problematiken kan ta sig mer diskret uttryck än i den beskrivna 

situationen och på så vis komma att underminera barnets rätt i vårdnadstvister. Det går 

dessutom att uttrycka tvivel om att nämndemännen fyller sin funktion om resultatet av 

nämndemannamedverkan leder till att domstolen måste splittra nämndemannagruppen 

för att ett godtagbart resultat ska uppnås. Lekmannamedverkan i vårdnadstvister kan 

alltså ifrågasättas utifrån materiell rättssäkerhetssynpunkt. 

 

4.2.2 Vuxenperspektiv och barnets sekundära roll 

 Barnet kan bli ett förhandlingsobjekt i en tvist mellan föräldrarna. Bakom de tvister 

som går så långt som till rättegång ligger ofta väldigt infekterade konflikter mellan 

föräldrarna. Ylva Söderlind Göthner, projektledare vid stiftelsen Allmänna barnhuset, 

menar att hela vårdnadsprocessen är disponerad på ett sätt som för tankarna till att 

föräldrarna strider om en sak och att ”[…] de är oense om vem som äger det här”.83 

Tvisten är upplagd som ett sedvanligt civilrättsmål mellan två parter där barnet 

förvisso utgör huvudpersonen, men där barnet samtidigt inte är en självständig part i 

tvisten. Eva Ryrstedt, docent i civilrätt vid Lunds Universitet, uttrycker saken som att  

 

”Lagstiftaren talar om att utgå från barnet, men det gör man i själva verket inte. I stället är 

det en gammalmodig syn på äganderätt till barnet som kommer fram”.84 

 

Söderlind Göthner och Ryrstedt talar om vårdnadsprocessen efter 2006 års reform och 

det som åsyftas borde vara en kvarleva av barnets historiskt sett sekundära roll i 

vårdnadstvisten. Problemet kan sägas vara uppdelat i två delar. Dels i myndigheternas 

syn på barnet, dels föräldrarnas syn på barnet. Om det är som praktikerna påstår så 

finns en risk för att barnet enbart blir ett objekt i en tvist mellan föräldrarnas istället 

för subjekt i en process avseende barnets levnadsförhållanden inte obefintlig, utan till 

och med ganska stor.  

                                                             
83 Barnets rättigheter i vårdnadstvister: vad är problemet och vad gör vi åt det? Filmen finns att se på 

följande adress http://www.youtube.com/watch?v=jnvtKWQ6r5w#t=119. 
84 Brandberg & Knutson, ”Barnet i kläm i vårdnadstvister”, Advokaten, Nr 3 2010 Nr 76. 
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 Samarbetssamtal och vårdnadsavtal är ofta kompromisslösningar för att skapa 

rättvisa mellan föräldrarna. Barnombudsmannen har kritiserat lagstiftaren för att vara 

för godtrogen i fråga om föräldrarnas förmåga att i sina lösningar utgå från vad som är 

bäst för barnet. Risken finns att den lösning eller det avtal som blir resultatet av 

samarbetssamtal eller medling grundar sig på kompromisser mellan föräldrarna som 

syftar till att uppnå goda lösningar för dem själva eller för att skapa rättvisa dem 

emellan. Det är därför viktigt att barnets rätt såsom den kommer till uttryck i en 

rättegång, bland annat genom dess rätt att komma till tals och få inflytande, också 

uppmärksammas vid samförståndslösningar.85 Även Eva Ryrstedt menar att det finns 

risk för att barnets bästa hamnar i skymundan och blir ett objekt vid 

samförståndslösningar, som snarast kan uttryckas som förhandlingar. Hon menar på 

att  

 

”[…]det finns en överdriven fokus på överenskommelser”.86 

 

 Risk för att det barnet uttrycker inte är dess egna fria vilja. Ett barn i en vårdnadstvist 

står mitt emellan de två mest betydelsefulla personerna i barnets liv. Barnet väljer ofta 

att vara tysta för att slippa välja sida och såra någon av föräldrarna. Advokat Christer 

Eiserman, med många års erfarenhet inom familjerätten, menar att föräldrarna ofta är 

väl medvetna om att barnets vilja numera tillmäts stor vikt vid beslutsfattandet och att 

detta inte sällan kan resultera i att barnet mutas eller inges med skuldkänslor för att det 

vill bo med den ena föräldern.87 Eva Kullman, också advokat med erfarenhet av 

familjerättsmål, har uttryckt att föräldrar och även deras ombud ofta anser att barnet 

ska avgöra hur det vill ha vårdnads- och boendefrågan beslutad.88 Saken är 

problematisk eftersom kravet att betrakta barnets vilja inte kan få den innebörden att 

barnet åläggs för stort ansvar och känner att det ska välja mellan föräldrarna. Ansvaret 

måste lyftas bort från barnet. De är istället de som samtalar med barnet som måste ha 

erforderlig kunskap och erfarenhet för att se till att barnet får komma till tals i de 

aktuella frågorna utan att det upplever att det väljer mellan föräldrarna.  

 

                                                             
85 http://www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/skrivelser/2004/5/synpunkter-med-anledning-av-2002-

ars-vardnadskommittes-uppdrag/. 
86 Brandberg & Knutson, ”Barnet i kläm i vårdnadstvister”, Advokaten, Nr 3 2010 Nr 76. 
87 A.a. 
88 A.a. 

http://www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/skrivelser/2004/5/synpunkter-med-anledning-av-2002-ars-vardnadskommittes-uppdrag/
http://www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/skrivelser/2004/5/synpunkter-med-anledning-av-2002-ars-vardnadskommittes-uppdrag/
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4.2.3 Administrativa problem 

 Långsamma och utdragna processer. Enligt den utredning som gjordes av reglerna 

innan 2006 års vårdnadsreform utsätts många barn för långvariga, och stundom även 

upprepade, vårdnadsprocesser. Sådana utdragna domstolsprocesser är ofta skadliga för 

barn.89 Så länge beslutet inte vunnit laga kraft kan det överklagas till högre instans och 

processen bli ännu längre. Vid en granskning som vårdnadskommittén utförde av 247 

tingsrättsdomar visade det sig att från att stämningsansökan lämnades in så avgjordes 

ungefär hälften av dessa inom 1 ½ år och en tredjedel avgjordes mellan 1 ½ till 2 ½ 

år.90 2013 var den genomsnittliga omloppstiden (tiden från det att målet inkom till dess 

att det avgjordes) 8,1 månader.91 En betydande skillnad har med andra ord skett efter 

2006 års vårdnadsreform. Trots den positiva utvecklingen är det inte desto mindre så 

att det är en lång tid för barnet att leva i ovisshet.  

 

 Oklara domskäl. Önskan om tydligare domskäl framkom i förarbetena till 2006 års 

vårdnadsreform och efter lagens ikraftträdande betonades vikten av att domstolen 

redovisade hur den resonerat. Avsaknaden av tydliga domskäl är dock fortfarande ett 

problem och nuvarande justitieminister Beatrice Ask menar att någonting behöver 

hända på området.92  

 

Slutsatsen är att det finns flera problemområden som är nära sammankopplade till 

varandra. Vissa av problemen är av sådan karaktär att mycket gjorts och där utvecklingen 

går i rätt riktning, men där en del fortfarande finns kvar att göra. Andra brister är av mer 

subtil karaktär där den praktiska utvecklingen inte hunnit, och inte heller verkar gå emot, 

att bli mer i överensstämmelse med formella målsättningar. Sammantaget bidrar de till 

att barnets rätt och barnets bästa undermineras i dagens vårdnadsprocess. Det finns med 

andra ord fortfarande mycket kvar att arbeta med för att barnets rättigheter bättre ska 

tillvaratas i vårdnadsmål.  

                                                             
89 SOU 2005:43, s. 267. 
90 SOU 2005:43, s. 266. 
91 Se bilaga 1.  
92 http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H110159&doctype=ip. 
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5 
 

Nya Zeelands vårdnadsprocess 
 

 

 

5.1 Inledande ord 
 

På Nya Zeeland handläggs vårdnadstvister och andra familjerättsliga mål i 

specialiserade familjedomstolar. Detta kapitel kan beskrivas som en snabbkurs i hur 

vårdnadsprocessen i landet ser ut. Nyckelfaktorer som är karaktäristiska för processen 

lyfts fram för att senare kunna läggas till grund för den kommande jämförelsen med 

svensk vårdnadsprocess. Familjedomstolen och vårdnadsprocessen har nyligen 

reformerats genom regler som trädde i kraft i mars 2014. I detta kapitel redogörs såväl 

för den nya som den för den tidigare gällande regleringen. Anledningen till att även 

den gamla regleringen studeras är flera. För det första är den gamla regleringen även 

fortsättningsvis gällande för de mål som inkom till domstolen före den 31 mars 2014. 

För det andra kan den gamla ordningen innefatta fördelaktiga aspekter som försvunnit 

i och med den nya ordningen. Den nya ordningen har inte heller varit i bruk så länge 

att den går att utvärdera. Genom att studera bägge regleringarna kan dessutom fler 

argument framkomma för och emot en familjedomstol.  

 

5.2 Rätts- och domstolsordning 
 

Historiskt sett har rättsordningen på den gamla brittiska kolonialmakten Nya Zeeland 

byggt på rättsprinciper som utvecklats genom praxis. Denna form av juridiskt system går 

i allmänhet under namnet common law. Även om många av landets vägledande prejudikat 

ursprungligen kommer från Storbritannien har praxisen i stor utsträckning utvecklats i en 

egen riktning på Nya Zeeland, varför common lawn numera skiljer sig till viss del från 

den som finns i Storbritannien. Idag bygger den nyzeeländska rätten inte enbart på av 

domstolen framarbetade rättsprinciper utan också på den skrivna lagen – så kallad statute 



31 
 

law – vilken utgör landets primära rättskälla. 93 Det legala systemet skiljer sig i övrigt från 

vad som brukar gälla i common law länder på en annan punkt. Det finns nämligen en 

skriven konstitution, något som traditionellt sett är karaktäristiskt för civil law länder. 

Domstolsordningen på Nya Zeeland har många drag som överensstämmer med den 

svenska. En skillnad är dock att den nyzeeländska instanskedjan har fler överinstanser. 

Hierarkin börjar längst ned med tingsrätterna (» districts courts «) vilka är första instans 

i de allra flesta mål. En överklagan av tingsrättens beslut går till en högre domstol (» the 

High Court «) och ibland – om lagen så tillåter – direkt till den högre så kallade 

överklagandedomstolen (» the Court of Appeal «). Överklagandedomstolen är i de flesta 

fall sista instans, men i några få fall kan ett mål överklagas så långt som till allra högsta 

domstolen (» the Supreme Court «). Endast the High Court har rätt att döma efter såväl 

statutory jurisdiction som common law jurisdiction, det vill säga efter landets bägge 

rättskällor. Landets övriga domstolar saknar common law jurisdiction. Denna ordning 

motiveras med att the High Court har en särskild funktion i det att den ska övervaka 

lagenligheten inom samhällets alla domäner och ska se till att det aldrig finns ett vakuum 

när domstolen utövar sin rättsskipning.94  

Utöver de allmänna domstolarna finns fyra fristående specialdomstolar. Till dessa hör 

miljödomstolen, anställningsdomstolen, militärdomstolen och Māori-domstolen, vars 

jurisdiktion spänner över ursprungsbefolkningens landområde.95 Dessa är dock inte de 

enda specialiserade instanserna i landets domstolsordning, utan andra 

specialiseringskonstruktioner finns. Hit hör bland annat specialavdelningar inrättade vid 

tingsrätterna. 

 

5.3 Familjedomstolen 
 

5.3.1 Ikraftträdandet år 1980 

År 1978 skedde en stor reform av domstolsorganisationen på Nya Zeeland då bland annat 

tingsrätterna infördes som första instans i de flesta domstolsärenden i landet. På varje 

tingsrätt infördes också ett antal specialavdelningar, vilka finns kvar än idag. En av dessa 

specialavdelningar handlägger enbart familjemål. Trots att det egentligen rör sig om en 

                                                             
93 http://www.justice.govt.nz/publications/global-publications/t/the-new-zealand-legal-system. 
94 https://www.courtsofnz.govt.nz/about/high/role-structure.html. 
95 https://www.courtsofnz.govt.nz/about/system/structure/diagram. 
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specialavdelning på tingsrätterna talas det om en specialdomstol – familjedomstolen. Som 

ett led i den pågående domstolsreformen inrättades familjedomstolen som specialinstans 

1981 med följande motivering 

 

”We believe it both urgent and essential that a forum should be established which can respond 

adequately to the present and future needs of the family in New Zealand society. We conceive this 

forum for the resolution of conflicts affecting family life, to be a “Family Court”96 

I dagsläget finns 63 tingsrätter på Nya Zeeland, var och en med sin egen familjedomstol.97 

Domstolen är första instans i alla vårdnadstvister, vilka utgör cirka 40 procent av 

anmälningarna som kommer in till domstolen.98 Domstolens mål är att i första hand att 

hjälpa tvistande parter att lösa sina problem genom rådgivning och medling samt att tillse 

att barnets bästa tillgodoses. Domstolens jurisdiktion för denna typ av mål finns i the 

Family Courts Act (FCA) samt the Family Proceedings act (FPA). De specifika 

vårdnadsbestämmelserna regleras dock i en specifik lagstiftning. 

 

5.3.2 Vårdnadsbestämmelserna 

En regelrätt vårdnadstvist som går så långt som till rättegång tar i snitt 238 dagar att lösa.99 

När familjedomstolen ska döma i vårdnadstvister är det bestämmelserna i the Care of 

Children Act 2004 (CoCA) som är styrande för processen och beslutet. CoCA trädde i 

kraft den 1 juli 2005 och ersatte därmed den tidigare gällande lagen the Guardianship Act 

från 1968 (CoCA 3.2.g). Lagen – som motsvarar den svenska föräldrabalken – tar upp 

barnets rättigheter, välstånd och barnets bästa och reglerar föräldrarnas skyldigheter, 

rättigheter, plikter samt dess makt i egenskap av barnets förmyndare (CoCA 15). Barnet 

ska genom föräldrarna tillförsäkras daglig vård, ett tryggt och säkert hem, kärlek, 

uppmärksamhet, omvårdnad och en ordnad skolgång. Domstolen uppmuntrar föräldrarna 

att i första hand försöka komma överens och träffa en gemensam överenskommelse 

                                                             
96 ”Report of the Royal Commission on the Courts”, p. 466. Finns att läsa som andrahandskälla i ”Family 

Court Dispute Resolution”, s. 88, p. 515 på följande adress 

http://www.lawcom.govt.nz/sites/default/files/publications/2002/01/Publication_87_207_PP47.pdf. 
97 http://www.courtsofnz.govt.nz/district/district/history. 
98 ”Family Courts Proceeding Reform Bill FAQs”, s. 2. Finns att läsa på följande adress 

http://www.beehive.govt.nz/sites/all/files/Family_Court_Proceedings_Reform_Bill_FAQs.pdf. 
99 ”Family Court Proceedings Reform Bill — Second Reading”. Finns att läsa på följande adress 

http://www.parliament.nz/en-nz/pb/debates/debates/50HansD_20130703_00000020/family-court-

proceedings-reform-bill-%E2%80%94-second-reading. 

http://www.lawcom.govt.nz/sites/default/files/publications/2002/01/Publication_87_207_PP47.pdf
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(CoCA 5.a), men klarar de inte av att lösa konflikten på egen hand på ett sådant sätt att 

barnets behov tillgodoses är det domstolens roll att se till att vårdnaden efter separationen 

ordnas på ett lämpligt sätt (CoCA 3.1a).  

 

5.3.3 Kvalifikationskrav på domaren i familjedomstolen 

I tingsrätterna avgörs mål antingen av domare ensam eller tillsammans med en jury om 

12 personer. Vårdnadstvister avgörs dock alltid av en specialiserad domare ensam utan 

en jury – såväl i familjedomstolen som vid en överprövning i the High Court. Frågan om 

vem som får bli domare i familjedomstolen regleras i FCA. I sektion 5 anges att (1) det 

är generalguvenören som utser lämpliga domare till domstolen. Själva processen för 

utnämningen av domare i såväl tingsrätterna som i familjedomstolarna är det dock 

justitiedepartementet som ansvarar för. En panel bestående av justitieministern, 

tingsrättschefsdomaren och chefsdomaren i familjedomstolen intervjuar potentiella 

domare inför ett ämbete i familjedomstolen, och gör sedan en rekommendation till 

justitiedepartementet innan detta fattar ett beslut i frågan. En domare får dock inte utses 

om hon inte är (5.2.a), eller i vart fall är lämplig att vara, domare i tingsrätten samt (5.2.b) 

på grund av träning, erfarenhet och personlighet är lämplig att handha familjerättsfrågor. 

En antagen domare genomgår sedan en inledande utbildning som organiseras av the 

Institue of Judicial Studies.100 Vid inrättandet av familjedomstolen beskrevs domarens 

roll med följande ord 

”Specialist judges are essential to a Family Court. By this we mean judges who are genuinely 

interested in family law as it affects every member of the family; who are temperamentally suited to 

the work; with, preferably, substantial practical experience in this field, and willingness to undertake 

continuing education by way of study or refresher courses.”101 

Sammanfattande kan sägas att den domare som vill sitta i familjedomstolen prövas utifrån 

ett flertal aspekter som är unika för just familjerätten. Att vem som helst inte anses 

lämplig att döma i familjedomstolen är tydligt. Även om ett krav är att domaren i 

familjedomstolen ska vara lämplig att sitta i tingsrätten går kriterierna för tillsättning 

utöver detta. Domare vid tingsrätten anses alltså inte enbart genom sitt ämbete 

                                                             
100 ”Family Court Dispute Resolution”, s. 10, p. 50. Se adress i not 96.  
101  Report of the Royal Commission on the Courts, p. 520. Finns att läsa som andrahandskälla i ”Family 

Court Dispute Resolution” s. 9, p. 48. Se adress i not 96. 
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kvalificerad att sitta i familjedomstolen, vilket är en stor skillnad från vad som gäller i 

Sverige. 

