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     1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vad  händer  med  barnet  när  föräldrarna  separerar?  Familjerättsliga  regler  rörande 

vårdnad utgår som huvudregel från normen om den bestående kärnfamiljen; att barnet 

bor med båda sina föräldrar. Så ser dock inte familjeförhållandena ut för många barn. 

Varje år är ca 50 000 barn med om att deras föräldrar separerar. Vid 17-års ålder har 

nära  vart  tredje  barn  i  Sverige  varit  med  om en  separation.  För  många  av  barnen 

kommer  frågan  om vårdnaden om dem,  var  de  ska  bo,  och  umgänget  med den av 

föräldrarna som barnet inte ska bo tillsammans med, att avgöras i domstol. År 2011 var 

drygt 7400 barn berörda av en domstolsprocess som föranledde en vårdnadsutredning 

av socialtjänsten.1  När föräldrarna inte kan komma överens faller det på domstolen att 

besluta i vårdnadsfrågan efter vad som är bäst för barnet. Enligt föräldrabalken (FB) 6:2 

a  st.  1  ska  barnets  bästa  vara  avgörande  för  alla  frågor  om vårdnad,  boende  eller 

umgänge. Lagen är tydlig i sin målsättning – i FB:s sjätte kapitel fungerar barnets bästa 

som beslutskriterium och den lösning som på bästa sätt tillgodoser det enskilda barnets 

intressen ska eftersträvas. Vad som är att betrakta som barnets bästa i vårdnadsrelaterade 

tvister  har  varit  föremål  för  omfattande  debatt.  Det  finns  dock  ingen  möjlighet  att 

objektivt besvara frågan. Trots att lagen innehåller en uppräkning av barns rättigheter 

och uttrycker en rad normerande omständigheter som inte får förbises, ankommer det 

ytterst på domstolen och socialnämnden att göra bedömningen utifrån omständigheterna 

i varje enskilt fall.2 

    Barnets bästa kan beskrivas som en rättslig målsättning innebärande att ett beslut på 

bästa sätt ska tillgodose ett barns olika behov och intressen. Avsaknaden av närmare 

definition är en förutsättning för att denna målsättning ska kunna uppfyllas och få sitt 

innehåll i relation till varje barns unika situation.3         

Principen om barnets bästa kommer inte bara till uttryck genom de svenska rättskällorna 

utan är också en av barnkonventionens grundpelare såsom den formuleras i artikel 3. I 

1 SCB, Barn och familjestatistik, 50 000 barn är med om en separation varje år, http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Artiklar/50-000-barn-ar-med-om-en-separation-varje-ar/ , hämtad 2014-11-02.

2 Singer, A., Barnets bästa, s. 119.
3 Singer, A., Barnets bästa, s. 34.
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betänkandet Barnets bästa i främsta rummet,  den svenska Barnkommitténs utredning 

från  år  1997  som  tillsattes  för  att  utreda  svensk  rätts  överensstämmelse  med 

barnkonventionens bestämmelser, hänvisade kommittén till en metod för bedömningen 

av barnets bästa som härefter kommit att betraktas som den vedertagna. Metoden, som 

utarbetats  av  den  brittiske  familjerättsexperten  John  Eekelaar,  bygger  på  två 

kompletterande moment. Det enskilda barnets bästa ska tolkas i både ett objektivt och 

ett  subjektivt  perspektiv.  Medan  det  subjektiva  perspektivet  tillgodoses  genom  att 

barnets  egen  inställning  blir  en  del  av  beslutsunderlaget  består  det  objektiva  i 

beslutsfattarens  bedömningar  baserade  på  så  kallad  ”vetenskap  och  beprövad 

erfarenhet”.4

    Ett viktigt syfte med användandet av en viss fastställd metod för bedömningen av 

barnets bästa är att motverka att det öppna begreppet missbrukas för att främja andras 

intressen  på  bekostnad  av  barnets,  eller  fylls  med  generaliseringar  grundade  på 

föreställningar  om  kollektivet  barn.  Metoden,  menar  Eekelaar,  syftar  både  till  att 

tillgodose det enskilda barnets bästa och behandla det som subjekt och innehavare av 

sina egna rättigheter.5 Intentioner som, förutom att barnet själv får komma till tals om 

sin  situation,  förväntas  uppnås  genom  tillämpningen  av  vetenskap  och  beprövad 

erfarenhet som det objektiva delmomentet vid bedömningen av barnets bästa. Frågan 

om innebörden av begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet blir här central. Den 

tillämpare  som  hänvisar  till  vetenskap  och  beprövad  erfarenhet  förväntas  ha 

tillgodogjort sig belagda kunskaper av sådan kvalitet att de kan fungera som underlag 

för bedömningen av barnets bästa. Viktigt är således att fastställandet av vad som är 

barnets bästa verkligen bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För vad 

innebär  egentligen  vetenskap?  Hur  ska  den  beläggas?  Vad  menas  med  beprövad 

erfarenhet? Var går gränsen för erfarenhet, och vem är det som ska ha beprövat den? 

Trots att begreppet ger upphov till många och stora frågor har de lämnats obesvarade i 

lagens förarbeten. Barnkommittén nöjer sig med att konstatera att det handlar om att 

skaffa sig kunskap om barn eller inhämta sådan kunskap från experter och refererar till 

”...det man vet om barn genom forskning och erfarenhet...”..6 

    Den  centrala  frågeställningen  för  den  här  uppsatsen  är  hur  väl  vetenskap  och 

beprövad erfarenhet är lämpat som objektivt kriterium vid bedömningen av vad som är 

det enskilda barnets bästa i en vårdnadsrelaterad tvist. 

4 SOU 1997:116, Barnets bästa i främsta rummet, s. 134.
5 Eekelaar, J., The Interest of the Child and the Child´s Wishes, s. 45 ff.
6 SOU 1997:116, s. 134.
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1.2 Syfte och frågeställningar

Det  primära  syftet  med  uppsatsen  är  att  utreda  hur  väl  vetenskap-  och  beprövad 

erfarenhet  är  lämpat  som objektivt  kriterium  vid  bedömningen  av  vad  som är  det 

enskilda barnets bästa i en vårdnadsrelaterad tvist.

Några av de frågeställningar som kommer att behandlas är:

- Hur är den objektiva bedömningen enligt vetenskap och beprövad erfarenhet avsedd 

att utföras?

-  Hur kan barnets bästa förstås ur ett objektivt perspektiv?