 

5.3.4 Före 2014 års reform 

5.3.4.1 Reformer under 2000-talet 

År 2001 fick the Law commission (kommissionen) i uppdrag att undersöka om några 

förändringar var nödvändiga och önskvärda för familjedomstolens administration, 

handläggning och process. Kommissionen skulle bland annat utreda hur barnets åsikter 

och intressen på bästa sätt tillgodoses och när i processen barnets vilja bör beaktas.102 Att 

1980 års familjedomstol ansågs vara i behov av en reform hade att göra dels med att 

domstolen fått en utökad jurisdiktion sedan den trätt i kraft, dels att stora sociala 

förändringar skett i samhället som bidrog till att bestämmelserna behövde uppdateras.103 

Utbredd kritik förekom mot familjedomstolen som sådan, som anklagades bland annat 

för att förfördela män, att kunskapsnivå och inlärningsnivån på personalen och de 

professionella inte vara tillräckligt höga och att processerna vara långsamma och 

tendentiösa vilket var skadligt för barnet. Kommissionen menade att de aktuella 

problemen är naturliga följder av att familjedomstolens makt vilar på en väldigt unik 

jurisdiktion. Familjedomstolen är en plats där ”Fairness competes with the welfare of 

children” och där ett intresse måste vika för det andra.104 Besluten som ska fattas av 

domarna är extremt svåra då situationen ofta är sådan att barnen mår dåligt och far illa. I 

rapporten som kommissionen till slut utfärdade uppmärksammades bland annat 

tidsproblematiken där vårdnadsprocesserna ansågs vara för långa och till skada för 

barnet.105 I rapporten presenterade kommissionen vissa rekommendationer för en 

förbättrad vårdnadsprocess. Resultatet blev också att staten genomförde flertalet åtgärder 

för att förbättra familjedomstolen.106  

I slutet av 2000-talets första decennium skedde ytterligare en reform genom The Family 

court matters bill. Reformen, som trädde i kraft under 2008 och var av mindre omfattning, 

                                                             
102 A.a. s. 1, p. 9. 
103 The Law Commission report ”Dispute Resolution in the Family Court” s. 2, p. 6. Finns att läsa på 

följande adress 

http://www.lawcom.govt.nz/sites/default/files/publications/2003/03/Publication_87_208_R82.pdf. 
104 A.a. s. 1, p. 2. 
105 A.a. s. 1, p. 1. 
106 http://www.justice.govt.nz/publications/publications-archived/2003/government-response-to-law-

commission-report-on-dispute-resolution-in-the-family-court-october-2003 
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syftade till att göra processerna i familjedomstolen mer öppna och förbättra 

effektiviteten.107 Det var dock först den reform som sedan trädde i kraft två år efter denna 

– föregångaren till dagens system – som skulle medföra stora förändringar för 

vårdnadsprocessens konstruktion. 

 

5.3.4.2 ”Early intervention process” 

Den reglering som (vid tiden för framställandet av detta arbete) precis trätt ur kraft följde 

en modell vid namn ”Early intervention process” (EIP).108 Processen fanns beskriven i 

”the Family Court Caseflow Management Practice Note”,109 vilken jag också utgår från 

vid följande redogörelse. När en anmälan inkom från någon av föräldrarna initierades en 

EIP. Föräldrarnas anmälan prövades i detta skede för att avgöra om målet borde hanteras 

som ett vanligt mål (» the standard track «) eller om målet var brådskande och därmed 

borde underställas domaren för att låta denne avgöra om ärendet skulle behandlas 

skyndsamt (» the urgent track «). Ansåg domaren inte att målet var så pass brådskande 

att det behövde placeras i the urgent track hänvisades ärendet tillbaka till the standard 

track för sedvanlig handläggning. Om domaren däremot beslutade att målet borde 

handläggas brådskande utsågs ett barnombud av domaren eller av en 

domstolskoordinator. Inom 14 dagar från det att ansökan gjordes skulle ett möte hållas 

framför domaren i rättegångssalen för att klarlägga att allt var färdigt inför rättegången (» 

judicial conference «). Ombuden skulle meddela de omständigheter som utgjorde 

grunderna i tvisten senast tre dagar innan mötet hölls. Inom 42 dagar från att mötet inför 

domaren hållits skulle en halv dags rättegång hållas. Hanterades ärendet istället enligt the 

standard track utsågs först ett barnombud och föräldrarna hänvisades till en parenting 

through separation kurs (PTS). PTS var, och är fortfarande, en informationskurs där 

föräldrarna får lära sig hur separationen påverkar barnen och hur de kan hantera 

upplösningen av familjen på ett sådant sätt att barnet utsätts för så lite stress som möjligt. 

Det ansågs (och anses fortfarande) fördelaktigt att föräldrarna kunde lösa tvisten utan att 

                                                             
107 ”Family Courts Matters Bill”, s. 1. Finns att läsa på följande adress 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3

A%2F%2Fwww.legislation.govt.nz%2Fbill%2Fgovernment%2F2008%2F0143%2Flatest%2F096be8ed8

01abed2.pdf&ei=QnRGU6HZO-

n8ywO19oHQAw&usg=AFQjCNGxrlgS7XwEvaQ2FFblQPmoA2Rksg&bvm=bv.64507335,d.bGQ. 
108 Se diagram 1, s. 40. 
109 http://www.justice.govt.nz/family-justice/about-us/info-for-providers/documents/practice-notes/fc-

caseflow-management.pdf. 
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behöva ta sig till domstolen och domstolen erbjöd och rekommenderade därför 

samarbetssamtal. Samförståndslösningar (» Parenting agreements «) där föräldrarna löste 

frågor om vårdnad, umgänge och andra föräldraproblem tillsammans ansågs vara den 

bästa lösningen. Föräldrar som vände sig till domstolen blev med andra ord i första hand 

skickad till rådgivning i ett samarbetssamtal eller till medling. Samarbetssamtalen 

utfördes av privata företagare på uppdrag av familjedomstolen. En rådgivare skulle 

närvara vid samarbetssamtalet senast sex veckor från det att ansökan nådde henne. Nådde 

föräldrarna en gemensam lösning under samarbetssamtalen kunde domstolen avgöra hur 

tvisten slutgiltigt skulle avgöras. En rättegång kunde hållas i detta skede för att säkra att 

den lösning föräldrarna nått säkerställde barnets bästa. Eftersom en samförståndslösning 

mellan föräldrarna inte har samma verkställighetskraft kunde föräldrarna också vända sig 

till domstolen för en fastställelse av överenskommelsen. Fungerade inte rådgivningen 

kunde rådgivare när som helst rapportera till domstolen om rådgivningen inte gav resultat 

och att tvisten måste tas till nästa nivå.  

Nåddes inte en lösning i samarbetssamtalen fick parterna genomgå medling med en 

närvarande domare (» judge-led mediation/mediation conference «) eller advokat (» 

counsel-led mediation «). Familjedomstolen stod för medlingen, men en medling som 

skedde med en advokat skedde i regel utanför domstolen medan en domarledd medling 

skedde på domstolen. En domarledd medling i domstolen var mindre formell än en 

rättegång, men domaren skulle inte desto mindre leda diskussionen mellan föräldrarna för 

att försöka få dem att nå en gemensam lösning. Många familjerättsliga tvister löstes också 

genom samarbetssamtal och medling, men kunde föräldrarna inte heller efter 

medlingsförsöken komma överens och enas i frågorna kallades de som en sista lösning 

till rättegång (» hearing «) där tvisten avgjordes av en domare i familjedomstolen. Det 

var en sista utväg när inga andra metoder fungerade och där domaren satt på all 

beslutandemakt. Rättegången gick sedan till på samma sätt som idag vilket innebär att 

domaren utfärdar en parenting order där vårdnads-, boende- och umgängesfrågorna 

regleras. Föräldrarna kan dock enas i frågan så länge domaren inte fattat ett beslut. Når 

föräldrarna en samförståndslösning efter inledd rättegång avslutas helt enkelt processen.  
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Bild 1. Diagram för ”Early intervention process” 

 

5.3.5 2014 års reform – Family courts proceedings reform bill 

I april 2011 begärde den nyzeeländska staten att justitiedepartementet skulle göra en 

utvärdering av familjedomstolens konstruktion, där fokus främst låg på vårdnadstvister. 

För ändamålet tillfrågades domstolar, advokater, myndigheter, parter och icke-statliga 
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organisationer om deras uppfattning av familjedomstolarna. I resultaten återfanns åsikter 

som att den rådande ordningen inte på ett tillfredställande sätt erbjöd tillräckligt stöd att 

lösa tvisterna utanför domstolen, att domstolsprocesserna var för komplexa, oklara och 

långsamma och att kostnaderna för domstolen ökat de senaste åren.110 Förseningar i 

processerna, som tidigare försökt åtgärdas, var med andra ord fortfarande ett stort 

problem.111 Ytterligare en särskilt kritiserad omständighet var bristen på fokus på barnet 

i tvister.112 Barnets intressen ansågs också motarbetas av vissa av processerna genom att 

för många alternativ till onödiga förlängningar av processen gavs – förlängningar som 

också enbart ansågs förvärra föräldrarnas konflikt.113 En annan omständighet som 

kritiserades var det stora antal professionella som var verksamma i familjedomstolen, 

vilket inte alltid ansåg vara till det bästa för barnet. Barnets och föräldrarnas ombuds 

arbete ansågs exempelvis överlappa varandra vilket blir problematiskt för barnet som 

behöver berätta sin bild av situationen för många olika inblandande. Inhämtandet av 

specialistutlåtande i processen ansågs dessutom skapa ytterligare förseningar.114 

Barnombuden ansågs också varit en av de främsta faktorerna till att familjedomstolens 

kostnader skjutit i höjden, vilket uppfattades som mycket problematiskt. Bristerna ledde 

till en utspridd oro då familjedomstolen inte ansågs kunna fokusera på och lägga sina 

resurser på de allvarligaste fallen.115 För att komma till rätta med bristerna gav justitie- 

och valkommittén (» justice and electoral committe «) ett lagförslag om en reform av 

familjedomstolen vilket övervägdes av parlamentet under 2012 (» the Family Court 

Proceedings reform bill «). Lagen godkändes i september 2013 och trädde i kraft i mars 

2014. 

Den nya lagen fokuserar i stor del på CoCA och tanken är att den ska omlägga 

familjedomstolens fokus från föräldrarnas problem till barnets behov.116 Att 

familjedomstolen inte är den bästa platsen att lösa familjerättsliga tvister är en 

                                                             
110 ”Family Court Review – Proposals for reform”, s. 3 p. 2. Finns att läsa på följande adress 

http://www.justice.govt.nz/policy/justice-system-improvements/family-court-reform/family-court-review-

documents/Family-Court-Review-Cabinet-paper.pdf. 
111 ”Family Court Proceedings Reform Bill”, s. 13. Finns att läsa på följande adress 

http://www.legislation.govt.nz/bill/government/2012/0090/45.0/DLM4896280.html.  
112 ”Family Court Proceedings Reform Bill FAQs”, s. 1 (se adress i not 98). 
113 ”Family Court Review: Regulatory Impact Statement” s. 4, p. 9. Finns att läsa på följande adress 

http://www.justice.govt.nz/publications/global-publications/r/regulatory-impact-statement-family-court-

review-august-2012. 
114 A.a. s. 5. 
115 Family Court Proceedings Reform Bill, s. 6 (se adress i not 111) och Family Court Review – Proposals 

for reform, s. 3 (se adress i not 110). 
116 ”Family Court Review – Proposals for reform”, s. 3 p. 3-4 (se adress i not 110). 
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uppfattning som fått större och större genomslag i landet.117 Större fokus läggs därför 

på att tvisten ska lösas utanför domstolen och att en rättegång ska vara den absolut 

sista utvägen. Alla rådgivning och medling har därför flyttas bort från 

familjedomstolen genom reformen. Genom att hålla alla fall som går att lösa med andra 

medel utanför domstolen hoppas man att brådskande och mer allvarliga ärenden ska 

få en snabbare handläggning i domstolen. För att komma till rätta med problemen som 

uppmärksammats föreslogs bland annat också en ny tvistelösning utanför domstolen 

som skulle ersätta familjedomstolens samarbetssamtal och medlingar. Tvistelösningen 

har fått namnet out-of-court Family Dispute Resolution, eller kort och gott ”FDR”.118 

FDR sker utan att föräldrarna har ombud närvarande och är obligatorisk innan tvisten 

tas till rättegång. Tvistelösningen är ämnad att föräldrarna ska nå en hållbar lösning 

men också att ge dem verktyg för att kunna lösa framtida konflikter tillsammans.119 

Tvisten kan däremot, precis som när EIP-modellen gällde, gå direkt till domstol om 

det rör sig om brådskande mål.120 PTS programmen kvarstår och har också utvidgats 

genom reformen. EIP-modellen har bytts ut mot en ny tre-vägs modell där ett 

inkommande ärende placeras i ett av tre fack: the without notice track, the simple track 

eller the standard track. The simple track väljs när parterna nått en 

samförståndslösning, genom exempelvis FDR, och någon närmare rättslig bedömning 

inte är behövlig utan föräldrarna enbart vill ha domstolens medgivande till lösningen 

( » consent orders «). Detta kan föräldrarna kräva om de vill att domstolen senare ska 

kunna verkställa den lösning de kommit fram till.121 ”Vanliga” vårdnadstvister där 

föräldrarna inte kommer överens handläggs numera i the standard track såvida det inte 

rör sig om brådskande fall, då de istället placeras i the without notice track. Går ärendet 

i the standard track kommer föräldrarna först få närvara vid ett förlikningsmöte där de 

direkt kan tala med domaren. Löses inte tvisten i detta skede går den till rättegång där 

parterna har rätt till att ha ombud närvarande. Reformen innebär även att en 

begränsning sker av användandet av ombud i processerna.122 Partnerna kommer istället 

                                                             
117 ”Family Court Proceedings Reform Bill FAQs”, s. 1 (se adress i not 98). 
118 ”Family Court Proceedings Reform Bill – Second reading” (se adress i not 99) och ”Family Court and 

Legal Aid reform: Overview” s. 3. Finns att läsa på följande adress 

http://www.justice.govt.nz/policy/justice-system-improvements/family-court-reform/family-court-review-

documents/Family%20Court%20and%20legal%20aid%20reform%20overview%20-

July%202012.pdf/view. 
119 ”Family Court Proceedings Reform Bill”, s. 3 (se adress i not 111). 
120 ”Family Court Proceedings Reform Bill FAQs”, s. 3 (se adress i not 98). 
121 http://www.justice.govt.nz/family-justice/about-children/making-decisions-about-children/using-the-

family-court. 
122 ”Family Court Review: Regulatory Impact Statement”, s. 3 (se adress i not 113). 



40 
 

att representera sig själva i simple track processer och till viss del i standard track 

processer.123 Barnombud kommer framträdevis enbart utses om det finns en oro för 

barnets säkerhet och välmående, vilket kan antas bidra till en försämring avseende 

barnets rätt att komma till tals.  

 

 

 

Bild 2. Diagram för trevägsmodellen enligt den reform som nyss trätt i kraft.124  

 

Den nya reformen gick dock inte igenom utan motstånd. De nya bestämmelserna har 

motarbetas från flera håll och i täten för motståndet har Nya Zeelands arbetarparti (» 

Labour Party «) legat. Partiet har menat på att reformen förespråkar en ideologi som går 

ut på att familjerättsliga tvister är privata angelägenheter som staten inte ska lägga sig i. 

Likt de uppfattningar som förekommer i Sverige avseende samförståndslösningar 

trycktes också på att det inte går att lita på att föräldrarna klarar av att se till barnets bästa 

ska vara den tyngst vägande faktorn i FDR/samarbetssamtal och medling.125 En av de 

allra största bristerna med reformen ansågs vara att möjligheterna att utse ett barnombud 

                                                             
123 ”Family Court and Legal Aid reform: Overview”, s. 3 (se adress i not 118). 
124 http://www.justice.govt.nz/policy/justice-system-improvements/family-court-reform/family-justice-

reform-questions-and-answers#q-what-are-the. 
125 ”Family Court Proceedings Reform Bill”, s. 14 f. (se adress i not 111). 
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begränsats till fall där risk för barnets säkerhet och välmående föreligger.126 Partiet menar 

att ett självständigt ombud är absolut nödvändigt för att barnets intressen ska tillgodoses. 

Sammantaget anser partiet att genom att möjligheterna till att få ett barnombud i en 

rättegångsprocess begränsas och genom att neka barnet ett barnombud i FDR så 

tillgodoser Nya Zeeland inte längre barnkonventionens krav, och då särskilt inte artikel 

12 vilken reglerar barnets vilja och barnets rätt att bli hörd.127 Motiven bakom den nya 

lagen anses vara fiskala och resultatet, menar motståndspartiet, kommer enbart bli att 

kostnaderna för att lösa familjerättsliga tvister kommer transfereras till andra 

myndigheter. 128 Miljöpartiet (» Green party «) framhöll dessutom att de parter som 

kommer så långt som till domstol oftast redan genomgått informella tvistelösningar utan 

resultat och därmed kommer vara mindre mottagliga för FDR och medling.129  

 

5.3.6 Faktorer i den nyzeeländska vårdnadsprocessen 
 

5.3.6.1 Specialistutlåtanden  

Innan domaren fattar ett beslut kan hon under rättegången begära en redogörelse avseende 

någon aspekt i barnets livssituation från exempelvis en socialtjänsteman, läkare eller 

psykolog. Syftet är att domaren ska ha tillgång till expertiskunskap för att ha tillräckligt 

med information för att kunna avgöra barnet bästa.130 Det finns fyra typer av rapporter 

som domaren kan begära: psykologiska, psykiatriska, medicinska och kulturella. Ett 

utlåtande från en psykolog kan exempelvis hjälpa domaren att förstå varför barnet tycker 

som det gör. En medicinsk rapport kan å andra sidan vara hjälpsam ifall barnet lider av 

en sjukdom men den ena förälder inte vill att barnet ska vårdas. Specialistutlåtanden 

begärs sällan före processen gått så långt att en domare kommer behöva avgöra det. Det 

sker vanligtvis inte under rådgivnings- eller medlingsfasen. Författaren av ett 

specialistutlåtanden väljs av en koordinator på familjedomstolen utifrån specialistens 

kunskaper i relation till förhållandena i det specifika fallet.131 Hur specialisten vill utföra 

                                                             
126 Andrew Little (Labour Party), ”Family Court Proceedings Reform Bill – Second reading”, (se adress i 

not 99). 
127 ”Family Court Proceedings Reform Bill”, s. 15 (se adress i not 111). 
128 A.a. s. 17 (se adress i not 111). 
129 A.a. s. 18 (se adress i not 111). 
130 The Ministry of Justice’s report ”Specialist reports in the family court”, s. 2. Finns att läsa på följande 

adress http://www.justice.govt.nz/family-justice/about-us/documents/publications/brochure-and-

pamphlets/pdf/moj0602-specialist-reports-in-the-family-court.pdf. 
131 A.a. s. 3 (se adress i not 130). 
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undersökningen sker dock helt oberoende av domstolen. Vanligtvis ges specialisten 6-8 

veckor till att undersöka fakta och skriva rapporten.132  

 

5.3.6.2 Bedömningen av barnets bästa 

Hänsynen till barnets bästa och välstånd ska komma främst vid processer som bygger på 

CoCa (4.1.a). Att bedömningen av barnets bästa måste ske i det enskilda fallet framgår 

av sektion 4.2. En förälders uppförande får tas in i bedömningen i den mån den är relevant 

för barnets bästa enligt sektion 4.3. Vid avgörandet av vad som är barnets bästa måste 

domstolen beakta att beslut som påverkar barnet ska fattas och verkställas inom en 

tidsram som är lämplig i förhållande till barnets tidsuppfattning. (4.5.a). I övrigt gäller 

att domstolen vid bedömningen ska beakta ett antal nyckelfaktorer och särskilt 

utstuderade principer. I CoCA sektion 5 anges bland annat att det ska finnas en kontinuitet 

i hur man valt att ordna vårdnaden samt att föräldrarna, möjliga förmyndare och andra 

personer som är involverade i vårdnaden ska kunna samarbeta så att ska barnets identitet, 

dess kultur, språk och religion bevaras och stärks.  

 

5.3.6.3 Barnets advokat – barnets röst i processen  

Trots den begränsning som nu skett av tillsättandet av barnombud genom den nyligen 

genomförda reformen fyller institutet fortfarande en viktig funktion. Att barnets vilja ska 

respekteras kommer till uttryck i CoCa sektion 3.2.c. Ett av de starkaste skälen bakom 

barnombud är att se till barnets röst görs hörd i tvisten. Ombudets roll är således att 

representera barnet och barnets bästa. Precis som namnet antyder är det alltså barnets 

advokat. Ombudets primära uppgift är att ta reda på vad barnet tycker om tvisten och de 

möjliga lösningar som finns. För ändamålet ska ombudet träffa barnet. Endast om skäl 

föreligger för att det kan anses olämpligt eller barnet inte vill träffa ombudet ska mötet 

mellan barnet och ombudet inte ske. Det är vanligt att ett och samma ombud representerar 

alla barnen i en familj. Mötet mellan ombudet och barnen ska dock vara individuella.133 

Den lämpligaste platsen för ombudet att träffa barnet avgörs av var barnet känner sig som 

tryggast, vilket ofta beror på barnets ålder. Mötet kan ske i barnets hem, på skolan, en 

                                                             
132 A.a. s. 5 (se adress i not 130). 
133 Ministry of Justice, ”Lawyer for the child”, s. 2. Finns att läsa på följande adress 

http://www.justice.govt.nz/family-justice/about-us/documents/publications/brochure-and-

pamphlets/lawyer-for-the-child/the-relationship. 
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lekplats eller på ombudets kontor. Ombudet brukar ofta diskutera med föräldrarna vilken 

plats som kan anses lämpligast före mötet med barnet.134 Föräldrarna bör uppmuntra 

barnet att träffa och prata med ombudet för att det ska ges bästa möjliga utrymme att 

komma till tals i processen. Samtal mellan föräldrarna och ombudet är viktigt också för 

att föräldrarna ska få bättre förståelse för barnets tankar men också för att föräldrarna ska 

få möjlighet att berätta vad de tycker är det bästa för barnet. Samförståndslösningar 

mellan föräldrarna kan uppnås även i detta skede. Också samtal med lärare, 

socialtjänstemän, släktingar till barnet eller andra som känner barnet kan ge ombudet en 

klarare bild av barnets inställning.135 När barnet väl träffar ombudet så ska ombudet 

förklara domstolsprocessen för barnet på ett sådant sätt så att barnet förstår. Ombudet bör 

också fråga barnet om det är något som barnet vill att föräldrarna ska känna till.136 Ibland 

tillfrågas barnet om han eller hon vill följa med till rättegången för att träffa domaren, och 

ibland är det domaren som vill träffa barnet. Detta brukar ske i utevaro av föräldrarna och 

endast mellan barnet, domaren, barnombudet och en notarie. Om ett specialistutlåtanden 

utfärdats ska ombudet förklara för barnet varför det utfärdats och vad som står i det, om 

inte ombudet anser att det inte överensstämmer med barnets bästa att berätta om innehållet 

för barnet.137  

 

Under rättegången ska ombudet redogöra för alla omständigheter som kan vara relevanta 

för barnets välfärd och barnets bästa. Hon ska se till att barnets vilja och inställning 

redogörs för domaren.138 Precis som övriga ombud kan barnets ombud ta in vittnen, 

förhöra andra kallade vittnen samt göra domaren uppmärksam på bevis, den gällande 

lagen och annat som ombudet anser bör komma till domarens kännedom. Efter 

förhandlingarna är avslutade ska ombudet förklara domarens beslut och vad det får för 

följder för barnet på ett begripligt sätt. Har domaren utfärdat en parenting order ska 

ombudet hjälpa barnet förstå innebörden i denna. Detta ska göras på ett sådant sätt att 

barnet kan ta till sig det som sägs.139 I detta skede ska ombudet också förklara för barnet 

att det genom ombudet kan överklaga en utfärdad parenting order till the High Court 

(CoCA 143.1). Samtliga ombud ska följa de vägledande principer som uppställs i CoCa 

                                                             
134 A.a. s. 6 (se adress i not 133). 
135 A.a. s. 3 (se adress i not 133). 
136 A.a. s. 6 (se adress i not 133). 
137 The Ministry of Justice’s report ”Specialist reports in the family court”, s. 8 (se adress i not 130). 
138  Ministry of Justice, ”Lawyer for the child”, s. 3 (se adress i not 133). 
139http://www.justice.govt.nz/family-justice/about-us/documents/publications/brochure-and-

pamphlets/lawyer-for-the-child/the-relationship. 
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och FN:s barnkonvention.140 Principerna innefattar bland annat barnets rätt att känna och 

bli omhändertaget av sina föräldrar samt dess rätt till sin identitet, sitt namn och sin kultur. 

Principen om att barnet har rätt att säga vad det tycker om frågor som rör dess person 

innefattar också en rätt för barnet att inte säga någonting över huvud taget om det är det 

som barnet vill. Domaren bestämmer hur mycket vikt som ska tilläggas barnets vilja efter 

att ha hört alla parter. Barnets vilja måste dock alltid beaktas. Uppstår en konflikt mellan 

principerna är det däremot alltid barnets bästa som är avgörande. Advokaten bör träffa 

föräldrarna och andra parter för att diskutera om deras plan är lämplig för dem och barnet. 

Ombudet ska dock behålla sitt fokus på barnet och dess behov. Det kan vara ytterligare 

ett sätt för föräldrarna att nå en samförståndslösning på problemet. Vad föräldrarna säger 

till ombudet är – till skillnad från vad som gäller för barnet – inte konfidentiellt. 

Rollen som barnets ombud anförtros enbart särskilt utsedda och lämpliga advokater. I 

varje familjedomstol finns en grupp med erfarna familjerättsadvokater som är lämpade 

att utses som ombud för barn.141 Samtliga har särskild träning i att representera barn och 

är väl förtrogna med barns problem, men det är domaren som väljer vem som ska 

företräda barnet i det enskilda fallet. Hur urvalet och tillsättning i det specifika fallet ska 

göras finns reglerat i en användarföreskriften ”Practice note: Lawyer for the child: 

Selection, appointment and other matters”.142 I punkt 9.5 i föreskriften anges de kriterier 

som en advokat måste möta för att få arbeta som ombud för barnet. Ombudet ska – utöver 

att ha ett certifikat som tillåter honom eller henne att utöva juridik143 – bland annat ha en 

förståelse för barn och en förmåga att relatera till och lyssna på det samt ha relevanta 

kvalifikationer och träning.  

 

 

                                                             
140 Ministry of Justice, ”Lawyer for the child”, s. 4 (se adress i not 133). 
141 http://www.justice.govt.nz/family-justice/about-us/documents/publications/brochure-and-

pamphlets/lawyer-for-the-child/introduction. 
142 Finns att läsa på adress http://www.justice.govt.nz/family-justice/about-us/info-for-

providers/documents/practice-notes/lawyer-for-the-child-selection.pdf. 
143 Practicing certificates utges av ’New Zealands Law Society’ för att intyga att personen är en lämplig 

person att utöva lag och ger rätt till titeln advokat (» lawyer «). För att erhålla ett practicing certificate måste 

juristen stå med på listan av ”solicitors” och ”barristers” hos Högsta domstolen på Nya Zeeland. För vidare 

information se http://www.lawsociety.org.nz/for-lawyers/legal-practice/practising-certificates. 
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6 
 

Jämförande analys 
 

 

 

6.1 Inledande ord 
 

I detta kapitel jämförs den svenska och nyzeeländska vårdnadsprocessen. Analysen 

utgår från de identifierade svenska problemområdena. Dessa kommer sättas i 

relation till den nyzeeländska vårdnadsprocessen i syfte att utreda hur problemen 

hanteras i denna rättsordning. Är lösningen på ett specifikt problem allmänt sett 

fördelaktigt kommer olika aspekter som kan ha motiverat ordningen studeras. Syftet 

med kapitlet är att (1) tydliggöra vilka faktorer som eventuellt gör en 

vårdnadsprocess i specialdomstol fördelaktig och (2) på ett tydligt sätt framhålla om 

dessa faktorer i så fall är förknippade med specialiseringskonstruktionen som sådan 

eller på andra omständigheter. Fördelaktiga faktorer som inte är förknippade med 

en specialiserad domstol ges inte lika stort utrymme som de övriga, då syftet med att 

redogöra för dem enbart är att framhålla att de lika väl kan existera i allmän 

domstol.  Brister med den nyzeeländska ordningen faller in under nackdelar med 

specialdomstolar i allmänhet och behandlas i nästkommande kapitel. 

 

6.2 Faktorer som är förknippade med en specialdomstol 
 

6.2.1 Specialisering av domare 

Vårdnadskommittén föreslog före 2006 års vårdnadsreform att en specialisering bör ske 

genom att domarna utses av domstolen.144 Förslaget tyder på att man lyfter fram vikten 

av specialisering i mål om vårdnad, boende och umgänge. Någon sådan reglering 

genomfördes inte genom 2006 års vårdnadsreform och har fortfarande inte tillkommit.  

                                                             
144 Se not 75 ovan. 
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Hur domarna på Nya Zeeland utses har redogjorts för ovan (se avsnitt 5.3.3 ovan). Vid 

inrättandet av familjedomstolen sades att specialistdomare var av väsentlig betydelse för 

familjedomstolen. I motiveringen bakom detta uttalande låg aspekter som att denna 

domare är genuint intresserad, är lämplig rent temperamentsfullt för arbetet, har 

betydande praktiskt erfarenhet inom området samt är villig att åta sig fortbildning på 

området.145 De bägge första motiven kan sägas vara av mer formell karaktär där fokus 

ligger på den individuella lämpligheten medan de två senare motiven snarast tar sikte på 

materiella aspekter. Att familjerättsliga tvister i allmänhet ansetts kräva en viss typ av 

domare kan grunda sig i att tvisternas ofta är djupt känslomässiga och personliga. I 

Sverige ska en tingsfiskal inte handlägga ett vårdnadsmål om frågan kan antas kräva 

särskild erfarenhet enligt hovrättsrepresentanternas riktlinjer (se avsnitt 4.2.1 ovan). Hur 

detta avgörs framkommer dock inte. Under detta arbetes gång ställdes en allmän förfrågan 

via e-mail till landets samtliga tingsrätter om dessa riktlinjer följs och hur bedömningen 

av om målet kan antas kräva särskild erfarenhet i så fall görs. De flesta tingsrätterna 

svarade att riktlinjerna följs och att bedömningen görs från fall till fall men att den inte 

får vara så pass sträng att fiskalerna går miste om utbildningsmöjligheter. De flesta 

tingsrätter menade att fiskalerna måste tilldelas dessa mål just av utbildningsskäl och att 

målen därmed lottas ut i vanlig ordning – om det sedan visar sig att målet är svårt av något 

skäl så lottas det om till en ordinarie domare. I allmänhet verkar det vara upp till fiskalen 

själv att avgöra om det är ett fiskalmål eller inte. Om fiskalen anser att målet kräver 

särskild erfarenhet verkar det generellt föreligga en skyldighet för fiskalen att anmäla 

detta. En tingsrätt svarade att det händer väldigt sällan att ett vårdnadsmål flyttas över 

från en fiskal till en ordinarie domare. Hos de flesta tingsrätter verkar kutymen vara att 

fiskaler sitter i vanliga vårdnadsmål medan mål med hög konfliktnivå eller mål med 

incestanklagelser inte tilldelas fiskaler. En tingsrätt svarade att lottningen av fiskalmål 

görs i varje fall och en tingsrätt svarade att vårdnadsmål aldrig lottas till rotlar – det vill 

säga arbetsenheter inom domstolarna – som innehavs av en fiskal. 146 

Hänvisningen till ”särskild erfarenhet” i tingsrättsinstruktionen kan läsas som att detta är 

ett undantagsfall till ”vanliga” vårdnadstvister, där det i regel inte förekommer några 

större komplexa frågor. Att detta också är fallet i praktiken framkommer av tingsrätternas 

svar. Den emfas som läggs på särskild erfarenhet tyder, enligt min mening, enbart på att 

                                                             
145 Se not 101 ovan.  
146 http://www.domstol.se/templates/DV_GlossaryWord____11779.aspx.  
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den som handlägger målet inte ska vara en oerfaren domare – det är med andra ord inte 

fråga om att domaren ska ha särskilda kunskaper om barn och barns behov. Jag menar att 

den hänvisning som sker till tingsrättsförordningen inte fyller någon funktion för frågan 

om specialisering, då det enda som antyds är att vårdnadsmål ska handläggas av allmänna 

domare med viss erfarenhet. Att man väljer att hänvisa till detta i samband med fråga om 

specialisering är enligt min mening felaktigt. Saken är förvisso kopplad till frågan om 

domarens kompetens, men fristående från specialiseringsfrågan eftersom ”särskild 

erfarenhet” endast åsyftar viss processvana och vana av att handlägga vårdnadstvister.  

Kraven på beslutsfattaren i vårdnadsmål skiljer sig således åt i de bägge systemen. Fokus 

i de nyzeeländska kraven verkar ligga på att familjedomstolsdomaren ska ha ett genuint 

intresse för frågorna. Huruvida ett sådant genuint intresse renderar i beslut av högre 

kvalitet kan man nog enbart spekulera i, men det borde onekligen bidra till en positiv 

utveckling i fråga om domarens förmåga att bedöma exempelvis barnets bästa samt ett 

större intresse av att vidareutbilda sig i de specifika frågorna. Att konstatera att ett genuint 

intresse leder till mer högkvalitativa beslut borde samtidigt innebära att man konstaterar 

att ärenden som handläggs i allmänna domstolar i allmänhet sällan är så bra som de skulle 

kunna vara. Den allmänna domaren kan visserligen ha ett genuint intresse för rättsliga 

frågor i stort, men jag utgår från att vad som avses i det nyzeeländska kravet är en mer 

specifikt inriktad engagemang hos domaren. Min uppfattning är att ett genuint intresse i 

ett längre perspektiv resulterar i att relevanta kunskaper ackumuleras i en omfattning som 

inte sker i samma utsträckning hos domare som enbart genomgår obligatorisk träning. Att 

familjedomstolen är en plats där ”Fairness competes with the welfare of children”147 

beskriver relativt väl den unika problematik som uppstår i vårdnadsmål (och andra 

måltyper där barnet direkt berörs). Barnets utsatthet i en rättegång kan bidra till att vissa 

kanske upplever det som särskilt regelvidrigt att rättssäkerhetsaspekter skulle kunna få 

företräde framför barnets bästa. Det ligger då inte långt borta att de bedömningar som ska 

göras i vårdnadstvister bedöms som särskilt svåra och komplexa rättsliga frågor. Denna 

slutsats skulle till viss del kunna ligga bakom att vårdnadsprocessen handläggs av 

specialiserade domare på Nya Zeeland. Ett motargument till det som nu sagts är att 

handläggning av en specialiserad domare kan riskera att bli alltför ensidigt, mer om detta 

återkommer jag till. 

                                                             
147 Se not 104 ovan. 
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6.2.2 Uteslutande av lekmannamedverkan  

Nämndemännens roll i vårdnadsmål har inte ifrågasatts i svensk vårdnadsprocess. På Nya 

Zeeland har lekmän däremot uteslutits från att sitta med och besluta i vårdnadstvister (se 

avsnitt 5.3.3 ovan). Att exkludera lekmän ur beslutsfattande kan tyckas gå hand i hand 

med att expertiskunskap bedöms som nödvändig för att korrekta beslut ska kunna fattas 

på vissa rättsområden. I svenska specialdomstolar sitter oftast inga nämndemän med och 

beslutar. Detta framkommer i Sveriges Domstolars handbok för nämndemän där det 

anges att specialdomstolar kräver särskild sakkunskap.148 Lekmän i specialdomstolar 

förekommer trots detta, bland annat i Migrationsdomstolen. I teorin, och enligt Sveriges 

Domstolars egna riktlinjer, verkar föreställningen ändå vara att lekmän inte bör sitta med 

och döma i en specialinstans. Då jag delar denna uppfattning – av den enkla anledningen 

att lekmän inte är specialister – har jag valt att placera frågan om lekmän under faktorer 

som är beroende av att vårdnadstvister handläggs i en specialiserad familjedomstol. En 

annan orsak till denna inställning är att uteslutande av lekmän blir en naturlig följd i en 

specialdomstol, medan ett sådant uteslutande i processer i allmän domstol är mindre 

passande. Lekmannamedverkan bör vara utgångspunkten i de flesta fall, men det finns 

skäl att sluta sig till att det får anses vara olämpligt för lekmän att medverka vid 

beslutsfattandet av vissa måltyper. Jag menar att detta är fallet avseende måltyper som 

anses behöva handläggas i en specialdomstol. 

Frågan om lekmannamedverkan i vårdnadsprocessen kan, och bör, diskuteras utifrån 

såväl rättssäkerhets- som effektiviseringsaspekter. Avseende en vårdnadsprocess utan 

lekmän kan anläggas rättssäkerhetsaspekter såväl till fördel som till nackdel för det 

enskilda barnet. Nämndemanna- och jurysystem syftar till att försäkra allmänhetens insyn 

i domstolarnas verksamhet och på så vis öka förtroendet för rättsväsendet. Deras 

medverkan ska fungera som en garanti för att de allmänna värderingar som råder i 

samhället också följs i domstolens verksamhet.149 Att det i en del fall beslutas att lekmän 

inte ska vara delaktig vid beslutsfattandet inom vissa rättsområden är dock ett uttryck för 

att denna insyn ibland måste få ge vika för andra intressen. Att lekmannamedverkan 

uteslutits på Nya Zeeland kan vara en följd av att betydelsen av denna insyn vägts mot 

bland annat betydelsen av den materiella rättssäkerheten och att ett beslut är rätt och 

                                                             
148 Sveriges Domstolar ”Nämndeman i tingsrätt och hovrätt”, s. 12. 
149 Skr. 1999/2000:106, ”Reformeringen av domstolsväsendet – en handlingsplan”, s. 32. 
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riktigt.150 En mer bakomliggande orsak till uteslutandet av lekmän kan vara de 

motsättningar som kan uppstå vid överläggandet vad som är barnets bästa och vad det 

innebär att beakta barnets vilja med mera. När det gäller synen på barnet och 

barnuppfostran är det tydligt att stora skillnader föreligger bland befolkningen. Dessa 

skillnader beror inte enbart på kulturella och traditionella olikheter. I Sverige så 

förekommer våld mot barn i hemmet i samhällets alla grupper.151 Så mycket som 80 

procent av alla världens barn utsätts för aga i hemmet enligt en utredning gjort av FN 

2006.152 I elva av EU:s medlemsstater är barnaga fortfarande tillåtet.153 Genom de öppna 

gränserna och den fria rörligheten inom EU är det ofrånkomligt att sådana influenser kan 

ta sig in också i det svenska domstolsväsendet. Problematiken har en delvis internationell 

prägel, och samtidigt som den fria rörligheten måste värnas måste det också säkerställas 

att de samhälleliga värderingar som är absolut grundläggande inte åsidosätts. Det ska 

dock återigen understrykas att problematiken existerar även oaktat av influenser som 

kommer in utifrån. Argumentet att domstolsverksamheten ska ligga i linje med allmänna 

värderingar, och att lekmannamedverkan där fyller sin funktion, mister sin betydelse i en 

fråga som denna där risken för betydande skillnader i allmänhetens åsikter är stor.  