-  Hur kommer bedömningen enligt  vetenskap och beprövad erfarenhet  till  uttryck  i 

praxis?

- Vilka för- och nackdelar finns med användandet av vetenskap och beprövad erfarenhet 

som det objektiva perspektivet vid tillämpningen av barnets bästa?

-  Hur  skulle  bedömningen  av  det  objektiva  delmomentet  av  barnets  bästa  kunna 

förbättras?

1.3 Metod och disposition 

Denna uppsats  är  primärt  skriven utifrån  en  rättsdogmatisk  metod där  gällande  rätt 

beskrivs med hänvisning till  relevanta rättskällor och doktrin.  De avslutande delarna 

som är skrivna med utgångspunkt från ett de lege ferenda perspektiv utgår från en mer 

rättsteoretisk metod, vilken kan beskrivas som en systematisering av olika teorier för att 

beskriva hur gällande rätt  skulle  kunna och borde se ut.  I  viss,  men begränsad del, 

används en komparativ metod i syfte att jämföra tillämpningen av begreppet vetenskap 

och beprövad erfarenhet inom föräldrabalkens sjätte kapitel, med dess funktion inom 

andra rättsområden.

    Uppsatsen består av tre övergripande delar. Då den huvudsakliga frågeställning utgår 
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från svårigheten i att fastställa innebörden och funktionen av begreppet vetenskap och 

beprövad  erfarenhet  i  frågor  om  vårdnad,  boende  och  umgänge  enligt  FB  6  kap, 

redovisas i den första delen en teoretisk utgångspunkt som syftar till att klargöra hur väl 

kriteriet är lämpat att tillgodose det enskilda barnets bästa. Denna del består primärt av 

en  studie  av  innebörden  av  begreppet  vetenskap  och  beprövad  erfarenhet  vid 

bedömningen av barnets bästa i vårdnadsrelaterade frågor, samt av hur barnets bästa kan 

förstås ur ett objektivt perspektiv.

    Uppsatsens andra del behandlar begreppets praktiska tillämpning i mål om vårdnad, 

boende eller umgänge, och bygger på en studie av praxis och doktrin med utgångspunkt 

från fyra mål som utgör HD:s prejudikat i vårdnadsrelaterade tvister under de senaste tio 

åren.

    Uppsatsens tredje och avslutande del utgör en sammanfattning av de slutsatser som 

kan dras av de två tidigare delarna. Framställningen avslutas med ett resonemang de 

lege ferenda avseende framställningens primära syfte; huruvida vetenskap och beprövad 

erfarenhet är lämpat för att tillgodose både det enskilda barnets bästa och barnet som 

rättighetsinnehavare, samt om och i så fall hur det objektiva momentet skulle kunna 

förbättras.

1.4 Avgränsning

Då syftet med uppsatsen inte är att presentera en bred förståelse av principen om barnets 

bästa, behandlas olika aspekter av principen endast i den utsträckning de bidrar till att 

klargöra mitt syfte. Avsikten är inte heller att åstadkomma en allmän presentation av 

tillämpningen av barnets bästa i vårdnadsrelaterade tvister. Hänvisningar till praxis och 

doktrin syftar således enbart till att fungera som klargörande exempel. 

    I  de  delar  framställningen  behandlar  begreppet  ”rättighet”  sker  det  utan  några 

fördjupade studier av begreppets innebörd.

6



Del 1 – En teoretisk utgångspunkt 

2 Vårdnadsrelaterade tvister

2.1 Vårdnadsansvaret 

2.1.1 Vårdnadens innebörd 

Vid vårdnadsrelaterade tvister ställs frågan om tillgodoseendet av barnets behov och 

intressen  på  sin  spets.  Vårdnadsreglerna  kommer  till  uttryck  i  FB:s  sjätte  kapitel. 

Genom ratificeringen av barnkonventionen år 1990 har Sverige även åtagit sig att tillse 

att varje barn som befinner sig inom landets jurisdiktion får sina rättigheter respekterade 

såsom de  kommer  till  uttryck  i  konventionen.7 Barns  rätt  till  föräldrars  omsorg  är 

utgångspunkten i både barnkonventionen och svensk rätt. 

    Den svenska regleringen rörande föräldraansvaret har alltmer utformats i linje med 

betonandet av att det är barnets intressen, och inte föräldrarnas, som ska stå i centrum. 

Av stor praktisk betydelse, särskilt för det yngre barnet, är reglerna om vårdnadsansvar, 

ansvaret  för  barnets  personliga  angelägenheter.  I  enlighet  med  FB  6:1  ska 

vårdnadshavaren se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran 

tillgodoses.  Vårdnadshavaren ansvarar även för att  barnet  får nödvändig tillsyn med 

hänsyn till  dess  ålder  och utveckling,  samt för barnets försörjning och utbildning.  I 

vårdnaden ingår också att ha uppsikt över barnet på ett sådant sätt att barnet inte orsakar 

skada för någon annan. Föräldraansvaret omfattar både rättigheter och skyldigheter i 

förhållande till barnet, FB 6:11.  Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en 

av  dem,  FB 6:2.  Om barnet  har  två  vårdnadshavare  ska  de  gemensamt  utöva  sina 

rättigheter och skyldigheter, FB 6:13.  I sitt beslutsfattande ska föräldrarna respektera 

barnets egen vilja, synpunkter och önskemål i allt större utsträckning i takt med barnets 

stigande ålder och utveckling. 

    Föräldrabalkens bestämmelser överensstämmer med barnkonventionens artikel 5 som 

stadgar att staterna ska respektera det ansvar och de rättigheter och skyldigheter som 

7 Se vidare nedan avsnitt 2.3.
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tillkommer föräldrar att på ett sätt som står i överensstämmelse med den fortlöpande 

utvecklingen  av  barnets  förmåga,  ge  lämplig  ledning  och  råd  då  barnet  utövar  de 

rättigheter som erkänns i konventionen. Redan i konventionens inledning lyfts familjen 

fram  som  samhällets  grundläggande  enhet  och  den  naturliga  miljön  för  alla  dess 

medlemmar, och särskilt för barnens utveckling och välfärd. Föräldrarnas huvudansvar 

påtalas även i flera av konventionens artiklar som uppdrar tydliga gränser för separation 

av barn från föräldrar och för statens inblandning.8  Också konventionens artikel 3 som 

stadgar att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla frågor som rör barn, 

framhåller föräldrarnas huvudansvar. Andra stycket stadgar konventionsstaternas ansvar 

för  att  tillförsäkra  barnet  sådant  skydd och  sådan  omvårdnad  som behövs  för  dess 

välfärd, med hänsyn till vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter.