Ur effektiviseringssynpunkt så bör också uppmärksammas att processen eventuellt kan 

snabbas på utan lekmannamedverkan. En mindre tidsvinst ges genom att domaren inte 

behöver överlägga med nämndemännen. Dessutom är chansen för att beslutet är materiellt 

riktigt större om specialistdomaren ensam dömer i frågan. Risken för att beslutet 

överklagas till överinstans minskar därmed och processen blir därmed kortare vilket är 

värdefullt sett ur barnets tidsperspektiv. Detta kan ha utgjort en anledning till att man 

funnit det motiverat att på Nya Zeeland att utesluta lekmännen ur just vårdnadsprocessen, 

där en kort processtid anses vara särskilt angeläget. Ur formell rättssäkerhetssynpunkt så 

går det också att starkt ifrågasätta förutsebarheten i en vårdnadsprocess där lekmän är 

med och beslutar. Även om saken inte alltid tar sig sådant direkt uttryck som det i det fall 

som hänvisats till under problemdefinitionen så går det inte att utesluta risken för att 

lekmännen inte kan förhålla sig objektiva i frågor som rör vad som är det bästa för ett 

                                                             
150 Väldigt övergripande brukar materiell rättssäkerhet avse materiellt riktiga beslut medan formell 

rättssäkerhet brukar kopplas till förutsebarhet och likhet inför lagen. För en närmare genomgång av dessa 

begrepp, se Nergelius, ”Svensk statsrätt”, s. 225. 
151 https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/vad-vi-gor-i-sverige/vald-och-overgrepp/barnmisshandel/. 
152 Andrahandskälla finns att läsa i Utrikesutskottets betänkande 2012/13e:UU15, ”Mänskliga rättigheter 

i svensk utrikespolitik”, s. 23 och på följande adress http://www.raddabarnen.se/barnaga/. 
153 http://www.regeringen.se/sb/d/12819/a/209557. 
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barn. Satt i relation till en vårdnadsprocess där domaren ensam dömer i frågan så kan en 

process med lekmannamedverkan antas reduceras förutsebarheten. Dessutom borde 

specialistdomare i allmänhet generera mer enhetliga beslut (se avsnitt 7.2.4 nedan). 

 

6.2.3 Snabbare process 

En vårdnadstvist tar i genomsnitt 8,1 månader att avgöra i Sverige, vilket motsvarar 

ungefär 240 dagar.154 På Nya Zeeland tar en vårdnadstvist ungefär 238 dagar att avgöra.155 

Det är med andra ord siffror som ligger mycket nära varandra. 8 månader är likväl en lång 

tid för barnet att gå i ovisshet och med tvistande föräldrar, och processen riskerar 

fortsättningsvis att bli utdragen genom överklaganden. Att snabba på processen får alltid 

antas vara till fördel för barnet så länge det kan göras på ett sådant sätt att den materiella 

kvaliteten på besluten och den materiella rättssäkerheten inte blir lägre. Nya Zeeland 

följde tidigare EIP-modellen, vilken delade in ärendena i en snabb handläggning för 

brådskande mål och en standard handläggning för övriga mål. Den ordning som nyligen 

trätt i kraft följer en liknande modell fast där indelningen av ärendena istället kan ske i tre 

olika fack. Även om ingenting i dagsläget tyder på att några stora tidsvinster görs genom 

handläggandet i en specialiserad familjedomstol, så återstår att se vilken påverkan 

reformen på Nya Zeeland får på målhanteringen. Ett möjligt resultat är att processen 

effektiviseras genom den nya fackindelningen då mindre komplexa fall inte kommer 

behöva uppta lika mycket av rättens tid. En liknande ordning i Sverige skulle i så fall 

kunna öppna upp för en snabbare hantering av de mest brådskande fallen. Även om ett 

interimistiskt beslut kan fattas om exempelvis anklagelser om våld eller andra övergrepp 

förekommer så handläggs vårdnadstvister inte med förtur (se avsnitt 8.3.2 nedan). 

Ytterligare en skillnad som potentiellt kan bidra till en vårdnadsprocess på Nya Zeeland 

snabbas på är principen om att vårdnadstvisten ska ske enligt barnets tidsuppfattning. 

Detta är ett tydligt ställningstagande av Nya Zeeland avseende kravet att beslut som rör 

barn ska ske ur ett barnperspektiv. Det sätter en standard på en godtagbar tid på processen 

utifrån barnets synsätt. För att uppnå regeringens strävande efter en mer barnvänlig 

domstolsprocess, där beslut fattas ur ett barnperspektiv, är en början att barnets upplevelse 

av processen får större betydelse. Att anamma ett barnperspektiv där processen sker 

                                                             
154 Se bilaga 1.  
155 Se not 99 ovan.  
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utifrån barnets tidsuppfattning kräver en ny ordning. Att ge företräde åt ordinarie 

vårdnadsmål, som inte är brådskande, har hittills inte ansetts vara angeläget i 

tingsrätterna. Genom specialisering kan en sådan ändring till ett tydligare barnperspektiv 

ske utan att äventyra kvaliteten på besluten. Andra sidan av myntet är givetvis att även 

socialnämnden får kortare tid på sig till vårdnadsutredningen, vilken redan idag anses 

begränsas kvalitetsmässigt av de strama tidsramar socialtjänstemännen måste hålla sig 

inom (vårdnadsutredningen ska ske skyndsamt).156 Förhoppningen skulle vara att 

specialdomstolens handläggning skulle förkorta den faktiska rättegångsprocessen så pass 

mycket att socialnämnden fortfarande får en godtagbar tid på sig att utreda ärendet till 

fullo. Nedan redogörs mer utförligt för hur en snabbare process är kopplat till 

specialisering (kapitel 7). 

 

6.3 Faktorer som inte är förknippade med en specialdomstol 
 

6.3.1 Samförståndslösningar och vårdnadsavtal 

Även om samförståndslösningar inte hör till vårdnadstvisten i domstol så är de en del av 

vårdnadsprocessen. På Nya Zeeland har olika metoder för att nå samförståndslösningar 

varit starkt kopplat till domstolen. Den reform som nyligen trätt i kraft på Nya Zeeland 

innebär att man vill flytta vårdnadstvister från domstolarna, vilket i och för sig inte är 

kontroversiellt. Reformen är, som tidigare nämnts, inte okritiserad. Föräldrar som tagit 

tvisten till domstol har oftast redan försökt komma överens utan resultat. Likt den svenska 

ordningen anses det dock fördelaktigt om föräldrarna kan lösa tvisten tillsammans genom 

rådgivning eller medling. Här ligger den svenska och den nyzeeländska ordningen nära 

varandra. I Sverige hänvisas föräldrarna till socialtjänsten för att lösa tvisten i 

samarbetssamtal och i andra hand till medling. Oavsett vad man anser i fråga om det alltid 

är det mest fördelaktiga för barnet att föräldrarna når en samförståndslösning utan 

rättegång så är rådgivning, medling och samarbetssamtal åtgärder som är opåverkade av 

huruvida vårdnadsprocessen hålls i allmän domstol eller i en specialiserad 

familjedomstol. En aspekt som skulle kunna framhållas är att den ordning som tidigare 

gällde på Nya Zeeland innebar att parterna var övervakade av en domare under 

medlingen. Med en sådan ordning får det givetvis betydelse om det är en allmän domare 

                                                             
156 Socialstyrelsens rapport ”Familjerätten och barnet i vårdnadstvister. Uppföljning av hur 2006 års 

vårdnadsreform slagit igenom i socialtjänstens arbete”, s. 14 
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eller specialistdomare som medlar. Med tanke på att det finns vissa risker med 

samförståndslösningar, såsom att föräldrarna kompromissar för att skapa rättvisa mellan 

varandra istället för att se till barnets bästa, så kan det absolut finnas en poäng i att föra 

samförståndslösningar närmare domstolen genom att låta en familjerättsdomare 

”övervaka” samtalen för att säkerställa att det är barnets behov som tillgodoses och inte 

föräldrarna. En sådan lösning är givetvis inte optimal på något vis, det kan uppfattas som 

oerhört kränkande för vissa att en separation skulle innebära att man inte är kapabel att 

tillvarata sitt barns bästa och att det uppfattas som nödvändigt att staten ser över besluten 

som fattas i frågorna. Inte desto mindre så är det så att samförståndslösningar kritiserats 

starkt, bland annat av barnombudsmannen.157  

Enligt den nya ordningen på Nya Zeeland kan domstolen besluta om så kallade consent 

orders för att formalisera en överenskommelse mellan föräldrarna. Det innebär att 

domstolen ger sitt medgivande till lösningen. Ett sådant ärende hanteras enligt the simple 

track och är mindre formellt än vanliga och brådskande ärenden. I Sverige ska avtal 

mellan föräldrarna godkännas av socialnämnden (FB 6:17 a) och en överenskommelse 

mellan föräldrarna kan fastställas av domstolen (RB 42:18). Med andra ord finns liknande 

möjligheter i Sverige. Dessa regleringar borde bidra till att kompromisslösningar mellan 

föräldrarna reduceras, ändå verkar uppfattningen vara att detta förekommer.158 De som 

ska godkänna ett sådant avtal (socialtjänsten) eller fastställa en sådan överenskommelse 

(domstolen) måste göra en bedömning av barnets bästa. Rimligtvis borde, av 

rättssäkerhetsskäl, kravet vara att dessa bägge parter ha jämförlig kompetens att göra den 

bedömningen korrekt. Socionomer, vilka allt som oftast är de som utför 

vårdnadsutredningar och har hand godkännande av samarbetsavtal, har utbildning i bland 

annat sociologi och psykologi. Troligt är att en specialiserad domare skulle ha en mer 

närliggande kompetens i förhållande till socialtjänstemans, än en allmän domare. Detta 

borde följa av att en specialiserad domare i högre utsträckning förvärvar kunskaper i linje 

med de vårdnadsutredningar som ligger till grund för vårdnadsbeslut.  

 

                                                             
157 Se not 85 ovan. 
158 Se not 85 och 86 ovan. 



53 
 

6.3.2 Specialistutlåtanden  

Ett av skälen bakom 2014 års reform på Nya Zeeland var att inhämtandet av 

specialistutlåtanden gjorde att processerna försenades.159 På Nya Zeeland är 

specialistutlåtanden som institut tydligare reglerat än i Sverige och syftet med dessa 

utlåtanden är att tillhandahålla domaren med expertiskunskap där det behövs för att kunna 

avgöra barnets bästa (se avsnitt 5.3.6.1 ovan). Som ovan anförts kan specialisering hos 

domaren ibland innebära att specialistutlåtanden inte behövs tas in därför att den 

expertiskunskap den är ämnad att tillföra redan finns där. Ibland fyller dock 

specialistutlåtanden en annan funktion än vad en specialisering hos domaren gör. En 

specialistdomare är givetvis inte lämplig att uttala sig i exempelvis medicinska frågor, 

även om hon genom handläggandet av liknande mål kan ha förvärvat kunskaper i 

exempelvis frågor om barns utveckling och hur barn reagerar på trauman. Att 

specialistutlåtanden ändå ofta är av stor betydelse följer av syftet bakom dem, det vill 

säga att tillföra expertiskunskap i relevanta omständigheter som domaren inte redan 

besitter. I samband med att vårdnadskommitténs förslag om att domstolen borde utse 

domare lämpliga att handlägga vårdnadsmål avvisades160 framhölls att domstolarna bör 

uppmärksamma möjligheten att ta in specialistutlåtanden för att tillföra expertiskunskap. 

En tydligare svensk reglering skulle kunna medföra att utlåtanden tas in i större 

omfattning, och detta skulle givetvis kunna göras både i allmän- och i specialdomstol. 

 

6.3.3 Barnombud främjar barnets rätt att komma till tals 

Diskussionen kring huruvida barnombud bör finnas eller inte har länge varit och är 

fortfarande aktuell i Sverige.  I fråga om vilken funktion ett sådant barnombud skulle ha, 

särskilt i frågor avseende vårdnad, boende och umgänge, så har meningarna gått isär.161 

Vid studiet av barnombud och deras funktion i den nyzeeländska domstolen, särskilt den 

bredare användning av institutet som existerade före 2014 års reform, är det tydligt att ett 

sådant ombud spelar en stor och betydande roll i fråga om barnets möjligheter att få 

komma till tals och få sin vilja beaktad. Kvalificerade och kompetenta barnombud 

minskar risken för att barnet uttrycker åsikter som inte är dess egna. Reduceringen av 

möjligheterna till barnombud genom reformen var starkt kritiserad bland annat mot 

                                                             
159 ”Family Court Review – Proposals for reform”, s. 30 (se adress i not 110). 
160 Se not 76 ovan.  
161 Se bland annat prop. 2011/12:53, s. 21. 
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bakgrund av resonemanget att Nya Zeeland då inte längre skulle uppfylla kraven enligt 

barnkonventionens artikel 12 (se avsnitt 5.3.5 ovan). Det ska dock framhållas att det också 

kan medföra vissa problem att ha barnombud, i det att barnet tvingas bli för involverad i 

processen. Som framförts så var en av anledningarna till att reducera användningen av 

barnombud att barnets tvingades träffa och prata med för många människor under 

processens gång (se avsnitt 5.3.5 ovan). Jag kan dock enbart sluta mig till att 

barnombudens funktion på Nya Zeeland avseende barnets rätt att komma till tals saknar 

motsvarighet i svenskt rättsväsende och att inrättandet av ett sådant institut – oavsett om 

så sker i allmän- eller specialinstans – skulle innebära en stor förändring i hur väl 

barnperspektivet kan tas tillvara i vårdnadsprocessen. 

 

6.3.4  Parterna för sin egen talan i enkla mål 

Med den nya ordningen på Nya Zeeland så har möjligheterna för parter att föra sin egen 

talan införts för ärenden som placeras i the simple track och i viss del i the standard track. 

Detta kan anses vara både till fördel och till nackdel för barnet. Processen blir mindre 

formell och får mer karaktären av ett samarbetssamtal. Utan ombud som talar för parterna 

ökar chansen att parterna tillsammans kan lösa den bakomliggande konflikten. Med 

ombud tillkommer en rättegångens formalitet där fokus ligger på att nå ett beslut och inte 

att lösa konflikten. Det är dock betydelsefullt med jurister även tidigt i processen eftersom 

de kan hjälpa till med att identifiera de faktiska problemen och få parterna att fokusera 

sig på processen. Enligt en undersökning som gjordes i australiensiska domstolar är parter 

som representerar sig själva just ofokuserade och tar upp mer tid av domstolen än en 

process med ombud.162 Att parterna representerar sig själva kan kritiseras dels utifrån 

parternas ovana, dels utifrån att det kan föreligga en ojämn maktbalans mellan föräldrarna 

som kan få utslag på processen. När ombuden försvinner kan också beslutens kvalitet 

antas reduceras till följd av att föräldrarna inte kan lägga fram relevant information på ett 

adekvat och begripligt sätt. Att vissa fördelar finns med att låta parterna föra sin egen 

talar har framkommit, men om denna möjlighet sammantaget är en bra lösning eller inte 

kan med andra ord diskuteras. Det är oavsett en möjlighet som skulle kunna införas i såväl 

allmän- som specialiserad domstol. 

                                                             
162 Family Court of Australia “Self Represented Litigants ~ A Challenge: Project Report”, s. 1 f. Finns att 

läsa på följande adress 

http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/resources/file/ebe99a0022a85b6/SRL_A_Challenge.pdf. 
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6.4 Slutsatser  
 

Jag har i detta kapitel ställt den svenska vårdnadsprocessen emot den nyzeeländska 

och framhållit vilka faktorer i den senare ordningen som är att uppfatta som 

fördelaktiga när det kommer till tillgodoseendet av barnets rätt och barnets bästa. 

Generellt kan sägas att jämförelsen tyder på att några av de största bristerna med den 

svenska vårdnadsprocessen – avsaknaden av behörighetskrav på domarna och 

nämndemannamedverkan – skulle kunna åtgärdas genom inrättandet av en 

specialiserad familjedomstol. Jag kommer till denna slutsats med insikt om att 

behörighetskrav kan införas oaktat en special- eller allmän domstol och att en teoretisk 

möjlighet att utesluta nämndemän ur en vårdnadsprocess i allmän domstol självklart 

också finns. Vad som gör att jag ändå vill mena på att dessa faktorer är beroende av en 

specialdomstol grundar sig i att de på ett mer naturligt sätt är sammankopplade med 

en specialdomstol och att de får som allra störst genomslag med en sådan lösning. I 

dagsläget tyder jämförelsen dock inte på att några stora skillnader i 

vårdnadsprocessens omloppstid i specialdomstol föreligger, även om det är så att 

vårdnadstvister i regel avgörs något snabbare på Nya Zeeland. Detta kan exempelvis 

ha att göra med domstolens omfattning och antalet ärenden som kommer in varje dag. 

Trots den mindre skillnad som föreligger så är min slutsats i frågan ändå att den 

Nyazeeländska konstruktionen på en familjedomstol inte på ett sådant avsevärt sätt 

snabbar på vårdnadsprocessen att det ensamt kan motivera en liknande domstol i 

Sverige. 

Den nyzeeländska vårdnadsprocessen har vissa beståndsdelar som skulle kunna 

övervägas för svensk del vid utformandet av en ny instans- och processordning för 

vårdnadstvister, exempelvis att en familjedomstolsdomare medlar mellan parterna för 

att säkerställa att det är barnets behov som tillgodoses. Många av dessa faktorer är 

dock sådana att de även kan existera i allmän domstol. Om det är tillräckligt att 

exempelvis införa barnombud för att på ett tillfredsställande sätt tillgodose barnets rätt 

att komma till tals går inte svara på. Självklart är det så att desto fler fördelaktiga 

faktorer införs, desto större blir möjligheterna för barnet att få sina rättigheter 

tillgodosedda.  

Av denna praktisk-baserade analys är min sammantagna slutsats att vårdnadsprocessen 

på Nya Zeeland innefattar en rad fördelar som bör övervägas för svenskt 
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vidkommande. Min uppfattning är att den – i vart fall innan reformen – präglas av ett 

starkare barnperspektiv än vad den svenska vårdnadsprocessen gör, bland annat genom 

barnombud och principen om barnets tidsuppfattning. Oavsett om detta starkare 

barnperspektiv är följden av faktorer som enbart kan existera med en specialdomstol 

eller även utanför en sådan, så kan det sägas att dessa faktorer sammantaget borde 

resultera i att barnets ställning i vårdnadsprocessen stärks.  
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7 
 

Specialdomstolar 
 

 

7.1 Inledande ord 
 

I detta kapitel diskuteras argument som generellt brukar framföras för- och emot 

specialiserade domstolar och specialisering inom rättsväsendet. Argumenten har i stor 

del hämtats från artikeln ”Overview Of Specialized Courts” av Marcus B Zimmer i 

International Journal For Court Administration och diskuteras här i förhållande till 

en potentiell svensk familjedomstol. De framförs i direkt relation till varandra i texten. 