2.1.2 Vem är vårdnadshavare?

Sedan  födseln  står  barnet  under  vårdnad  av  båda  föräldrarna  om  de  är  gifta  med 

varandra, i annat fall står barnet under vårdnad av modern ensam. Detta regleras i FB 

6:3. Om föräldrarna gemensamt vill utöva vårdnaden ska domstolen på talan av dem 

båda besluta i enlighet med deras begäran, om inte gemensam vårdnad anses uppenbart 

oförenligt med barnets bästa. Detta framgår av FB 6:4. 

    FB 6:3 st.  2  reglerar  vårdnadsfrågan efter en dom om äktenskapsskillnad.  Efter 

föräldrarnas  separation  står  barnet  under  båda  föräldrarnas  vårdnad,  om  inte  den 

gemensamma  vårdnaden  upplöses.  Om  någon  av  föräldrarna  vill  få  ändring  i 

vårdnadsfrågan ska de enligt FB 6:5 vända sig till rätten som beslutar om vårdnaden ska 

vara gemensam eller tillkomma en av föräldrarna. Vid denna bedömning ska rätten fästa 

särskilt avseende vid föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor som rör barnet. Rätten får 

besluta  om  gemensam  vårdnad  även  mot  en  förälders  vilja,  men  inte  om  båda 

föräldrarna motsätter sig det. Om det är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenlig 

med barnets bästa ska rätten dock anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Detsamma 

gäller om föräldrarna avtalat om att vårdnaden ska vara gemensam eller tillkomma en 

av  dem,  enligt  FB  6:6.  Socialnämnden  får  bara  godkänna  ett  avtal  om  gemensam 

vårdnad om det inte är uppenbart att det är oförenligt med barnets bästa.

8 Se främst artikel 7, 9, 10 samt 18.
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    Ändring av vårdnaden kan även initieras på andra sätt. Det kan exempelvis uppstå 

genom att en förälder gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i 

omsorgen om barnet under sitt vårdnadsutövande, på ett sätt som medför bestående fara 

för barnets hälsa eller utveckling. Huvudregeln är att vårdnaden anförtros den andra 

föräldern ensam. Förfarandet regleras i FB 6:7 och prövas på talan av socialnämnden 

eller i mål om äktenskapsskillnad eller i andra mål om ändring av vårdnaden. 

    Särskilt förordnade vårdnadshavare utses enligt FB 6:8 om ett barn stadigvarande har 

vårdats i ett annat hem än föräldrahemmet och det är uppenbart att det är bäst för barnet 

att förhållandet får bestå och att vårdnaden överflyttas. 

    Ändring av vårdnaden kan också ske om en av föräldrarna eller båda är varaktigt  

förhindrade  att  utöva  vårdnaden.  FB  6:8  a  stadgar,  att  om  barnet  står  under  båda 

föräldrarnas vårdnad och hindret gäller en av dem, ska rätten anförtro vårdnaden åt den 

andra. Om hindret däremot gäller båda föräldrarna överflyttas vårdnaden till en eller två 

särskilt förordnade vårdnadshavare. 

    Om en förälder med vårdnadsansvar skulle dö regleras detta i FB 6:9. Om barnet då 

står  under  båda  föräldrarnas  vårdnad  är  den  andra  föräldern  fortsatt  ensam 

vårdnadshavare. Om båda föräldrarna dör anförtros vårdnaden till en eller två särskilt 

förordnade vårdnadshavare efter  anmälan  till  socialnämnden eller  sedan förhållandet 

annars blir känt. Om barnet stått  under vårdnad av endast den avlidne föräldern ska 

vårdnaden  anförtros  den  andra  föräldern  på  dennes  ansökan  eller  anmälan  av 

socialnämnden,  om  det  inte  är  lämpligare  att  vårdnaden  överflyttas  till  särskilt 

förordnade vårdnadshavare.

2.2 Mål om vårdnad, boende och umgänge

Då mål om vårdnad, boende och umgänge är indispositiva, innebär det att domstolen 

har ett  ansvar för att se till  att frågorna blir tillbörligt  utredda, FB 6:19 st.  1.  Detta 

innebär inte minst att det i varje enskilt fall ska ske en prövning av vad som är bäst för 

barnet.  Enligt  FB  6:2  a  st.  1  ska  barnets  bästa  vara  avgörande  för  alla  beslut  om 

vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen ska domstolen fästa särskilt avseende 

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

olovligen förs bort eller hålls kvar eller far illa på något annat sätt. På samma sätt ska 
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domstolen fästa särskilt avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med 

båda föräldrarna, FB 6:2 a st. 2. Enligt st. 3 ska det också tas hänsyn till barnets vilja 

med beaktande av dess ålder och mognad. 

    Innan rätten fattar sitt beslut ska socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar. 

Om nämnden har upplysningar som kan vara av betydelse för frågans bedömning är den 

skyldig att lämna dem till rätten, FB 6:19 st. 2. Om domstolen anser sig vara i behov av 

utredning utöver detta får den uppdra åt socialnämnden eller annat organ att utse någon 

att verkställa en sådan utredning, FB 6:19 st. 3. Den som utför utredningen ska, om det 

inte är olämpligt, försöka klarlägga barnets uppfattning och redovisa den för rätten samt 

lämna förslag till beslut, FB 6:19 st. 4. Enligt FB 6:19  st. 6 får barnet höras inför rätten 

om särskilda skäl talar för det och det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av det. 

Domstolen kan också välja att höra eller inhämta skriftligt utlåtande från exempelvis 

barnpsykiatrisk expertis.

    Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna får rätten på talan av en av dem 

eller båda besluta om vem av föräldrarna barnet ska bo tillsammans med, FB 6:14 a. 

Frågan  om umgänge  regleras  enligt  FB 6:15.  Barnet  har  rätt  till  umgänge  med  en 

förälder som det inte bor tillsammans med och det är föräldrarnas gemensamma ansvar 

att se till att detta behov tillgodoses så långt det är möjligt. Vårdnadshavarna har också 

ett ansvar för att tillgodose barnets behov av umgänge med någon annan som det står 

särskilt nära.

    Enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)   5:3 kan föräldrarna som alternativ till 

domstolsförfarandet få hjälp att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge. Det är 

socialnämnden som prövar om ett sådant avtal kan godkännas och ansvarar också för att 

frågan blir tillbörligt utredd, FB 6:17 a. Enligt samma lagrum i SoL kan föräldrarna 

också erbjudas hjälp att nå enighet i frågor om vårdnad, boende eller umgänge genom 

s.k. samarbetssamtal, FB 6:18. 

    Domstolens avgörande i mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge kan 

överklagas till hovrätten och Högsta domstolen, FB 6:17 st. 2 samt rättegångsbalken 

49:1, 54:1. 
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2.3 Barnkonventionens inverkan på regleringen av vårdnadsfrågan

2.3.1 Barnets bästa – en av barnkonventionens grundläggande principer

Sveriges anslutning till barnkonventionen år 1990 har otvivelaktigt bidragit till synen på 

barnets bästa som rättslig målsättning i svensk rätt. I konventionen, som  antogs den 20 

november 1989, stadgas att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla frågor 

som rör barn, artikel 3.Ett delvis nytt tänkande som satte barnet i fokus på ett annat sätt 

än tidigare. Artikeln utgör tillsammans med förbud mot diskriminering enligt artikel 2, 

rätten till liv enligt artikel 6  och rätten att fritt uttrycka sina åsikter enligt artikel 12, 

konventionens grundpelare. Dessa grundläggande principer ska fungera vägledande för 

tolkningen och tillämpningen av konventionens övriga artiklar. 

    Artikel 3 ålägger medlemsstaterna ett ansvar för att tillse att alla åtgärder som rör 

barn  och  vidtas  av  domstol,  myndighet,  offentligt  eller  privat  organ,  sker  i 

överensstämmelse med barnets bästa. Principen innebär att barnet ska åtnjuta särskilt 

skydd  genom  lagstiftning  och  andra  tillgängliga  medel.  Såväl  lagstiftaren  som 

administrativa och rättsliga organisationer ska systematiskt överväga hur barnets bästa 

påverkas  eller  kommer  att  påverkas  genom  ett  beslut  eller  en  åtgärd.9 

Konventionsstaterna  är  skyldiga  att  tillförsäkra  barnet  sådant  skydd  och  sådan 

omvårdnad som behövs för dess välfärd,  med hänsynstagande till  de rättigheter  och 

skyldigheter som tillkommer föräldrar och vårdnadshavare.10 Begreppet barnets bästa 

framträder förutom i artikel 3, också i flera andra av konventionens artiklar.11 

    Begreppet  barnets  bästa  var  inte  nytt  i  internationella  dokument,12 genom 

barnkonventionen  kom  det  dock  att  få  en  helt  ny  innebörd.  I  konventionen  syftar 

begreppet till att säkerställa både fullt och faktiskt åtnjutande av alla de rättigheter som 

9 General Comment no. 5 p. 12. 
10 General Comment no. 8 p. 26. 
11 Avseende skyldigheten att överväga det enskilda barnets bästa i särskilda situationer rörande åtskiljande från 

föräldrarna, artikel 9.1 och 9.3; föräldrarnas ansvar, artikel 18.1; barn som berövats sin familjemiljö, artikel 20;  
adoption, artikel 21; hur ett frihetsberövat barn måste hållas åtskilt från vuxna frihetsberövade, artikel 37 c; samt 
avseende hur föräldrar eller vårdnadshavare ska närvara vid domstolsförhandlingar som gäller en ungdom, artikel  
40.2.b.iii.

12 Sedan tidigare förekom det bland annat i 1959 års deklaration, där det stadgas i p. 2 samt i Konventionen om 
avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, art. 5 b, samt art. 16.1 d.
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erkänns i konventionen och barnets helhetsutveckling.13 Med helhetsutveckling avses ett 

helhetsperspektiv omfattande barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala 

utveckling.14 En vuxen persons bedömning av barnets bästa får inte ha företräde framför 

skyldigheten att respektera barnets alla rättigheter enligt konventionen, och det finns 

ingen rangordning rättigheterna emellan. Alla konventionens rättigheter är för barnets 

bästa.15 

2.3.2 Kravet på att iaktta ett barnperspektiv vid beslutsfattandet

Barnkonventionen kräver att beslutande myndigheter så långt som möjligt har försäkrat 

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

måste därmed innefatta ett barnperspektiv.16 Barnkonventionen har beskrivits som vår 

tids  samhälleliga  barnperspektiv.17 I  svenska  förarbeten  har  det  att  beakta  ett 

”barnperspektiv”  vid  beslutsfattandet  beskrivits  som  att  se  med  barnets  ögon.  Att 

försöka förstå barnet och hur barnet uppfattar sin situation. Det handlar också om att 

analysera vilka följder olika beslutsalternativ kan få för ett barn, att sätta sig in i och 

förstå barns och ungdomars situation. Utgångspunkten i barnperspektivet är respekten 

för  barnets  person,  integritet  och fulla  människovärde.  Barnet  måste  lyssnas  på  och 

respekteras som en individ med egna åsikter och uppfattningar.18  Det ska inte betraktas 

som bihang till sina föräldrar. I sista hand faller det dock på den vuxna att utifrån sitt 

perspektiv, grundat på sina kunskaper och erfarenheter, fatta ett beslut och ansvara för 

detta. 19 

2.3.3 Den svenska Barnkommittén 

År 1996 beslutade regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att klarlägga 

13  General Comment no. 14 p. 4.
14  General Comment no. 5 p. 12.
15  General Comment no. 14 p. 4.
16  SOU 1997:116, s. 126.
17  SOU 1997:116, s. 137 f.
18 Prop. 2005/06:99, Nya vårdnadsregler, s. 39.
19 SOU 1997:116, s. 139 f.

12



hur barnkonventionens anda och innebörd kom till  uttryck i  svensk lagstiftning och 

praxis.  Sverige  har  valt  att  låta  införliva  konventionen  i  svensk  rätt  genom 

transformering, vilket innebär att svensk rätt, om det bedöms nödvändigt, ska omarbetas 

och ändras för att överensstämma med konventionen. 