Medan vissa av argumenten går att koppla direkt till barnets rätt och barnets bästa är 

vissa av dem av mer administrativ och organisatorisk karaktär – kopplingen till barnet 

sker där mer indirekt på så vis att en effektivisering i rättsordningen också påverkar 

barnets upplevelse av vårdnadsprocessen. Avsnittet avser besvara tre frågor: Hur 

betydelsefullt är det med specialisering i vårdnadsprocessen? Ger en specialisering i en 

familjedomstol upphov till expertis om barn och barns behov? På vilka andra sätt 

påverkar en specialisering kvaliteten på besluten? 

 

7.2 Fördelar och nackdelar med specialdomstolar 
 

7.2.1 Fördelar och nackdelar med expertiskunskap 

Domare som specialiserar sig inom ett eller ett fåtal rättsområden blir så småningom 

experter inom dessa områden. I en specialdomstol kan denna expertis komma in utifrån 

genom en domare som redan har med sig kunskaper från tidigare erfarenheter, eller så 

förvärvas kunskaperna genom att nya domare handlägger liknande mål ofta. I de allmänna 

domstolarna blir detta givetvis inte fallet i samma utsträckning. Där handlägger domarna 

istället mål inom ett stort antal rättsområden vilket resulterar i att de förvärvar lite kunskap 

inom många rättsområden. De blir däremot inte specialiserade på något områden. Med 
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hänsyn till hur den allmänna domarens målhantering spänner över ett brett fält så är 

möjligheten att utveckla expertiskunskap inom ett område väldigt liten. Behovet av att 

kontinuerligt uppdatera sig inom många rättsområden gör det mindre troligt att de blir väl 

insatta i ett specifikt av dessa. På grund av hög arbetsbelastning måste de därför ofta ta 

hjälp av andra för att sätta sig in i problematiken. Eftersom de inte bemästrar något 

område fullt ut kan resultatet bli att kvaliteten på besluten blir av lägre karaktär, vilket i 

sin tur resulterar i att fler parter finner möjligheterna för att en överklagan skulle kunna 

generera i ett annat beslut som högre. Specialiserade domare å andra sidan har troligtvis 

högre kunskap och erfarenhet inom det specifika området, vilket borde leda till beslut av 

högre kvalitet. En följd av detta är att överklagan inte behöver ske och att processerna blir 

kortare. Många vårdnadsprocesser blir utdragna till följd av att en part överklagar 

tingsrättens dom till hovrätten samtidigt som ett verkställighetsmål pågår vid sidan om. 

På grund av sin expertiskunskap behöver domaren i en specialdomstol inte heller lägga 

lika mycket tid på varje mål för att fatta ett korrekt beslut.  

En annan stor skillnad som specialiseringen för med sig är att domaren får en bättre 

förståelse för de perspektiv som kan anläggas på barnet som rättighetsinnehavare (se 

avsnitt 2.2 ovan). Kombinationen av det intressebaserade- och det viljebaserade synsättet 

respektive det kompetens- och behovsorienterade synsättet innebär att komplexa 

bedömningar måste göras i varje individuellt fall. Den allmänna domaren kan i större 

utsträckning antas sakna den kompetens som krävs för att göra en sådan bedömning. I 

dagsläget bedöms de flesta vårdnadstvister vara icke komplicerade mål där även fiskaler 

kan döma i målet. En fiskal under utbildning saknar med allra största sannolikhet den 

kunskap som krävs för att kunna göra denna bedömning. Att en ordinarie domare 

förvärvat viss kunskap i fråga om denna bedömning är mer sannolik, men utgångsläget 

bör vara att också den allmänna domarens möjligheter att förvärva sådan specialkunskap 

är betydligt sämre än specialistdomarens. Specialistdomaren skulle genom handläggandet 

av samma typ av mål få en fallenhet för denna komplexa bedömning, vilket skulle gynna 

det enskilda barnet och dess rättigheter i processen. 

En viktig aspekt värd att framhålla angående expertis är även att specialistdomaren – 

utöver att tillämpa gällande rätt – genom sina kunskaper också är mer lämplig att utforma 

rätten i linje med vetenskap på barnrättsområdet. Huruvida en sådan ”maktförskjutning” 

från lagstiftaren till domstolen är lämplig eller inte lämnas utanför denna diskussion, men 
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det kan vara värt att notera att specialistdomaren har bättre förutsättningar att anpassa 

gällande rätt i linje med de målsättningar som existerar för vårdnadsprocessen. 

Tillsammans med förvärvandet av expertis medföljer vissa negativa aspekter, dit bland 

annat kan inberäknas att specialistdomaren kan få en väldigt snäv och enkelspårig syn på 

problem och lösningar. Den allmänna domaren får genom att vara verksam över ett brett 

fält nya perspektiv att se på saker och kan förfina, förbättra och främja nytänkande sätt 

att tolka och tillämpa lagen på. Den specialiserade domaren måste vara expert inom ett 

eller några få områden, medan den allmänna domaren måste ha intellektet och förmågan 

att lösa rättsliga problem inom ett stort antal områden. Det kan leda till att den allmänna 

domarens yrke upplevs som mer prestigefyllt och ger högre professionell status, och att 

specialdomstolarna inte lockar särskilt många ansökande till domarposterna. Med ett 

snävare utbud minskar möjligheten att förvärva de mest kompetenta och skickliga 

domarna. En fördel med att specialisera familjerätten är dock att rekryteringsfältet kan 

breddas. Eftersom en specialistdomare inte behöver uppfylla samma krav som den 

allmänna domaren kan ett annat sökfält tillämpas. Jurister med expertis inom barnrätt 

skulle exempelvis kunna vara lämpliga att döma i vårdnadstvister. När sökfältet kan 

breddas kan fler domare anställas och den totala arbetsbördan på landets 

underrättsdomare kan reduceras. När jurisdiktionen för familjerättsliga ärenden överförs 

från de allmänna domstolarna till specialiserade familjedomstolar skulle domarna i 

tingsrätterna dessutom ha färre rättsområden att hålla sig ”a jour” inom. Domarna får med 

tid över till undersökning av andra rättsområden vilket ger en generell förbättring av 

kvaliteten på de beslut som fattas i de allmänna domstolarna. Ju färre rättsområden 

domaren har att handskas med, desto produktivare blir de allmänna domstolar. För det 

enskilda barnet i en vårdnadstvist är dock denna effekt inte kännbar.  

En annan risk med att domare specialiserar sig är att de på grund av sin isolering kan 

utveckla en speciell jargong och låsa sig i vanor och tankemönster. Objektiviteten kan 

äventyras när domaren möter parter i liknande konflikter kontinuerligt och därmed 

utvecklar specifika synsätt på parterna. Ett exempel skulle kunna vara att det ofta är 

modern som ges vårdnaden om ett barn medan det är mindre vanligt att fadern tillerkänns 

ensam vårdnad, och att denna tendens kan påverka objektiviteten. Denna problematik kan 

resultera i att bedömningen blir för ensidig – speciellt om lekmän inte sitter med och 

beslutar. Svea Hovrätt har uttalat att med expertiskunskap följer också en risk för att 
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domaren tillför nya omständigheter och bevis genom sin fackkunskap.163 Ett annat 

problem är att specialisering hos domaren skulle kunna bidra till att domskälen blir mer 

oklara. När 2006 års vårdnadsreform trädde i kraft betonades vikten av att domstolarna 

redovisar hur den har resonerat i det enskilda fallet (se avsnitt 4.2.3 ovan) och sittande 

justitieministern har nyligen uttalat att domstolarna måste bli bättre på detta.164 Samtidigt 

framkom under vårdnadskommitténs utredning kritik emot specialisering från ett antal 

domare, av det skälet att en specialisering skulle innebära att man kom längre ifrån tydliga 

domskäl. Vad som menades med detta var att om expertiskunskapen togs in utifrån så 

redovisades resonemangen och bedömningarna öppet inför domaren och domstolen som 

helhet. Om det istället är domaren själv som sitter på kunskapen så sker inte samma öppna 

redovisning, vilket kan vara till nackdel för parterna och ombuden.165  

Det är dessutom så att det inte bara är domaren som förvärvar expertiskunskap i en 

specialdomstol. Ofta är ombuden vana att processa i den typen av mål och 

nämndemännen kan vara särskilt utsatta. I mål enligt lagen (1964:167) med särskilda 

bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) ska nämnden exempelvis vara särskilt 

utsedd för att handlägga sådana mål (LUL 25 §). Uppställningen riskerar att rendera i en 

”endimensionell” grupp som är klart avskild från andra och som leder till en associering 

med varandra. Även detta skulle kunna påverka domarens objektivitet och därmed sänka 

allmänhetens förtroende för domstolen.   

I den svenska debatten kring specialdomstolar har främst tre argument lyfts fram till 

varför en sådan ordning skulle vara motiverad. Till dessa argument har bland annat hört 

att intresseledamöter som sitter med och beslutar ökar allmänhetens förtroende för 

processen. Även om just en sådan intresserepresentation i domstolen avvisats (se närmare 

härom i avsnitt 8.2.3) så ligger samma grundtanke bakom att specialistdomare ökar 

allmänhetens förtroende för processen. När förtroendet för processen ökar så 

kompromissar färre föräldrar sin ställning i förlikningssamtal innan han eller hon förstått 

sina och barnets rättigheter. Också parterna blir mer medvetna om att chansen för att en 

prövning i överinstans ska rendera i ett annat beslut minskar när underrättsdomare är 

specialiserad inom området.  

                                                             
163 Domstolsverkets rapport 2003:3, ”Specialisering – En förstudie i samarbete med Sveriges 

Domareförbund”, s 14. 
164 Se ovan not 92. 
165 SOU 2005:43, s. 287. 
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7.2.2 Fördelar och nackdelar avseende administration och system 

Till specialiseringen hör inte enbart de materiella fördelarna i själva beslutet. 

Arbetsbördan för domare är ofta stor och för att hantera och underlätta en tung 

målbelastning kan domare utveckla processuella och administrativa tekniker. En 

specialistdomare är ofta inte i samma behov av att utveckla sådana 

”målhanteringsmekanismer” eftersom hon inte behöver lägga ner samma tid på att hålla 

sig uppdaterad eller behöver undersöka rättsområdet utan kan förlita sig på sin erfarenhet 

och kunskap i rättegången. En specialiserad domare skulle med andra ord dels ha ett 

mindre behov av att anamma sådana underlättande tekniker, dels skulle hon också ofta 

vara i en bättre position att på ett effektivt sätt administrera sådana 

målhanteringsmekanismer där det ändå anses behövas. I en familjedomstol skulle många 

av målen vara lika varandra. Därmed skulle sådana tekniker fylla en liknande funktion 

och kunna utvecklas speciellt för specialdomstolen utan att riskera att en teknik domaren 

använder sig av är mer eller mindre lämpad för en viss måltyp. Målhanteringen blir 

därmed unik för handläggningen av familjemål. Resultatet av en effektiv målhantering 

blir kortare och mindre kostsamma processer, för såväl domstolen som parterna. Risken 

med detta är givetvis att familjedomstolen, genom att vara uppdelad från de allmänna 

domstolarna, isoleras även i fråga om organisation och administration.  

En specialdomstol kan också bidra till att rättssystemet i sin helhet blir mer flexibelt. 

Ibland kan måltillströmningen till domstolarna bli föremål för stora variationer vilket kan 

få konsekvenser för de allmänna domstolarna. När det är högt tryck kan domstolen 

behöva ta in nya domare för att klara av arbetsbördan, vilka sedan blir överflödiga när 

måltillströmningen avtar. För vårdnadsprocessen och alla andra ärenden i allmänna 

domstolar kan följden bli att arbetsbelastningen är så hög att domarna inte hinner 

förbereda sig på ett tillfredsställande sätt inför förhandlingen. Genom att lyfta över 

jurisdiktionen för vårdnadsprocessen till en familjedomstol ges de allmänna domstolarna 

ett mindre rättsområde vilket underlättar vid sådana variationer. En annan tänkbar följd 

av en specialdomstol är att måltillströmningen av vårdnadstvister till familjedomstolarna 

skulle bli mer jämn till följd av att utfallet i vårdnadsfrågan blir lättare att förutspå med 

specialiserade domare då de rimligtvis borde generera mer enhetliga beslut (se avsnitt 

7.2.4 nedan). Desto mer oförutsägbart beslutet är, desto större variationer blir det över 

landet när föräldrar väljer att chansa genom att ta tvisten till domstol. Ett tänkbar följd av 
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specialisering ör att dessa variationer skulle jämna ut sig desto mer enhetliga 

vårdnadsbesluten blir.  

 

7.2.3 Fördelar och nackdelar med att ombudens roll blir mindre 

Det kan tyckas att specialisering skulle vara onödigt när ombuden lägger fram all relevant 

fakta som de anser nödvändiga för domaren när denne ska besluta i frågan. Det argument 

som kan framhållas emot detta är att domaren genom att besitta kunskapen själv inte 

behöver förlita sig på ombudens redogörelse och att tid inte heller behöver läggas till 

utförliga redogörelser från ombudens sida. I allmän domstol lägger ombuden ner mycket 

arbetet på att presentera ett fullständigt ramverk av relevant material för domaren i 

rättegången. De vill självfallet att domaren ska ha så mycket uppgifter som möjligt för att 

beslutet ska utfalla till deras fördel. Konsekvensen blir att ombuden behöver lägga ner tid 

på förberedelser vilket innebär höga kostnader för såväl parterna som det rättsliga 

systemet. När kostnaderna stiger för parterna riskerar det att begränsa den allmänna 

åtkomligheten till domstolen. En specialiserad domare kan snabbt sortera ut de 

omständigheter som är avgörande för beslutet ur ombudets talan. Ombuden vet om att de 

inte behöver ”utbilda” domaren och resultatet blir att de inte behöver lägga ner lika 

mycket tid på att förbereda en fullständig redogörelse. Effekten blir kortare processer och 

lägre ombudskostnaderna för parterna. När ombudskostnaderna sjunker underlättas 

föräldrarnas möjligheter att ta tvisten inför rätta när den ena av dem exempelvis inte anser 

att den andra föräldern är en lämplig vårdnadshavare. Höga ombudskostnader kan å andra 

sidan funka som en broms för att ta tvisten så långt som till rättegång. Även om en 

rättegångsprocess kan vara påfrestande för barnet är det viktigt att barn som tar skada av 

den rådande vårdnadsformen ges möjlighet att få saken prövad i domstol.  

Det kan dock också vara problematiskt med reducerade ombudskostnader eftersom 

föräldrarna då kan sporras till att dra tvisten inför rätta. Följden blir att 

samförståndslösningar i ett tidigare skede blir mindre attraktivt, och barnet kan därmed 

komma att utsättas för en långdragen vårdnadsprocess som i själva verket hade kunnat 

undvikas. En konflikt som med rätta skulle kunna löst genom samarbetssamtal hos 

socialtjänsten kan bli mer infekterade när en förälder inte har något att förlora på att dra 

den andra parten inför rätta. Till följd av detta kan i ett längre perspektiv antalet tvister 

som går till rättegång öka i sådan grad att domstolens resurser läggs på mindre allvarliga 
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tvister och att väntetiderna för de mer komplexa och problematiska fallen blir längre. Kan 

tvisten hållas utanför domstolen är det alltså fördelaktigt också ur ett rent 

processekonomiskt perspektiv.  

Ett annat behov som i viss mån skulle kunna reduceras genom specialisering är det av 

specialistutlåtanden, som ovan framkommit. Genom att domaren själv besitter viss 

expertiskunskap som i andra fall tillförs genom specialistutlåtanden behövs sådana 

rapporter inte tas in i samma utsträckning. När författarna till specialistutlåtanden inte 

behöver författa dessa lämnas barn- och ungdomspsykiatrin kvar med mer resurser. 

Specialistutlåtanden kan dock även tala emot en specialiserad familjedomstol, som 

framkommit i avsnitt 6.3.2. 

 

7.2.4 Fördelar och nackdelar – allmän åtkomst och avgränsning  

Socialtjänsternas vårdnadsutredningar har ansetts variera i stor utsträckning i hur de 

utförs över landet, även om de överlag anses vara av god kvalitet och anses ha förbättrats 

sedan 2006 års vårdnadsreform trädde i kraft.166 Risken finns dock att skillnaderna 

genererar beslutsunderlag av olika kvalitet vilket kan ge utslag på beslutet i domstol. Att 

stora variationer finns i socialtjänsternas vårdnadsutredningar följer av att stora 

resursskillnader finns runt om i landet. En kommun med benägenhet för mindre 

kvalitativa utredningar – ofta mindre kommuner där socialsekreterarna måste ha hand om 

många olika sorters ärenden – kan blir mer attraktiv eftersom domstolens beslutsunderlag 

blir av sämre kvalitet. Detta kan potentiellt få effekten att föräldrar blir rådda av sina 

ombud att söka sig till vissa kommuner. För barnet innebär det en risk för att oriktiga eller 

lågkvalitativa beslut fattas kring frågor som rör dess person. Dessa bägge aspekter skulle 

kunna främja forumshopping då parterna och deras ombud vill vända sig till en domstol 

med bättre odds för att få ett fördelaktigt beslut. Vårdnadstvister handläggs i allmänhet 

där barnet har sin hemvist, men kan också handläggas i samband med äktenskapsmål (FB 

6:17). En ansökan om äktenskapsskillnad kan instämmas till den tingsrätt där en av 

makarna har sin hemvist enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 14:3. Risken finns att en förälder 

flyttar med barnet till en ort där vårdnadsutredningarna i allmänhet är av lägre standard 

och där domstolen kanske inte har samma vana av att handlägga vårdnadstvister. Vid en 

                                                             
166 Socialstyrelsen rapport ”Familjerätten och barnet i vårdnadstvister. Uppföljning av hur 2006 års 

vårdnadsreform slagit igenom i socialtjänstens arbete”, s. 7.  
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separation finns också den teoretiska möjligheten att en av parterna själv bosätter sig i en 

annan ort för att sedan ansöka om äktenskapsskillnad där och på så vis även få 

vårdnadstvisten handlagd av ortens tingsrätt. Oavsett kvaliteten på beslutsunderlaget så 

borde specialistdomare ge mer enhetliga beslut då de förvärvar en enhetlig 

kunskapsgrund vilket ger beslut som ligger närmare varandra och därmed gör rätten 

mindre spretig. När rätten blir mer enhetlig försvinner orsaken att söka sig till andra 

domstolar och risken för forumshopping reduceras. Enhetligheten ökar dessutom 

förutsebarheten och parternas möjlighet att bedöma den eventuella utgången. Följden kan 

bli att färre vårdnadstvister tas så långt som till rättegång. Detta reducerar antalet 

processer i domstolen och ger större utrymme för föräldrarna att lösa tvisten genom 

samförståndslösningar. Rättssäkerheten stärks dessutom desto enhetligare landets 

samtliga vårdnadsbeslut är (alla likhet inför lagen). 

Avseende parternas åtkomst till domstolen så kan sägas att en specialiserad domstol kan 

ha så snäv jurisdiktion att måltillströmningen inte kräver mer än en eller några få 

specialdomstolar. Fristående specialdomstolar är ofta en till antalet och rikstäckande. Det 

blir problematiskt för parter och ombud som residerar långt ifrån domstolen. Frågan om 

hur utspridd eventuella familjedomstolar skulle vara måste undersökas närmare genom 

statistiska undersökningar. 2013 avgjordes 41 570 familjerättsliga mål i de svenska 

tingsrätterna.167 Landets fyra migrationsdomstolar handlade och avgjorde samma år 

25 539 mål.168 Med mindre än hälften så många avgjorda mål, utspridda på totalt fyra 

migrationsdomstolar, är det lätt att dra slutsatsen att målbelastningen vid de 

familjerättsliga målen inte heller skulle kräva mer än åtta familjedomstolar totalt. 