    Utgångspunkten för den svenska Barnkommittén var bl.a. att skapa en större klarhet 

och samsyn avseende begreppet ”barnets bästa” i barnkonventionen och i svensk rätt, 

med särskilt  fokus  på  eventuella  målkonflikter.  I  den  allmänna  debatt  som föregått 

utredningen hade flera olika tolkningar gjorts gällande.  Utredningens arbete kom att 

bygga på en analys av konventionstexten, med ledning av tillgängliga internationella 

tolkningar, d.v.s. konventionens förarbeten och den tolkning som kommittén för barnets 

rättigheter  gjort,  samt  svensk  och  utländsk  doktrin  inom  barnrättsområdet.20 

Barnkommittén konstaterade att den svenska lagstiftningen i huvudsak överensstämde 

med åtagandena enligt barnkonventionen och att nödvändiga justeringar därför var av 

mindre omfattning. Det verkligt angelägna, menade kommittén, var att bestämmelserna 

verkligen  tillämpas  och  att  konventionen  genomförs  på  alla  samhällsnivåer,  såväl 

centralt som regionalt och lokalt.21    

2.3.4 FN:s Barnrättskommitté och riktlinjer för tolkning av konventionstexten 

FN:s  Barnrättskommitté  fungerar  som  oberoende  expertorgan  för  kontroll  av  de 

undertecknande staternas efterlevnad av konventionen. Var femte år avger staterna en 

rapport  till  kommittén  avseende  vilka  åtgärder  som vidtagits  för  förverkligandet  av 

barns rättigheter enligt konventionen.

Konventionens  artikel  4  ålägger  konventionsstaterna  att  vidta  alla  lämpliga 

lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som 

erkänns  i  konventionen.  Det  anges  dock  inte  närmare  hur  förverkligandet  av  dessa 

rättigheter ska ske. Vid tiden för Sveriges antagande av konventionen saknades såväl 

specifika som generella riktlinjer från FN. Det är fortfarande i stor utsträckning upp till 

varje  konventionsstat  att  bestämma hur  införlivandet  av konventionen ska  ske,  med 

hänsyn  till  landets  rättstradition  och  rättsliga  system.22 De  första  riktlinjerna  för 

20 SOU 1997:116, s. 15 f.
21 SOU 1997:116. s. 25 ff.
22 SOU 1997:116, s. 19 
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konventionens tolkning och tillämpning utfärdades av FN:s Barnrättskommitté år 2003 i 

form av så kallade General Comments eller allmänna kommentarer.

    På grund av den valda metoden med transformering istället för inkorporering anses 

svensk rätt ha företräde vid en eventuell konflikt mellan densamma och konventionen. 

Enligt principen om fördragskonform tolkning är Sverige däremot skyldigt att så långt 

det är möjligt inom ramen för lagens ordalydelse tolka svensk rätt på ett sätt som är 

förenligt  med  konventionsåtagandet,  ett  förhållande  som också  fastslagits  i  praxis.23 

Detta  innebär  att  svenska  myndigheter  och  domstolar  har  möjlighet  att  anlägga  ett 

barnperspektiv  på  nationell  rätt,  så  länge  det  finns  utrymme  i  den  nationella 

bestämmelsens ordalydelse.24 

3 Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet 

3.1 Det objektiva delmomentet för bedömningen av barnets bästa

Vetenskap och beprövad erfarenhet införlivades i vårdnadsregleringens begreppssfär i 

och  med den  svenska  Barnkommitténs  utredning  Barnets  bästa  i  främsta  rummet.25 

Barnkommittén hänvisar till en metod för bedömningen av barnets bästa, som därefter 

kommit  att  bli  den  vedertagna.  Metoden,  som  ursprungligen  presenterats  av  den 

brittiske  barnrättsexperten  John  Eekelaar,  omfattar  två  kompletterande  moment,  ett 

subjektivt och ett objektivt.26 Kommittén uttalade:

[…] det [finns] i huvudsak två sätt att avgöra vad som är barnets bästa. Det ena är att beslutsfattare på 

olika nivåer gör bedömningar som grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar alltså om 

att skaffa sig kunskap om barn eller inhämta sådan kunskap från experter. 

I sitt betänkande väljer kommittén att låta begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet, 

23 Se prop. 2010:70, Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter, s. 130 f. samt NJA 1983 s. 8.
24 Prop. 2010:70, s. 130 f.
25 SOU 1997:116.
26 SOU 1997:116, s. 134.
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som ursprungligen stammar från hälso- och sjukvårdens område, beteckna det objektiva 

delmomentet  för  bedömningen  av  barnets  bästa.  Med  vetenskap  och  beprövad 

erfarenhet  avses,  enligt  kommittén,  det  man  vet  om  barn  genom  forskning  och 

erfarenhet,27  eller  vedertagna  kunskaper  om  barn”.28 För  att  närmare  beskriva 

innebörden av begreppet på vårdnadsregleringens område hänvisar kommittén till sin 

delrapport Barnkonventionen och utlänningslagen,29 och en däri kortfattad beskrivning 

av barns grundläggande behov. De grundläggande behoven beskrivs vara sådana som är 

grundläggande för ett barns utveckling och omfattar, enligt kommittén, barnets behov av  

omvårdnad och skydd, barnets behov av sina föräldrar samt respekt för sin integritet.30

Det subjektiva, kompletterande, momentet innebär att barnet tillåts ge uttryck för sin 

egen  uppfattning  om  sitt  eget  bästa.31 Ett  sätt  att  beskriva  förhållandet  mellan  det 

objektiva  och  det  subjektiva  momentet  är  att  tala  om  barnets  behov  respektive 

intressen.32 I  utredningen  Barnets  bästa,  föräldrars  ansvar,  från  2005,  uttalas  att 

bedömningen  av  barnets  bästa  ska  grunda  sig  på  en  helhetsbedömning  av  barnets 

situation där barnets samtliga behov och omständigheterna i övrigt beaktas.33 

    Genom  Barnkommitténs  uttalande  går  det  alltså  att  uppställa  ett  krav  på  att  

bedömningen  av  vad  som  utgör  det  enskilda  barnets  behov  verkligen  bygger  på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kommittén säger dock ingenting om hur 

det objektiva delmomentet är avsett att tillämpas i de enskilda fallen. Singer ifrågasätter 

om det finns grund för en del antaganden om barns behov som görs vid avgörandet av 

barnrelaterade frågor.34  Barnkommitténs avsaknad av närmare beskrivning av hur det 

objektiva  delmomentet  ska  tillämpas  ter  sig  svårförklarligt  i  relation  till  begreppets 

betydelse som obligatoriskt  moment i  den redan svåra bedömningen av det enskilda 

barnets bästa.

    För att kunna utreda huruvida det objektiva momentet verkligen kan sägas bestå i en 

bedömning grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet, måste det först klargöras hur 

momentet är avsett att tolkas. 

27 SOU 1997:116, s. 133 f. 
28 SOU 1997:116, s. 135.
29 Se SOU 1996:115, Barnkonventionen och utlänningslagen.
30 SOU 1997:116, s. 135 f.
31 SOU 1997:116, s. 134.
32 Singer, A., Barnets bästa, s. 34.
33 SOU 2005:43, Barnets bästa, föräldrars ansvar, s. 105.
34 Singer, A., Barnets bästa, s. 35.
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3.2 Innebörden av det objektiva momentet

3.2.1 En språklig förståelse av begreppen ”vetenskap” och ”beprövad erfarenhet”

Ett sätt att försöka fördjupa förståelsen av begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet 

är att dela upp det i två och studera det ur ett rent språkligt perspektiv. 

    Begreppet ”vetenskap” avser ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap 

inom ett visst område. Detta kan exempelvis ske genom insamling och klassificering av 

data, genom observationer, experiment eller tolkning och analys av tillgängliga material.  

Produkten  av  denna  process  används  för  att  kunna  dra  generella  slutsatser  som 

formuleras i resultat. En av vetenskapens huvuduppgifter brukar sägas vara att förklara 

verkligheten för att kommande händelser ska kunna förutsägas. I modern tid beskrivs 

vetenskapen ofta som en kontinuerlig process där tidigare teorier överges eller kända 

data  tolkas  ur  nya  perspektiv.  Vetenskap  indelas  ofta  enligt  olika  grunder,  såsom 

exempelvis samhällsvetenskap, rättsvetenskap eller psykologisk vetenskap.35 

    Begreppet ”erfarenhet” å andra sidan beskrivs som kunskap eller färdigheter som 

bygger  på  upprepad  verksamhet  eller  sinnesiakttagelser.  Filosofiskt  ställs  det  ofta  i 

motsättning  till  teoretiskt  eller  språkligt  fixerad  kunskap  och  avser  då  närmast 

färdigheter  som  bygger  på  upprepad  tillämpning,  eller  ”en  uppövad 

omdömesförmåga”.36 Ordet ”beprövad” avser något som prövats med framgång under 

tillräcklig tid37,  och skulle  därför kunna betraktas som en tautologi sammansatt  med 

ordet  ”erfarenhet”.  En  alternativ  tolkning  skulle  också  kunna  vara  att  erfarenhet 

omvandlas till vetenskap sedan den beprövats i en vetenskaplig process.

    Sett till den konkreta innebörden av respektive ord skulle ”vetenskap” och ”beprövad 

erfarenhet” således kunna betraktas som både motsatser och synonymer och riskerar 

därmed att orsaka viss förvirring i sin sammansatta form. 

Genom  att  dela  upp  begreppet  i  ”vetenskap”  respektive  ”beprövad  erfarenhet”  kan 

frågan om momentets innebörd också betraktas på ett tudelat sätt. Avseende vetenskap, 

35 http://www.ne.se/lang/vetenskap, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-09-02.
36 http://www.ne.se/lang/erfarenhet, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-09-02.
37 http://www.ne.se/sve/beprövad, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-09-02. 
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som alltså avser en produkt av befintlig sammanställd kunskap, kan två övergripande 

frågeställningar  identifieras:  Vilken  sorts  vetenskap  avses?  Samt,  hur  ska  denna 

vetenskap  inhämtas?  Båda  frågorna  aktualiserar  i  sin  tur  en  rad  fördjupande 

frågeställningar. Frågan om vilken sorts vetenskap som begreppet avser, kan exempelvis 

brytas ned enligt följande: Vilka faktorer bör tillmätas relevans? Går det att uppställa 

några krav för vad som får betecknas som vetenskap, eller med andra ord, hur ska den 

beläggas? Frågan om hur vetenskapen ska inhämtas kan preciseras genom frågan om det 

är  tillräckligt  att  hänvisa  till  den  enskilda  tillämparens  eventuella  vetenskapliga 

kunskap, eller om, och i sådana fall också när, utomstående expertis bör konsulteras. 

    Avseende beprövad erfarenhet identifierar jag de två huvudsakliga frågeställningarna 

som: Vad är att beteckna som erfarenhet? Samt, vad innebär ”beprövad”? Inom ramen 

får den första frågan är frågan om vems erfarenhet som avses, minst sagt central. Rör 

det sig om någon slags allmängiltig erfarenhet? Hur vedertagen behöver den i så fall 

vara? Inom ramen för den andra frågan faller vad som krävs för att något ska betecknas 

som ”beprövad”. Vidare aktualiseras frågan om vem det är som utför den bedömningen 

i sig, samt vem den är som beprövar? Avses tillämparens egna beprövade erfarenhet 

eller åsyftas någon sort allmänt beprövad erfarenhet?

    Genom tillämpningen av ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som helhetsbegrepp 

uppstår även frågan om hur ”vetenskap” och ”beprövad erfarenhet” förhåller  sig till 

varandra? Ska de alltid betraktas som två komponenter i förening eller räcker det med 

att  stödja  sig  på  den ena  av  dem? Vad händer  om vetenskapen och den beprövade 

erfarenheten motsäger varandra? Och hur ska bevisningen gå till för dessa rättsfakta? 

    Begreppet  ”vetenskap  och  beprövad  erfarenhet”  som  rättsligt  beslutskriterium 

aktualiserar onekligen en rad svårbesvarade frågor. 

3.2.2 Med utgångspunkt i FN:s Barnrättskommittés allmänna kommentarer

Till  skillnad  från  den  svenska  Barnkommitténs  kortfattade  beskrivning  kan  viss 

vägledning i frågan om momentets innebörd sökas i FN:s Barnrättskommittés General 

Comments eller allmänna kommentarer. Kommittén har hittills publicerat 17 allmänna 

kommentarer  avsedda  att  fungera  som  tolkningsunderlag  för  konventionens  olika 

artiklar och teman. 
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    Barnrättskommittén  använder  sig  varken  av  begreppet  vetenskap  och  beprövad 

erfarenhet eller något motsvarande, och har heller inte gjort något specifikt uttalande om 

hur  det  objektiva  delmomentet  är  avsett  att  fullgöras.  Genom  att  studera  dess 

kommentarer  avseende  bedömningen  av  barnets  bästa  framträder  dock  flera,  för 

bedömningen av det objektiva momentet, grundläggande element. 