Inrättandet av familjedomstolen i tingsrätterna på Nya Zeeland motiverades av att 

processerna på så vis skulle vara tillgänglig för alla i och med spridningen även ut i 

glesbygderna, till skillnad från vad som skulle bli fallet om familjedomstolen blev en 

överprövningsinstans i the High Court, som endast var belägen i storstäder.169 En annan 

ordning i Sverige, med större oåtkomlighet, känns oacceptabel. Att specialistavdelningar 

skulle inrättas vid landets samtliga tingsrätter låter dock orimligt vid studiet av 

ovanstående siffror. Att fristående specialdomstolarna dessutom är förhållandevis små 

bidrar till att kostnaderna för att driva organisationen blir oproportionerligt stor och att 

                                                             
167 Domstolsverkets ”Domstolsstatistik 2013”, s. 9. 
168 A.a. s. 22. 
169 Report of the Royal Commission on the Courts, p. 487. Finns att läsa som andrahandskälla i ”Family 

Court Dispute Resolution”, s. 88, p. 516 (se adress i not 98). 
169 http://www.courtsofnz.govt.nz/district/district/history. 
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resurserna inte kan utnyttjas på ett optimalt sätt.170 Att rättsskipningen splittras upp på 

flertalet mindre organisatoriska verksamheter blir med andra ord kostnadskrävande för 

rättsväsendet i stort. 

Ett annat problem som kan aktualiseras i sammanhanget är avgränsningssvårigheter. Vid 

tiden för avskaffandet av den svenska bostadsdomstolen så var ett av de skäl som 

framfördes emot specialdomstolar att det blir svårt för den enskilde att avgöra vart hon 

ska vända sig. Speciellt svårt blir det, menade regeringen, när frågan som skulle 

handläggas i specialdomstolen var relaterade till dem som förekom i allmänna 

domstolarna.171 En vårdnadstvist kan uppkomma i flera situationer. Ofta sker det i 

samband med en äktenskapsskillnad. Ibland händer det också att ett LVU-ärende initieras 

eller att brottmålsfrågor uppkommer i samband med vårdnadstvister. Forumfrågan kan 

således också bli problematiskt även för domstolen då frågor som lämpligast bör 

handläggas i ett sammanhang med rätta ska handläggas i olika domstolar. Dessa 

gränsdragningsproblem kan få allvarliga ekonomiska följder för den enskilda om denne 

instämmer målet till fel instans. För en förälder som ansöker om vårdnaden är 

forumfrågan oftast enkel då barnets hemvistort är avgörande. Den teoretiska möjligheten 

för en part att styra handläggningen av frågan till en viss tingsrätt genom att bosätta sig i 

en annan ort för att så småningom ansöka om vårdnaden i samband med en 

äktenskapsskillnad gör att forumfrågan likväl kan bli problematisk. 

 

7.3 Slutsatser  
 

I detta kapitel har vårdnadsprocessen analyserats utifrån den hypotetiska situationen att 

den skulle handläggas i en specialdomstol eller annan specialinstans. En sådan ordning 

skulle kunna generera i en snabbare vårdnadsprocess bland annat genom att antalet 

överklaganden bör minska. Detta bör ställas emot de resultat som framkommit i den 

komparativa jämförelsen och det faktum att den nyzeeländska familjedomstolen inte på 

ett märkbart sätt resulterar i snabbare processer än de svenska vårdnadsprocesserna. Ur 

rättssäkerhetssynpunkt kan en specialiserad domstol motiveras på flera punkter, 

exempelvis kan besluten förväntas bli av högre kvalitet materiellt sett, förutsebarheten 

                                                             
170 Proposition 1993/94:200, ”Upphörande av Bostadsdomstolen m.m.”, s. 36. 
171 Prop. 1993/94:200, s. 36. 
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ökar liksom barnens likhet inför lagen då besluten blir mer enhetliga. Av vad som ovan 

angetts så går det att sluta sig till att en specialdomstol, ur ett effektiviseringsperspektiv, 

har många fördelar. Vissa negativa aspekter finns dock. Särskilt bör framhållas att det 

finns flera aspekter som pekar på att föräldrarna får fler incitament att ta tvisten till 

domstol om den är specialiserad. Detta är givetvis inte alltid önskvärt då 

samförståndslösningar ofta får anses vara det mest fördelaktiga för barnet. I allmänhet så 

är dock majoriteten av de negativa följderna sådana som främst träffar det svenska 

rättsväsendet i stort med allt som dit inberäknas, och inte det enskilda barnet.  

Den slutsats som kan dras är att för det individuella barnet så skulle en specialdomstol 

kunna medföra en del betydande fördelar i fråga om barnets rätt och barnets bästa. Utifrån 

vad som framkommit i såväl den praktisk-baserade som den teoretisk-baserade analysen 

så bör det sammantagna svaret på denna uppsats huvudfrågeställning bli: Ja, barnets rätt 

och barnets bästa skulle bättre tillgodoses med en specialiserad familjedomstol. Givetvis 

måste en avvägning göras där samtliga aspekter granskas mer utförligt om alternativet 

med en specialiserad domstol skulle övervägas för svenskt vidkommande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

8 
 

En familjedomstol i Sverige 

 
 

8.1 Inledande ord 
 

Vad som hittills har diskuterats talar i viss mån för att en specialiserad familjedomstol 

skulle medföra förbättringar för det enskilda barnets rätt och det enskilda barnets bästa 

i en vårdnadstvist. Det räcker dock inte att stanna där för att besvara den följande 

frågeställningen – det vill säga om en specialiserad familjedomstol är en bra och i 

övrigt lämplig lösning ur ett bredare perspektiv. I denna avslutande del kommer frågan 

om en specialdomstol för handläggandet av vårdnadstvister analyseras utifrån hur en 

familjedomstol skulle passa in i svensk domstolsordning ur ett praktiskt perspektiv. 

Kapitlet innefattar ett bemötande av de argument som framhållits emot 

specialdomstolar i svensk debatt och specifikt emot en familjedomstol. Frågan i fokus 

i detta kapitel är följande: Är det motiverat med specialisering just i vårdnadstvister? 

 

8.2 Specialdomstolar i Sverige – en överblick 
 

8.2.1 Generellt om specialisering i svenskt rättsväsende 

Specialdomstolar har haft ett skiftande stöd i svensk rättstradition. I Sverige gick 

utvecklingen länge emot specialdomstolarnas existens.172 Under 90-talet växte en stark 

princip fram om att specialdomstolar i största möjliga utsträckning bör undvikas. Det 

motiverades särskilt med att det ansågs viktigt att slå vakt om de allmänna domarnas 

breda sakliga kompetens.173 Trots att en expansion i specialisering skedde i början av 

2000-talet hos advokat- och åklagarkårerna fortsatte utgångspunkten vara att domarna ska 

                                                             
172 Se bl.a. prop. 1997/98:7, s. 93 samt bet. 1990/91:LU13, bet 1992/93:LU22, s. 28 f. 
173 Bet. 1989/90:JuU32, s. 4, bet. 1990/91:LU13, s. 45 f, bet. 1992/93:LU22, s. 28 f. och prop. 1997/98:7, 

s. 93. 
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vara generalister174, en uppfattning som än idag är rådande. Denna generalisering hos 

domarkåren har dock inte varit okritiserad. ”Det framstår som allt orimligare”, skriver 

Per Olof Ekelöf i början av 2000-talet, ”att just domarna skulle vara behöriga att 

handlägga alla slags mål”.175 Ett visst uppsving i specialisering hos domarna har också 

skett sedan dess. Specialiseringsefterfrågan inom domstolarna har börjat växa. Ett steg i 

den riktningen togs av Domstolsverket som i början av 2000-talet genomförde en 

förstudie i samarbete med Domareförbundet. Syftet var att undersöka om det fanns några 

rättsområden som var intressanta för specialisering och för att gå vidare med i ett projekt. 

Studien resulterade i Domstolsverkets rapport 2003:3, Specialisering - En förstudie i 

samarbete med Sveriges Domareförbund. Fynden i rapporten visade att det fanns ett 

intresse för specialisering inom vissa rättsområden, vilket också ansågs skulle öka 

allmänhetens krav på en snabb och rättssäker process. En idé som framfördes i rapporten 

var att testa att dela upp domstolen i en humanjuridisk – inom vilken familjerättsliga 

ärenden skulle handläggas – och en ekonomisk del.176 Domstolsverket menade i sin 

rapport att det finns goda skäl att testa specialisering i domstolarna genom försöksprojekt 

innan slutgiltiga beslut fattas om att specialisera ett område. Numera har vissa större 

domstolar också infört organisatoriska enheter där exempelvis familjerättsliga frågor 

handläggs. Inför 2006 års vårdnadsreform beslutades att det bör förbehållas domstolarna 

själva att besluta kring sådan rotelfördelning med hänsyn till de variationer som finns i 

olika domstolars organisatoriska förutsättningar. Någon reglering kring rotelfördelning 

förespråkades alltså inte, utan det lämnandes fritt till domstolarna att avgöra om och hur 

en sådan omorganisation skulle se ut.177  

Nackdelen med en sådan ordning är, enligt min mening, att en viss specialisering uppnås 

i vissa domstolar medan andra domstolar inte förvärvar denna kunskap. Följden blir en 

variation i kvaliteten som dels kan frammana forumshopping, dels ges vissa barn en 

nackdel i och med att de går miste om de fördelar en specialisering för med sig. 

Hänvisningen till de skiftande organisatoriska förutsättningarna tyder på att resurser 

saknas i vissa domstolar, alternativt att en sådan ordning inte kan prioriteras. Om man 

sluter sig till den uppfattningen att vårdnadstvister hör till dem måltyper som borde 

                                                             
174 http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2002/Nr-8-2002-Argang-68/Fler-vill-

ha-specialiserade-domare/. 
175 Ekelöf & Edelstam, ”Rättegång första häftet”, s. 113. 
176 Domstolsverkets slutrapport ”Specialisering av domare i humanjuridik”, s. 4. 
177 Prop. 2005/06:99, s. 69. Se även bet. 1992/93:LU22, s. 28 f. 
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specialiseras, så är ett sådant uttalande enligt min mening ett uttryck för att det trots allt 

krävs en lagreglering. 

Ett arbete som ligger närmare i tiden och behandlar specialiseringsfrågan är 

Målutredningen som 2010 kom ut med sitt betänkande Mål och medel – särskilda 

åtgärder för vissa måltyper i domstol. Utredningen förespråkade i viss del så kallad 

domstolsintern specialisering. Detta kan sägas utgöra en form av specialistavdelning vid 

tingsrätten på så vis att handläggningen ordnas så att endast vissa domare handlägger en 

viss typ av mål.178 Förslaget motiverades med att handläggningen effektiviseras och att 

processens omloppstid därmed också blir kortare. Utredningen menade att det finns ett 

stort utrymme för att vidga denna typ av specialisering utöver den omfattning som idag 

förekommer. Den ansåg också att behovet av särskild kompetens kan och bör tillgodoses 

genom sådan domstolsintern specialisering.179 Det verkar med andra ord vara så att 

specialisering eftersöks mer och mer i domstolarna. Av det sagda följer att det skulle vara 

ett naturligt steg om en specialiseringsreglering fanns för vårdnadsprocessen. Trots att 

utvecklingen länge rörde sig bort ifrån specialisering så är det inte heller på något sätt 

främmande i svensk domstolsordning. Tvärtom förekommer en rad variationer av 

specialisering i den svenska domstolsordningen.  

 

8.2.2 Specialiseringskonstruktioner i svensk domstolsordning 

I allmänhet tillförs expertiskunskap i en rättegång genom att en sakkunnig tas in (RB 40 

kapitlet). För vissa måltyper har det dock ansetts befogat att ge specialiseringsbehovet 

större genomslag. Variationerna på specialiseringskonstruktioner i den svenska 

domstolsordningen är många – allt från renodlade, fristående specialdomstolar till 

specialistavdelningar och domstolsliknande nämnder förekommer. Specialisering kan 

också uppnås genom att vissa måltyper koncentreras till några specifika forum. 

Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen, Patentbesvärsrätten och Försvarsunderrättelse 

domstolen är de fyra domstolar som benämns och inberäknas i de fristående 

specialdomstolarna.180 Försvarsunderrättelse domstolen är den för allmänheten kanske 

minst kända specialdomstolen och handlägger mål avseende signalspaning. Den mer 

allmänt kända Arbetsdomstolen fungerar som första instans i de flesta arbetstvister medan 

                                                             
178 SOU 2010:44, s. 20. 
179 A.bet. s. 21. 
180 A.bet. s. 39. 
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den i vissa fall är överprövandeinstans efter att en arbetstvist testats i tingsrätten. 

Tillsammans med domare, sitter intresserepresentanter med och dömer. 

Intresserepresentanterna utses genom att arbetstagar- och arbetsgivarorganisationers får 

ge förslag på ledamöter i domstolen. Patentbesvärsrätten å sin sida prövar ett överklagat 

beslut från Patent- och registreringsverket medan Marknadsdomstolen prövar, som första 

och enda instans eller som andra och sista instans, marknadsrättsliga mål. I 

Marknadsdomstolen sitter fem särskilda ledamöter med och dömer, varav en är jurist med 

domarerfarenhet och de övriga fyra ekonomiska experter.  

Till skillnad från denna form av fristående specialdomstol finns Mark- och 

miljödomstolarna samt Migrationsdomstolarna som likt den nyzeeländska 

familjedomstolen egentligen är specialavdelningar vid och utgör en del av vissa 

tingsrätter (mark- och miljödomstolarna) och förvaltningsrätter (migrationsdomstolarna). 

Mark- och miljödomstolarna är första instans för sakfrågor som omfattas av 

jurisdiktionen och besluten fattas av ordinarie domare tillsammans med sakkunniga 

ledamöter med naturvetenskaplig eller teknisk utbildning – så kallade tekniska råd. Ibland 

kallar domstolen även in särskilda ledamöter med erfarenhet av de sakfrågor som 

handläggs i domstolen.181 Migrationsbeslut från Migrationsverket som överklagas prövas 

i Migrationsdomstolen och i sista hand i Migrationsöverdomstolen. Även de så kallade 

Sjörättsdomstolarna med jurisdiktion över mål enligt sjölagen är egentligen en del av 

vissa tingsrätter.182 Hyres- och arrendenämnderna är exempel på verksamheter av 

domstolsliknande karaktär, om än inte specialdomstolar i sin korrekta mening.  

En svensk familjedomstol skulle enkelt kunna inrättas genom alternativa olika 

konstruktioner. Jag är dock av den uppfattningen att en liknande konstruktion som den 

nyzeeländska är fördelaktig. Det skulle innebära att familjedomstolen blir en 

specialistavdelning vid de allmänna tingsrätterna. Detta är en god lösning därför att det 

är mindre kostsamt än att inrätta nya domstolar. Familjedomstolarna skulle med en sådan 

ordning kunna inrättas så att de får stor spridning i landet vilket underlättar den allmänna 

åtkomsten. I allmänhet är de specialdomstolar som är fristående endast en till antalet, 

medan specialdomstolar som utgör en del av tingsrätterna finns inrättade vid minst ett 

antal underinstanser. Som regel är de svenska fristående specialdomstolar lokaliserade i 

                                                             
181 Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar 2 kapitlet 1 §. Se även 

http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Mark--och-miljodomstolen/ 
182 Sjölag (1994:1009) 21 kapitlet 1 §.  



71 
 

Stockholm.183 Det är också en lösning som redan är förekommande i svensk 

domstolsordning genom Mark- och miljödomstolarna, Migrationsdomstolarna och 

Sjörättsdomstolarna.  

 

8.2.3 Motiv till specialdomstolar i svensk debatt 

I svensk debatt kring specialdomstolar har det generellt talats om tre faktorer som kan 

vara motiverande till varför en specialdomstol ska inrättas: upprätthålla 

specialistkunskaper i domstolen, öka förutsättningarna för att en process ska bli snabbare 

samt främja allmänhetens förtroende för domstolen och rättsskipningen genom att 

särskilda intresseledamöter sitter med och dömer.184 Vi har ovan sett att en 

specialdomstol eventuellt skulle kunna bidra till en snabbare vårdnadsprocess. I 

allmänhet så kan en process antas kunna ta längre tid ju längre instanskedjan är. 

Instanskedjan för mål som handläggs i specialdomstolar är ofta kortare än mål som 

handläggs i allmänna domstolar (exempelvis Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen). 

Specialorgan är dock inte är någon garanti för en snabbare process (vilket vi också sett i 

den praktisk-baserade analysen). Att instanskedjan är kortare och processerna därmed 

skulle bli kortare har bemöts med att det ändå är relativt få tingsrättsdomar som 

överklagas till överinstanserna.185 Detta argument är troligtvis inte bärkraftigt i fallet med 

vårdnadsprocessen. Enligt den undersökning som vårdnadskommittén utförde inför 2006 

års vårdnadsreform överklagades cirka hälften av alla vårdnadsbeslut i tingsrätten, och 

cirka hälften av dessa avskrevs efter återkallelse av överklagan eller Hovrättens 

fastställelse av överenskommelse mellan föräldrarna. Av de totalt 247 fall som studerades 

så prövade Hovrätten 70 fall.186 2005 avgjordes 2628 vårdnadsmål i tingsrätten.187 Den 

siffran har ökat med över hundra procent till 2013, då antalet avgjorda mål var 5585.188 

Om överklagandestatistik ligger på en närliggande nivå innebär det att drygt 1400 

vårdnadsbeslut prövas på nytt i Hovrätten. Även om denna siffra kan ifrågasättas då den 

saknar empirisk grund så ger den en fingervisning i omfattningen av överklagade 

vårdnadsbeslut. Om så många som hälften av besluten överklagas borde argumentet om 

                                                             
183 SOU 2010:44, s. 40. 
184 Prop. 1993/94:200 s. 30 f och Ds 2000:45, s. 17. 
185 Prop. 1993/94:200, s. 30. 
186 SOU 2005:43, s. 266. 
187 Domstolsverket ”Domstolsstatistik 2009”, s. 14. 
188 Domstolsverket ”Domstolsstatistik 2013”, s. 14. 
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att det är få ärenden som överklagas och att instanskedjan därmed inte spelar någon roll 

ingen betydelse i fråga om vårdnadsprocessen. Det ska dock hållas i minnet här att det 

numera krävs prövningstillstånd i Hovrätten samt att en tämligen säker effekt av 

specialisering är att färre överklaganden till överinstans sker (se avsnitt 7.2.1 ovan).  

Det tredje och sista argumentet, att intresseledamöters medverkan skulle öka förtroendet 

för processen, har bemöts med att det inte kan anses lämpligt att representanter som kan 

antas stå för vissa särintressen sitter med och beslutar i frågan.189 Frågan om 

intresseledamöter blir dock inte aktuell när det gäller vårdnadstvister och lämnas därför 

därhän i denna uppsats. Vad som däremot skulle kunna lyftas är möjligheten att ha någon 

form av barnpsykologisk expertis med vid bedömningen. Dessa skulle ha motsvarande 

funktion som de tekniska råden vid Mark- och miljödomstolarna, det vill säga som 

sakkunniga ledamöter. En sådan lösning skulle kunna vara ett steg emot ett tydligare 

barnperspektiv i domstolen. Det är dock en fråga som är sekundär till domarens 

kompetens, som alltid måste ligga på en acceptabel nivå.  