Barnrättskommittén  poängterar  vikten  av  noggrannhet  och  kompetens  för  att  uppnå 

tillfredsställande  utredningar  av  det  enskilda  barnets  bästa.  Enligt  kommittén  ska 

bedömningen av  det  bästa  för  det  individuella  barnet  först  omfatta  en  utredning av 

aspekter relevanta för det enskilda fallet.38 Allt  som behövs för att fatta beslut i den 

specifika situationen ska utvärderas och beaktas.39 Bedömningen av konsekvenser av 

olika  alternativa  lösningar  ska  baseras  på  allmän  kunskap  inom  områden  som 

exempelvis juridik, sociologi, socialt arbete, hälsa och psykologi. Troliga konsekvenser 

av  varje  möjlig  lösning  ska  bedömas  utifrån  barnets  individuella  situation  och 

erfarenheter.40 Insamlad information måste  verifieras och analyseras innan materialet 

används  i  bedömningen  och  arbetet  bör  ledas  av  välutbildade  yrkespersoner.41 

Barnrättskommittén  understryker  vikten  av kvalificerad yrkespersonal,  och  beskriver 

barn som en grupp som kännetecknas av stor mångfald, varför det krävs yrkespersonal 

med särskild  expertis  avseende barns  och ungdomars utveckling,  barnpsykologi  och 

andra relevanta områden som rör mänsklig och social utveckling, för att tillse att alla 

aspekter och behov som aktualiseras i varje enskilt fall bedöms tillfredsställande. Varje 

barns levnadshistoria förtjänar en egen individuell bedömning.42  Expertisen ska vidare 

ha erfarenhet av att arbeta med barn och de ska kunna förhålla sig objektivt till  den 

insamlade informationen. Så långt det är möjligt, uttalar kommittén, bör den inblandade 

gruppen  yrkespersoner  representera  olika  kompetenser.  Bedömningen  görs  av 

beslutsfattaren med personal.43 

    Barnrättskommittén  anger  vidare  att  förfarandet  måste  grunda  sig  på  rättsliga 

garantier  och  korrekt  tillämpning  av  konventionens  rättigheter.44 Exempelvis  får  en 

vuxen persons bedömning av barnets bästa aldrig ha företräde framför skyldigheten att 

38 General Comment no.14 p. 46 a.
39 General Comment no.14 p. 47.
40 General Comment no.14 p. 95.
41 General Comment no.14 p. 92.
42 General Comment no.14 p. 76.
43 General Comment no.14 p. 94, samt p. 47 och 76.
44 General Comment no.14 p. 46 b.

18



respektera barnets alla rättigheter enligt konventionen.45 

    För ändamålet måste konventionsstaterna införa strikt reglerade formella processer 

för alla beslut som fattas av lagstiftare, domare eller administrativa myndigheter och 

som direkt påverkar barn. Vikten av transparens och objektivitet poängteras.46

    Vidare  förespråkar  Barnrättskommittén  upprättandet  av  en  förteckning  över  de 

faktorer som alla beslutsfattare kan använda sig av i sin bedömning vid fastställandet av 

ett  barns bästa.47 En sådan förteckning,  menar man, kan fungera som vägledning åt 

beslutsfattaren  inom  specifika  områden  som  påverkar  barn,  till  exempel  inom 

familjerättens  område.48 Men,  poängterar  kommittén,  listan  måste  vara  icke-

uttömmande så att det är möjligt att gå utanför den och väga in andra, för det specifika 

fallet, relevanta omständigheter,49 så länge varje faktor syftar till att säkerställa barnet 

fullständigt åtnjutande av konventionens rättigheter.50 Lika viktigt är att förteckningen är 

icke-hierarkisk.  Varje  faktor  måste  beaktas  och  vägas  mot  varandra  utifrån  varje 

individuell  situation.  Kommittén  sammanfattar  det  hela  som  att  förteckningen  bör 

erbjuda såväl konkret vägledning som flexibilitet, samtidigt.51

3.2.3 Eekelaar och intentionen bakom metoden för att bedöma barnets bästa

3.2.3.1 Det bästa för barnet som rättighetsinnehavare

Ett ytterligare sätt att söka ledning i frågan om det objektiva momentets innebörd är att 

se till John Eekelaars egna ord om metodens tillämpning och intentionen bakom valet 

av  den.  I  artikeln  ”The  Interest  of  the  Child  and  the  Child´s  Wishes:  The  Role  of 

Dynamic Self-Determinism” från 1994 lanserar Eekelaar för första gången metoden för 

att  fastställa  vad  som är  barnets  bästa.  En viktig  anledning,  menar  Eekelaar,  till  att 

barnets  bästa  bör  bedömas  enligt  en  viss  fastställd  metod,  är  att  statliga  ingrepp  i 

medborgarnas liv alltid bör vara så klart definierade och förutsebara som möjligt.52

45 General Comment no.13 p. 61.
46 General Comment no. 14 p. 87.
47 General Comment no. 14 p. 50.
48 General Comment no. 14 p. 51.
49 General Comment no. 14 p. 50.
50 General Comment no. 14 p. 51.
51 General Comment no. 14 p. 50.
52 Eekelaar, J., The Interest of the Child and the Child´s Wishes, s. 45 ff.
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    Utgångspunkten är att tillgodoseendet av barnets bästa måste kunna förenas med att 

betrakta  barnet  som rättighetsinnehavare.  Ett  sådant  synsätt  bygger  i  sin  tur  på  ett 

antagande som Eekelaar presenterar i en tidigare artikel från år 1992, nämligen det att 

om någon har rätt att bestämma vad som är bra eller det bästa för någon annan, så rör 

det sig inte om en rättighet i någon betydelsefull bemärkelse för den som ”har” den. 

Istället blir det fråga om s.k. ”welfarism”, individens rättigheter reduceras till något som 

någon annan har fullständig makt att definiera. Resultatet blir att individen lämnas utan 

några reella rättigheter.53 

    Eekelaar tar avstamp i den centrala faktor som normalt markerar omyndighet som 

juridisk  status.  Innebörden  av  omyndighet  är  att  vuxna,  som  vårdnadshavare  eller 

rättsliga myndigheter, har en allmän legal makt att fatta beslut i frågor som rör barnet, 

med  utgångspunkt  i  sin  egen  bedömning  av  den  underårigas  intressen.54 Genom 

historien har politiskt förtryck och rättslöshet ofta rättfärdigats med att åtgärderna är till 

gagn och skydd för de förtryckta, för deras eget bästa. Därmed har ingreppen närmast 

kunnat  legitimeras  som  humana.  Grunden  i  dessa  villfarelser  är  att  den  förtrycka 

gruppens intressen förväxlas med andras. I barnens fall, menar Eekelaar, är förhållandet 

ofta  dolt  bakom  tillämpningen  av  principen  om  barnets  bästa.  Men,  understryker 

Eekelaar,  barnet  har rättigheter,  något  som bland annat kommer till  tydligt  uttryck i 

barnkonventionen.55  

3.2.3.2 Objectivization eller vetenskap och beprövad erfarenhet

Eekelaar  kallar  det  objektiva  momentet  vid  bedömningen  av  barnets  bästa  för 

”objectivization”  och  det  subjektiva  momentet  för  ”dynamic  self-determinism”.56 I 

svensk  rätt  översatt  till  vetenskap  och  beprövad  erfarenhet  och  dynamiskt 

självbestämmande.