 

 

8.3 Förslaget på en familjedomstol  
 

8.3.1 Avvisanden av förslaget 

Att en domare som beslutar i mål om vårdnad, boende och umgänge behöver ha 

erforderlig utbildning, kompetens och erfarenhet är en självklar och gemensam 

utgångspunkt.190 Att domarna vidare särskilt behöver ha kunskap om barn och barns 

behov är inte heller något omstritt faktum. Kraven på specialisering i vårdnadsmål ökar, 

om än i långsam takt.191 Med dagens ordning kan specialistkunskaper tillföras genom 

specialistutlåtanden eller sakkunniga, utbildning av domarna och genom ombudens 

redogörelser. Att specialistutlåtanden sällan tas in har ovan framkommit.192 Viss 

utbildning av domarna sker, men det ska här framhållas att generalistdomare även 

behöver utbildas på många andra områden. 2009 slopades alla tidigare utbildningsplaner 

för domare i och med inrättandet av Domstolsakademin som numera sköter alla 

utbildning av domare. För alla fiskaler och notarier gäller en obligatorisk domarutbildning 

på 4 år. Efter förvärvad notariemeritering görs ett års tjänstgöring i överrätt, följt av drygt 

                                                             
189 Ds. 19993:94, ”Specialdomstolar i framtiden”, s. 21 ff. 
190 Prop. 2005/06:99, s. 68. 
191 Se bland annat a.st. 
192 Se not 81 ovan.  
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två års tjänstgöring i underrätt och avslutningsvis cirka ett års adjunktionstjänstgöring i 

överrätt. En av de största skillnaderna som förändringen förde med sig var dock att 

utbildningen för ordinarie domare (rådmän) numera inte är obligatorisk utan behovsstyrd 

utifrån den enskilda domarens behov. Under Vårdnadskommitténs utredning tillfrågades 

domare, advokater och familjerättssekreterare om domarens kompetens. Flera av 

domarna angav att specialisering skulle vara bra och att det behövs bättre kunskaper om 

bland annat barnpsykologi och barns utveckling. Emot specialisering angavs att det skulle 

vara alltför betungande för domarna att enbart handlägga vårdnadsmål, men att de kunde 

tänka sig exempelvis specialisering genom blandade rotlar. Ett antal advokater ansåg att 

det bör inrättas särskilda familjerättsavdelningar med tanke på de krav som bör ställas på 

en domare som avgör vårdnadsmål. Även en andel av advokaterna ansåg att blandade 

rotlar skulle vara fördelaktigt framför rena familjerättsavdelningar med risk för att 

specialiseringen blir alltför snäv.193  

Ett motiv som framförts i samband med frågan om domarnas kompetens är att det 

avgörande för en riktig bedömning är att beslutsunderlaget som sådant är fullgott.194 Jag 

uppfattar argumentet som ett skäl emot att specialkompetens är behövligt eftersom det 

framkommer i samband med att förslaget från vårdnadskommittén om specialisering 

avvisas. Det är en självklarhet att beslutsunderlaget måste vara fullgott, oavsett om tvisten 

handläggs av en allmän- eller en specialistdomare. En specialistdomare har givetvis inte 

bättre möjligheter att döma i ett mål om det beslutsunderlag som socialtjänsten inkommit 

med är bristfälligt. Hänvisningen till beslutsunderlaget kan av dessa anledningar, enligt 

min uppfattning, uppfattas som ett försök att kringgå specialiseringsfrågan.  

Alternativet med familjedomstolar har, trots återkommande förslag om densamma, 

avvisats. Detta kan antingen innebära att den nuvarande ordningen anses tillgodose att de 

särskilda kunskaper som anses nödvändiga kommer rätten till godo, eller så uppfattas inte 

alternativet med en familjedomstol som en bra lösning för att tillföra dessa kunskaper. 

Frågan togs upp i början av 90-talet då alternativet avfärdades med motiveringen att en 

sådan domstol varken ansågs passa svensk rättstradition eller den gällande 

domstolsordningen.195 Någon närmare förklaring med vad som egentligen menades med 

detta gavs inte, utan man stannade vid att konstatera förslagets oförenlighet med svensk 

                                                             
193 SOU 2005:45, s. 856 f. 
194 Se bl.a. prop. 2005/06:99, s. 69. 
195 Bet. 1992/93:LU22, s. 28 f. 
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domstolsorganisation. Ytterligare skäl som anfördes i debatten var att idéen inte var 

förenlig med de då rådande åsikterna kring den framtida svenska domstolsorganisationen 

om att antalet specialdomstolar bör minska.196 En återkommande hänvisning har härefter 

skett till detta skäl om oförenlighet med det då rådande uppfattningarna.197 En utvärdering 

av den vårdnadsreform som genomfördes år 2006 (härefter 2006 års vårdnadsreform), 

och som i dagsläget utgör gällande rätt, kommer inledas under rådande mandatperiod. I 

utvärderingen ska olika alternativ och lösningar övervägas för att stärka barnets ställning 

i vårdnadsmål.198 Att den kommande utvärderingen skulle komma att utgöra ett undantag 

till de tidigare avvisningarna av förslaget på en familjedomstol är mindre troligt. Den 

fasta ståndpunkten i argumenten som framförts emot en sådan ordning har nämligen varit 

att frågan redan analyserats och avvisats, och så länge det inte framkommer några nya 

omständigheter som kan föranleda en annan slutsats så bör alternativet även 

fortsättningsvis avvisas.199 I ljuset av de brister som framförts i problemdefinitionen och 

att stora förändringar skett bland annat i fråga om barnets rätt att få komma till tals är 

detta ”tillbakavisande” till uttalanden från 90-talets början inte längre tillräcklig. Med 

stöd i de definierade problemområdena är det uppenbart att barnperspektivet inte fått 

fotfäste i svensk vårdnadsprocess. Nya omständigheter får alltså i allra högsta grad anses 

ha tillkommit och jag vill mena på att dessa bör föranleda en mer gedigen och utförlig 

utredning i fråga om inrättandet av en svensk familjedomstol. De hänvisningar som hittills 

skett i syfte att avvisa förslaget är innehållslösa och kan inte anses vara aktuella längre.  

Att en specialisering inom familjerätt ändå eftersträvas är klart. Det återkommande 

engagemanget för att införa mer expertis i vårdnadsprocessen visar på att ett missnöje 

föreligger med dagens handläggning i allmän domstol. Motiven bakom att avvisa en 

specialiserad familjedomstol med hänsyn till att sådan ordning skulle strida mot svensk 

rättstradition och domstolsordning får därmed antas ställas på sin spets allteftersom 

efterfrågan växer. Om vad som avsågs egentligen inte enbart rörde specialdomstolar utan 

specialisering i allmänhet, så är det klokt att omvärdera uttalanden som dem om att en 

familjedomstol inte passar den svenska domstolsordningen allteftersom kravet på 

specialisering växer. Om vad som avsågs enbart var att fristående specialdomstolar inte 

                                                             
196 Se bl.a. bet. 1991/92:JuU20. 
197 Prop. 1997/98:7, s. 93. 
198 Se bl.a. prop. 2011/12:53, ”Barns möjlighet att få vård”, s. 23 och 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H110159&doctype=ip. 
199 Se bl.a. Kommittédirektiv 2002:89, avsnitt ”Domstolsprocesser om vårdnad”. 
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passar in i svensk domstolsordning så får det hur som helst inte bäring på den enligt mig 

mest fördelaktiga ordningen – där familjedomstolarna med rätta är specialavdelningar vid 

tingsrätterna.  

 

8.3.2 Striden om specialisering – är vårdnadsprocessen tillräckligt speciell? 

Det kan inte bortses från faktumet att de flesta rättsliga praktiker må anse att just deras 

rättsområde kräver specialiserade kunskaper för att besluten i domstolen ska bli rätt och 

riktiga. Alla måltyper kan också sägas ha det gemensamma intresset att ärendet 

fördelaktigast avgörs skyndsamt. En annan gemensam utgångspunkt är att parterna ofta 

blir starkt påverkade av besluten och att mycket står på spel.200 Rättsväsendets totala 

resurser tillåter likafullt inte alltför många specialiserade områden och det är en 

självklarhet att det inte är ett alternativ att specialiserade domstolar skulle kunna inrättas 

för vart och ett rättsområde som kan tänkas kräva speciella kunskaper. Vissa av landets 

domstolar har ansett att desto mer särpräglat ett rättsområde är desto viktigare är det med 

specialisering.201 Kort sagt så ska det finnas goda skäl till att en viss typ av ärenden bör 

ges förtur i form av ”författningsreglerade särlösningar”.202 Den fråga som nu bör ställas 

när vi kommit såhär långt i besvarandet av uppsatsens frågeställningar är om 

vårdnadsprocessens behov av skyndsamhet och specialistkunskap är utmärkande i 

förhållande till andra måltypers behov av densamma.  

Vid diskussionerna kring specialisering har just barnrättsmål ansetts vara rättsområden 

där det är särskilt viktigt att domaren har specialistkunskaper för att uppnå högkvalitativa 

beslut. Barnombudsmannen, handikappombudsmannen och brottsoffermyndigheten är 

några av de svenska organ som ansett att en sådan specialisering behövs.203 

Vårdnadskommittén menade att en specialisering i vårdnadsärenden kan rättfärdigas med 

hänsyn till att ”[…] det kan från många utgångspunkter hävdas att särskild 

uppmärksamhet bör ägnas det uppväxande släktet, de som ska vidareutveckla vårt 

framtida samhälle”.204 2010 ställde målutredningen i sitt betänkande upp fyra situationer 

där det finns ett behov av särskilda åtgärder för att uppnå särskild skyndsamhet. Ett sådant 

                                                             
200 SOU 2010:44, s. 17. 
201 Domstolsverkets rapport, ”Specialisering. En förstudie i samarbete med Sveriges domareförbund”, s. 

13.  
202 SOU 2010:44, s. 21. 
203 Domstolsverkets rapport, a.a. s. 28.  
204 SOU 2005:43, s. 289. 
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behov ansågs föreligga om ”särskilda skyndsamhetskrav följer av Sveriges 

internationella åtaganden”.205 Den rådande uppfattningen i Sverige är att bedömningen 

av barnets bästa ska ske utifrån ett barnperspektiv. I detta begrepp menar jag att barnets 

tidsuppfattning måste inberäknas för att perspektivet ska fylla sin egentliga funktion. Att 

barnet lider skada av långvariga vårdnadstvister är vedertaget. Behov av ett särskilt 

skyndsamhetskrav i dessa fall bör utifrån detta kunna motiveras med stöd av principen 

om barnets bästa i barnkonventionen. Målutredningen anförde i samma sammanhang att 

det föreligger ett behov av att införa särskilda åtgärder för att uppnå särskild kompetens 

när ”den juridiska komplexiteten är stor...” och ”det för en korrekt prövning av saken 

krävs fackkunskap som inte kan, eller av processekonomiska skäl inte bör, mötas genom 

sakkunnigbevisning”.206 Barnets bästa i rättsliga sammanhang är en juridisk term och de 

bedömningarna som ska göras av domaren är synnerligen komplexa. Det kan inte heller 

anses motiverat att ta in en sakkunnig i varje enskild vårdnadstvist. Specialisering inom 

just vårdnadsprocessen bör kunna motiveras utifrån dessa målutredningen uppställda 

situationer. Men stöd för en specialisering för vårdnadsprocessens del kan också hämtas 

utifrån hur andra barnrättsliga ärenden hanteras i svenskt rättsväsende. 

Att studera hur annan lagstiftning motiveras inom andra barnrättsområden – där barnet 

står ensamt i fokus – kan fungera som en betydelsefull, illustrerande kontrast till 

vårdnadsprocessen. I sammanhanget kan det därför finnas en poäng i att studera lag LUL. 

Domare och nämndemän som handlägger mål enligt lagen ska vara särskilt utsedda av 

domstolen för att handlägga just sådana mål.207 När denna bestämmelse infördes så 

framhölls att en specialisering ger goda effekter i förhållande till den unge och till 

föräldrarna samt att kvaliteten på handläggningen höjs genom en sådan specialisering.208 

Specialisering antogs också göra insatser i fråga om ut- och fortbildnings lättare.209 Kravet 

på domaren och nämndemännen kan uppfattas som en markering av det fanns ett 

specialiseringsbehov. Ett annat motiv till denna ordning, där målen går till specifika 

rotlar, var att handläggningen ansågs öka kvalitetsmässigt då rotelinnehavarnas kunskap 

om reglerna som gäller för just ungdomsmål.210 Vårdnadskommittén föreslog en liknande 

                                                             
205 SOU 2010:44, s. 22.  
206 A.st. 
207 Se LUL 25 §. Innan 2001 gällde ett krav på att domaren och nämndemännen skulle vara särskilt 

lämpliga. 
208 Prop. 2000/01:56, s. 22. 
209 A.prop. s. 23. 
210 A.prop. s. 22. 
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specialisering inför 2006 års vårdnadsreform, men förslaget avvisades.211 Att man inte 

ansett en liknande lösning vara aktuell i vårdnadsmål – trots att flera av motiven gör sig 

gällande också i denna måltyp – skulle kunna tyda på att barnperspektivet får ge vika för 

ett underliggande vuxenperspektiv.  

Inför inrättandet av Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen betonades att 

starka skäl låg bakom att ha korta väntetider i asylärenden och att ett krav måste finnas 

på skyndsam handläggning i den nya process- och instansordning som föreslagits. Här 

hänvisades särskilt till risken för psykiskt lidande och pressade livssituationer som för 

långa väntetider i asylprocesser medför för asylsökande barn.212 Barnrättskommittén, 

FN:s kommitté för barnets rättigheter, hade tidigare uttalat sig i frågan och menade att 

barn i asylprocesser varken får en chans att rota sig i Sverige eller möjlighet att forma sig 

en bild över sin egen framtid. Barnen hamnade, enligt kommittén, i ett ”vakuum”.213 Att 

använda en liknande argumentation i fråga om de barn som är med om vårdnadstvister 

ligger inte långt borta. Barn i vårdnadstvister utsätts för en liknande, om än mycket 

annorlunda, psykisk påfrestning under processens gång. Frågor som ”Vart kommer jag 

och bo?”, ”Kommer jag få träffa pappa eller mamma mer?”, ”Blir pappa arg på mig om 

jag vill stanna hos mamma?” kan antas vara vanligt förekommande och hur den närmsta 

framtiden kommer se ut för barnet är ofta oklar. Genom att inrätta en specialiserad 

familjedomstol skulle dessa mål ges förtur då en sådan domstol har lägre måltillströmning 

och vårdnadstvister då inte heller skulle behöva konkurrera med de måltyper som i allmän 

domstol handläggs med skyndsamhet. Slutresultatet skulle bli att vårdnadstvister skulle 

ges en fördelaktig särbehandling.  

Väljer man att motivera en specialiserad domstol mot bakgrund av barnets rättigheter 

uppkommer automatiskt frågan varför en sådan domstol bör finnas för just vårdnadsmål 

och inte andra ärenden som rör barn. Man kan tala om fem rättsområden där barns 

levnadssituation berörs direkt och på ett påtagligt sätt i svenskt rättsväsende: (1) Mål om 

vårdnad, boende och umgänge, (2) LVU-mål, (3) brottmål med unga lagöverträdare, (4) 

asylärenden där barn berörs, (5) brottmål där barnet eller närstående till barnet är 

målsägande samt (6) mål enligt lag om psykiatrisk tvångsvård. Andra mål och ärenden 

där barn kan beröras, såsom arv- och testamentstvister och behörighetsfrågor för barn, är 

                                                             
211 SOU 2005:43, s. 286 och prop. 2005/06:99, s. 69. 
212 Prop. 2004/05:170, s. 106. 
213 Andrahandskälla finns att läsa i SOU 1996:115, ”Barnets bästa i utlänningsärenden”, s. 52. 
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mål av för barnet generellt mindre påfrestande karaktär och utelämnas i den fortsatta 

framställningen.  

För det första så är det inte uteslutet att LVU-mål, trots att det är en förvaltningsrättslig 

måltyp, skulle kunna handläggas av familjedomstolen. Jurisdiktionen för 

barnskyddslagstiftningen tillfaller exempelvis familjedomstolen på Nya Zeeland.214 Då 

familjerättsliga tvister är civilrättsliga mål är en familjedomstol dock inte rätt instans för 

brottmål med unga lagöverträdare och övriga brottmål. LPT-ärenden och asylärenden är 

typiskt förvaltningsrättsliga ärenden och lämpar sig inte heller att handläggas i en 

specialiserad familjedomstol. För det andra så är de flesta av dessa mål redan så kallade 

förtursmål. Prioriteringsregler kan komma till uttryck genom att det i lagtexten införs 

särskilda skyndsamhetskrav vilka kan påskynda processerna i allmän domstol. I praktiken 

innebär en sådan skyndsamhetsregel att målet ska handläggas med förtur.215 Att riksdagen 

och regeringen väljer att införa sådana prioriteringsregler är ovanligt.216 Sådana 

prioritetsregler finns dock i de flesta av de ovan nämnda måltyperna där barn direkt 

berörs. Avseende asylärendena så säger utlänningslagen (UtlL) 16:4 att mål om utvisning, 

avvisning och om förvar ska handläggas skyndsamt. I LVU 33 § anges att mål och 

ärenden enligt lagen ska handläggas skyndsamt. I LUL 29 § anges att mål mot den som 

inte fyllt tjugoett år alltid ska handläggas skyndsamt. Lag (1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT) föreskriver en skyndsam handläggning i 35 §. I FB 6:19 stycke 2 anges 

att en ytterligare vårdnadsutredning som i vissa fall ska göras utöver den reguljära som 

socialnämnden ska förse rätten enligt stycke 1 med ska ske skyndsamt. Denna 

bestämmelse tar dock enbart sikte på själva vårdnadsutredningen, som görs av 

socialnämnden, och inte på handläggningen i domstolen. Vårdnad, boende och 

umgängesmål och mål med unga målsäganden är således de enda mål där barnets direkta 

levnadssituation påverkas som inte har en särskild skyndsamhetsregel. I en 

departementspromemoria från 2013 lämnas dock förslag på att ett skyndsamhetskrav ska 

införas i brottmål med en målsägande under 18 år.217 Skulle en sådan reglering träda i 

kraft skulle vårdnadstvister vara de enda för barnet direkt påverkbara processerna där ett 

                                                             
214 Mål om omhändertagande av barn regleras i the Children, Young Persons, and Their Families Act 

1989. Familjedomstolens jurisdiktion över målen föreskrivs i the Family Courts Act 1980 sektion 11 (1) 

(ga). 
215 Prop. 2004/05:170, s. 126. 
216 Prop. 1993/94:200, s. 31. 
217 Ds 2013:30, ”Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga 

målsäganden”, s. 284.  
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skyndsamhetskrav inte ansetts vara motiverat. Avsaknaden av ett uttryckligt 

skyndsamhetskrav blir därmed ett direkt undantag till vad som gäller i andra mål där 

barnets direkta livssituation berörs på ett påtagligt sätt.  

Denna skillnad kan bero antingen på faktorer i de övriga måltyperna som utgjort skäl för 

ett sådant förturskrav och vilka man inte ansett finnas i vårdnadsmål, eller antingen på att 

sådana faktorer finns, men inte är av samma grad och därmed fått vika för andra intressen. 

En skillnad mellan vårdnadsmålen och de övriga måltyperna är att kostnaderna för 

samhället blir förhållandevis små i jämförelse med de övriga. Vad vi bör fråga oss om en 

sådan omständighet bör vara utslagsgivande i mål där barn berör direkt. I dessa 

tankebanor är det lätt att man faller in i rättsfilosofiska överväganden om vad som är 

moraliskt rätt och om avvägningen mellan individens rättigheter och andra nödvändiga 

samhällsintressen. Frågorna är av en omfattning som faller utom ramarna för detta arbete 

– inte desto mindre är det viktigt att frågorna lyfts och blir synliga i den allmänna 

debatten. Särskilt eftersom barnets rätt historiskt sett har fått gett vika dels för andra 

rättigheter och dels för andra samhällsintressen. Samtidigt skulle det kunna bli 

problematiskt med ett särskilt skyndsamhetskrav i vårdnadstvister däri i att de kan 

handläggas i samband med äktenskapsskillnader. Skulle ett skyndsamhetskrav införas 

skulle det kunna innebära att även äktenskapsskillnaden handläggs skyndsamt, vilket 

strider mot den obligatoriska betänkandetid på 6 månader som föräldrar med barn under 

16 år måste underställa sig (Äktenskapsbalk 5:1).    

 

8.3.3 Överväger eventuella fördelar med en familjedomstol kostnaderna 

med densamma? 

Genom att inrätta en familjedomstol skulle vårdnadsfrågor, tillsammans med övriga 

familjerättsliga ärenden, brytas ut från den vanliga prioriteringsordning som finns i 

allmänna domstolar och ges en särställning. Om övriga familjerättsliga ärenden är i behov 

av den sådan särbehandling eller inte ligger utanför ramen för detta arbete. Inte desto 

mindre kan konstaterandet av att ett sådant behov föreligger för vårdnadsprocessen – som 

inberäknas till de familjerättsliga ärendena – föranleda en närmare utredning i frågan. 

Skulle vårdnadsprocessen ges företräde kommer andra måltyper att drabbas, oavsett om 

en sådan specialisering skulle ske genom specialdomstolar och specialistavdelningar, 

domstolsintern specialisering eller förtursregler. Av denna anledning bör det som 
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utgångspunkt hållas i minnet att en åtgärd som kan möta de krav som bör ställas på 

vårdnadsprocessen samtidigt bör vara den lösning som ger minst negativt utslag för andra 

måltypers handläggning.218 Eftersom denna uppsats enbart fokuserar på vårdnadstvister 

så kan inte heller några generella slutsatser dras kring vilka sammanlagda fördelar en 

sådan ordning skulle få och inte heller omfattningen av ekonomiska och administrativa 

konsekvenser. Fokus har legat på att undersöka om en familjedomstol skulle medföra 

fördelar för barnets rätt och barnets bästa i vårdnadstvister. En studie över familjerättens 

särskilda egenskaper som sådan och förutsättningarna för att särbehandla rättsområdet 

genom specialisering är en betydligt större fråga än den som har avsetts besvaras i denna 

uppsats. Visst stöd för att en sådan ordning behövs och också är fullt genomförbar kan 

hämtas ur att konstellationen inte är en ovanlig sådan, utan förekommer i många länder. 

 

8.4 Slutsatser  
 

Efterfrågan på specialisering inom vårdnadsprocessen kommer från många håll. För att 

kunna möta de internationella förpliktelser Sverige har enligt barnkonventionen, men 

också de målsättningar som ska vara ledande i handläggandet av vårdnadsbeslut, så verkar 

specialiseringsfrågan för vårdnadsmål vara oundviklig. De motiv som tidigare framhållits 

i samband med avvisande av en svensk familjedomstol kan inte längre anses vara aktuella, 

dels med hänsyn till den ökade efterfrågan på specialisering, dels med hänsyn till de krav 

som ställs utifrån bland annat barnkonventionen. Vid tiden för avvisandet har principen 

om barnets bästa och barnperspektivet inte haft lika stort inflytande som i dagsläget. Nya 

omständigheter får därför i allra högsta grad ha tillkommit vilket bör motivera att frågan 

om en familjedomstol lyfts igen. Vad som i viss mån talar för inrättandet av 

familjedomstolar är förekomsten av skyndsamhetsregler i nästan alla övriga 

barnrättsärenden, vilket tyder på att även vårdnadsprocessen bör handläggas skyndsamt. 

Detta skulle givetvis kunna åstadkommas genom att införa en sådan prioriteringsregel 

också för vårdnadstvister istället för att inrätta en specialinstans. Vad som visats är dock 

att fördelarna med en specialinstans är många och att barnets rätt troligtvis i vis mån skulle 

stärkas genom en sådan ordning. 

                                                             
218 SOU 2010:44, s. 22.  
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9 
 

Avslutande ord 
 

 

I denna uppsats har en specialiserad familjedomstol för handläggandet av vårdnadstvister 

analyserats i syfte att pröva hypotesen om att barnets bästa och barnets rätt i denna process 

bättre skulle tillgodoses med en sådan specialinstans. Alternativets effekter på de 

konstaterade bristerna i den svenska vårdnadsprocessen har analyserats fortgående i 

texten. Den komparativa studien – den praktisk-baserade analysen – resulterade i att den 

nyzeeländska ordningen innefattar flera faktorer som är förmånliga för tillgodoseendet av 

barnets rätt och barnets bästa. Särskilt lekmannamedverkan och bristen på kunskapskrav 

– vilka enligt mig är några av de större bristerna i sammanhanget – skulle kunna åtgärdas 

eller i vart fall förbättras med en sådan ordning. Flera av de fördelaktiga faktorer som 

kunde utstuderas är dock sådana att de kan existera även i allmän domstol. Resultatet av 

den teoretisk-baserade analysen var övervägande i fråga om fördelarna med en 

specialdomstol. Trots att vissa negativa konsekvenser medföljer, där särskilt föräldrarnas 

ökade incitament att ta sina tvister till rättegång bör framhållas som problematiskt för 

barnet, så talar analysen sammantaget för att vårdnadsprocessen skulle förbättras ur 

flertalet rättssäkerhets- och effektiviseringsaspekter som får stor betydelse för 

tillgodoseendet av barnets rätt och barnets bästa.  

Trots att generalistdomaren bör vara utgångspunkten i domstolsväsendet så har i 

uppsatsen visats på att specialiseringsefterfrågan för vårdnadsprocessen ökat. Detta i 

kombination med det genomslag barnets rättigheter fått i andra barnrättsliga måltyper – 

och då framförallt de skyndsamhetskrav som ansetts motiverade i de flesta av dessa 

ärenden – talar för att frågan om en specialdomstol bör utredas närmare. 

Vårdnadsprocessen är, i vart fall i denna mening, en ”eftersläntrare” på barnrättsområdet 

och min slutsats är att den inte uppfattas som lika påfrestande på barnet som andra 

måltyper där barnet direkt berörs. Det är otvetydigt så att specialisering för med sig vissa 

fördelar för barnets upplevelse av vårdnadsprocessen. Det ska dock inte förglömmas att 

de krav som bör ställas på vårdnadsprocessen också kan uppnås genom andra 
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organisatoriska lösningar och att det finns en rad alternativa 

specialiseringskonstruktioner, och det till en lägre ekonomisk belastning på 

domstolsordningen. Även om andra ekonomiska och moraliska överväganden spelar in 

så är min uppfattning att de flesta skäl talar för en specialisering om man enbart fokuserar 

på barnets bästa och barnets rätt. 

Inrättandet av en specialiserad familjedomstol för att ge barnets rätt och barnets bästa 

större genomslag i vårdnadstvister blir dock föremål för många överväganden när 

alternativet granskas närmare. Eftertanke krävs kring såväl de kvalitetsmässiga effekterna 

i det enskilda fallet som administrativa konsekvenser ur ett större perspektiv. Det krävs 

att samhället är berett att ge vårdnadsprocessen det ekonomiska stöd det behöver för att 

domstolarna ska kunna nå upp till de mål som ställs i barnkonventionen och som 

sedermera är riktmärkena för den svenska barnrätten. De nya krav som ställs på hur barn 

ska behandlas och uppfattas i rättsliga sammanhang har fört med sig att besluten som ska 

fattas är mer komplexa. Dagens vårdnadsprocess är i viss mån en kvarleva av en process 

där barnet osynliggjordes och där besluten fattades ur ett vuxenperspektiv. Vi måste 

framträdesvis vara konsekventa i att framhålla barnets roll som central i 

vårdnadsprocessen och kräva en realisering av målbilden av att bibehålla ett 

barnperspektiv som, enligt min mening, fortfarande enbart utgör tomma ord. Om frågan 

om specialiserade familjedomstolar lyfts i den utvärdering av 2006 års vårdnadsreform 

som utlovats av regeringen återstår att se, trenden har hittills varit att frågan avvisats på 

utpräglat teoretiska och ogripbara grunder. Grunder som, i vart fall inte längre, är aktuella. 

Jag vill avslutningsvis återknyta till det citat som inledde denna uppsats. 90 år har gått 

sedan Nationernas Förbund med dessa ord antog Genève-deklarationen om barnets 

rättigheter 1924. Uttalandet är kort, men talande. Jag vill tolka den som att barnets 

rättigheter intar en särställning. Finns det ett generellt behov av specialisering inom 

rättsväsendet och finns de praktiska och administrativa möjligheterna för den 

specialiseringen att komma vissa rättighetsinnehavare till godo, så medför barnets 

särställning en skyldighet för lagstiftaren att se till att det specialiseringsbehovet först och 

främst fylls för de barn som ofrivilligt dragits in i rättsväsendet.  

”Mankind owes to the child the best it has to give.” 
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Practice note: Lawyer for the child: Selection, appointment and other matters, 

http://www.justice.govt.nz/family-justice/about-us/info-for-providers/documents/practice-

notes/lawyer-for-the-child-selection.pdf (8/4-14) 

 

Website of the Ministry of Justice 

 

http://www.justice.govt.nz/policy/justice-system-improvements/family-court-

reform/family-court-reform#summary (9/4-14) 

 

Office of the Minister of Justice, Family Court Review – proposals for reform,  

http://www.justice.govt.nz/policy/justice-system-improvements/family-court-

reform/family-court-review-documents/Family-Court-Review-Cabinet-paper.pdf (10/4-14) 

http://www.justice.govt.nz/family-justice/about-children/making-decisions-about-children/using-the-family-court
http://www.justice.govt.nz/family-justice/about-children/making-decisions-about-children/using-the-family-court
http://www.justice.govt.nz/family-justice/about-us/documents/publications/brochure-and-pamphlets/lawyer-for-the-child/introduction
http://www.justice.govt.nz/family-justice/about-us/documents/publications/brochure-and-pamphlets/lawyer-for-the-child/introduction
http://www.justice.govt.nz/family-justice/about-us/documents/publications/brochure-and-pamphlets/lawyer-for-the-child/the-relationship
http://www.justice.govt.nz/family-justice/about-us/documents/publications/brochure-and-pamphlets/lawyer-for-the-child/the-relationship
http://www.justice.govt.nz/family-justice/about-us/documents/publications/brochure-and-pamphlets/pdf/moj0602-specialist-reports-in-the-family-court.pdf
http://www.justice.govt.nz/family-justice/about-us/documents/publications/brochure-and-pamphlets/pdf/moj0602-specialist-reports-in-the-family-court.pdf
http://www.justice.govt.nz/family-justice/about-us/info-for-providers/documents/practice-notes/lawyer-for-the-child-selection.pdf
http://www.justice.govt.nz/family-justice/about-us/info-for-providers/documents/practice-notes/lawyer-for-the-child-selection.pdf
http://www.justice.govt.nz/policy/justice-system-improvements/family-court-reform/family-court-reform#summary
http://www.justice.govt.nz/policy/justice-system-improvements/family-court-reform/family-court-reform#summary
http://www.justice.govt.nz/policy/justice-system-improvements/family-court-reform/family-court-review-documents/Family-Court-Review-Cabinet-paper.pdf
http://www.justice.govt.nz/policy/justice-system-improvements/family-court-reform/family-court-review-documents/Family-Court-Review-Cabinet-paper.pdf
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http://www.justice.govt.nz/policy/justice-system-improvements/family-court-

reform/family-justice-reform-questions-and-answers#q-what-are-the (10/4-14) 

 

Ministry of Justice, Family Court and Legal Aid reform: Overview, 

http://www.justice.govt.nz/policy/justice-system-improvements/family-court-

reform/family-court-review-

documents/Family%20Court%20and%20legal%20aid%20reform%20overview%20-

July%202012.pdf/view (10/4-14) 

 

The Ministry of Justice, Family Court Review: Regulatory Impact Statement, 

http://www.justice.govt.nz/publications/global-publications/r/regulatory-impact-statement-

family-court-review-august-2012 (10/4-14) 

 

http://www.justice.govt.nz/publications/global-publications/t/the-new-zealand-legal-

system (8/4-14) 

 

http://www.justice.govt.nz/publications/publications-archived/2003/government-response-

to-law-commission-report-on-dispute-resolution-in-the-family-court-october-2003 (24/4-

14) 

 

Övriga hemsidor 

 
The Government’s Family Court Matters bill, 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA

&url=http%3A%2F%2Fwww.legislation.govt.nz%2Fbill%2Fgovernment%2F2008%2F01

43%2Flatest%2F096be8ed801abed2.pdf&ei=QnRGU6HZO-

n8ywO19oHQAw&usg=AFQjCNGxrlgS7XwEvaQ2FFblQPmoA2Rksg&bvm=bv.645073

35,d.bGQ, (10/4-14) 

  

Family Court Proceedings Reform Bill FAQs, 

http://www.beehive.govt.nz/sites/all/files/Family_Court_Proceedings_Reform_Bill_FAQs.

pdf (8/4-14) 

 

https://www.courtsofnz.govt.nz/about/high/role-structure.html (9/4-14) 

 

https://www.courtsofnz.govt.nz/about/system/structure/diagram (9/4-14) 

http://www.justice.govt.nz/policy/justice-system-improvements/family-court-reform/family-justice-reform-questions-and-answers#q-what-are-the
http://www.justice.govt.nz/policy/justice-system-improvements/family-court-reform/family-justice-reform-questions-and-answers#q-what-are-the
http://www.justice.govt.nz/policy/justice-system-improvements/family-court-reform/family-court-review-documents/Family%20Court%20and%20legal%20aid%20reform%20overview%20-July%202012.pdf/view
http://www.justice.govt.nz/policy/justice-system-improvements/family-court-reform/family-court-review-documents/Family%20Court%20and%20legal%20aid%20reform%20overview%20-July%202012.pdf/view
http://www.justice.govt.nz/policy/justice-system-improvements/family-court-reform/family-court-review-documents/Family%20Court%20and%20legal%20aid%20reform%20overview%20-July%202012.pdf/view
http://www.justice.govt.nz/policy/justice-system-improvements/family-court-reform/family-court-review-documents/Family%20Court%20and%20legal%20aid%20reform%20overview%20-July%202012.pdf/view
http://www.justice.govt.nz/publications/global-publications/r/regulatory-impact-statement-family-court-review-august-2012
http://www.justice.govt.nz/publications/global-publications/r/regulatory-impact-statement-family-court-review-august-2012
http://www.justice.govt.nz/publications/global-publications/t/the-new-zealand-legal-system
http://www.justice.govt.nz/publications/global-publications/t/the-new-zealand-legal-system
http://www.justice.govt.nz/publications/publications-archived/2003/government-response-to-law-commission-report-on-dispute-resolution-in-the-family-court-october-2003
http://www.justice.govt.nz/publications/publications-archived/2003/government-response-to-law-commission-report-on-dispute-resolution-in-the-family-court-october-2003
http://www.beehive.govt.nz/sites/all/files/Family_Court_Proceedings_Reform_Bill_FAQs.pdf
http://www.beehive.govt.nz/sites/all/files/Family_Court_Proceedings_Reform_Bill_FAQs.pdf
https://www.courtsofnz.govt.nz/about/high/role-structure.html
https://www.courtsofnz.govt.nz/about/system/structure/diagram
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http://www.courtsofnz.govt.nz/district/district/history (8/4-14) 

 

The Law Commision’s report Family Court Dispute Resolution, 

http://www.lawcom.govt.nz/sites/default/files/publications/2002/01/Publication_87_207_P

P47.pdf (9/4-14) 

 

The Law Commission’s report Dispute Resolution in the Family Court, 

http://www.lawcom.govt.nz/sites/default/files/publications/2003/03/Publication_87_208_R

82.pdf (9/4-14) 

 

http://www.lawsociety.org.nz/for-lawyers/legal-practice/practising-certificates (9/4-14) 

 

Government Bill Family Court Proceedings Reform, 

http://www.legislation.govt.nz/bill/government/2012/0090/45.0/DLM4896280.html (14/4-

14) 

 

Family Court Proceedings Reform Bill — Second Reading, 

http://www.parliament.nz/en-

nz/pb/debates/debates/50HansD_20130703_00000020/family-court-proceedings-reform-

bill-%E2%80%94-second-reading (10/4-14) 

 

 

Övriga källor 
 

Family Court of Australia Self Represented Litigants ~ A Challenge: Project Report 

(2003), 

http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/resources/file/ebe99a0022a85b6/SRL_A_Challe

nge.pdf (10/4-14) 

http://www.courtsofnz.govt.nz/district/district/history
http://www.lawcom.govt.nz/sites/default/files/publications/2002/01/Publication_87_207_PP47.pdf
http://www.lawcom.govt.nz/sites/default/files/publications/2002/01/Publication_87_207_PP47.pdf
http://www.lawcom.govt.nz/sites/default/files/publications/2003/03/Publication_87_208_R82.pdf
http://www.lawcom.govt.nz/sites/default/files/publications/2003/03/Publication_87_208_R82.pdf
http://www.lawsociety.org.nz/for-lawyers/legal-practice/practising-certificates%20(9
http://www.legislation.govt.nz/bill/government/2012/0090/45.0/DLM4896280.html
http://www.parliament.nz/en-nz/pb/debates/debates/50HansD_20130703_00000020/family-court-proceedings-reform-bill-%E2%80%94-second-reading
http://www.parliament.nz/en-nz/pb/debates/debates/50HansD_20130703_00000020/family-court-proceedings-reform-bill-%E2%80%94-second-reading
http://www.parliament.nz/en-nz/pb/debates/debates/50HansD_20130703_00000020/family-court-proceedings-reform-bill-%E2%80%94-second-reading
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/resources/file/ebe99a0022a85b6/SRL_A_Challenge.pdf
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/resources/file/ebe99a0022a85b6/SRL_A_Challenge.pdf
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Bilaga 1. Tabell över omloppstid för vårdnadsmål i svenska tingsrätter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