    Objectivization beskrivs av Eekelaar som en nödvändig och oundviklig metod för att 

skydda  barns  intressen.57  Den  bygger  på  beslutsfattarens  föreställningar  om  olika 

förhållanden  som  antas  vara  till   barnets  bästa.  Dessa  föreställningar  kan  endera 

härledas från utomstående expertis och professionella, eller från beslutsfattarens egen 

53 Eekelaar, J., The Importance of Thinking that Children Have Rights, s. 221 ff.
54 Eekelaar, J., The Interest of the Child and the Child´s Wishes, s. 43.
55 Eekelaar, J., The Interest of the Child and the Child´s Wishes, s.44.
56 Eekelaar, J., The Interest of the Child and the Child´s Wishes, s. 46.
57 Eekelaar, J., The Interest of the Child and the Child´s Wishes, s 58.
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uppfattning i frågan. Först kartläggs konsekvenser som antas följa av en erfarenhet, eller 

icke-erfarenhet,  av  situationen.  Därefter  väljs  den  eller  de  av  samtliga  dessa 

konsekvenser,  som  genom  erfarenhetssatser,  sannolikhetsberäkningar  och  rimliga 

slutledningar bedöms vara att föredra.58 

    Oftast, beskriver Eekelaar, grundar sig beslutsfattarens bedömningar på hans eller 

hennes egna sociala föreställningar, vilket märks i praxis. Detta betyder dock inte att 

möjligheten att göra objektiva bedömningar bör avfärdas, menar Eekelaar. Däremot kan 

tillförlitligheten av dem vara svår  att  fastställa.  Dels  förutsätter  de ett  stort  mått  av 

konsensus kring värderingar, dels, även där sådant konsensus finns, påverkas utfallet av 

de  individuella  aspekter  som  aktualiseras  i  det  enskilda  fallet.59 Uppfattningen  om 

barnets bästa är intimt förbunden med den kultur som råder i ett visst samhälle och dess 

syn på barn och barns rättigheter. Eekelaar varnar för att objektiva bedömningar ofta är 

ett resultat av råa generaliseringar av hur gruppen barns välbefinnande normalt anses 

uppnås i det samhälle där de lever och att sådana generaliseringar riskerar att skada det 

individuella  barnet.  Den allra  största  faran med objectivization är  dock,  att  den kan 

användas som medel för att främja andras intressen eller ideologier på bekostnad av 

barnens.60 Sociala fenomen är ofta så komplexa och vår kunskap så begränsad att det är 

omöjligt att förutsäga några konsekvenser, åtminstone med utgångspunkt i kollektivet. 

Därför  bör  individen  låta  sig  vägledas  i  sina  handlingar  av  de  omedelbara 

konsekvenserna av en viss åtgärd, istället för av vad någon annan som antas ha en bättre 

förståelse för  innebörden av den aktuella  åtgärdens konsekvenser  för  samhället  som 

helhet, anser lämpligt.61 

3.2.3.3 Värdet av dynamic self-determinism som kompletterande moment 

Dynamic self-determinism innebär att barnets egen åsikt och uppfattning ska byggas in i 

beslutsfattandet.   Metoden,  menar  Eekelaar,  måste  tillämpas  parallellt  med  den 

objektiva  bedömningen62 Det  subjektiva  elementet  begränsar  omfattningen  av  det 

objektivas bestämmande kraft och bidrar till att nyansera de till synes entydiga slutsatser  

58 Eekelaar, J., The Interest of the Child and the Child´s Wishes, s. 46 f.
59 Eekelaar, J., The Interest of the Child and the Child´s Wishes, s. 47.
60 Eekelaar, J., The Interest of the Child and the Child´s Wishes, s. 57 f.
61 Eekelaar, J., The Interest of the Child and the Child´s Wishes, s. 49.
62 Eekelaar, J., The Interest of the Child and the Child´s Wishes, s. 58.
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som normalt är resultatet av objektiva bedömningar.63 Det faktum att utfallet, åtminstone 

delvis, bestäms av barnet indikerar att utfallet är till barnets bästa. Istället för att försöka 

anpassa barn efter våra uppfattningar kan vi låta dem vägleda oss och göra sina egna 

val.64 Det finns inte nödvändigtvis något ”bästa” eller ens ”bättre”alternativ vid valet 

mellan olika beslut, på samma sätt som det inte alltid går att bedöma det ”bästa” eller 

”bättre” för ett barn genom att jämföra ett möjligt utfall mot ett annat. Värdet ligger i  

individens  autonomi  och  möjligheten  att  tillåtas  bestämma  sina  egna  livsmål.  Att 

identifiera det bästa för ett barn på grundval av samhällets moralkod behandlar barnet 

som  ett  objekt  och  är  inte  förenligt  med  att  betrakta  dem  som  rättighetsbärare.65 

Tillämpningen av dynamic self-determinism är dock inte synonymt med att delegera 

beslutsfattandet  till  barnet.  Däremot bör  barnets  vilja  vara  en betydande faktor  i  de 

vuxnas  beslut,  och  vikten  den  tillmäts  bör  bedömas  utifrån  barnets  kompetens,  på 

grundval av barnets ålder och mognad.66 Om ett barn befinns vara tillräckligt kompetent 

innebär dynamic self-determinism att barnets uppfattning bör vara avgörande, så länge 

det inte strider mot barnets liv och hälsa, dess fysiska eller psykiska välbefinnande.67 

3.3 Förekomst och funktion av begreppet vetenskap och beprövad 
erfarenhet inom andra discipliner

3.3.1 Ett vedertaget rättsligt begrepp 

Då den svenska  Barnkommittén  väljer  att  använda sig  av  begreppet  vetenskap  och 

beprövad  erfarenhet  för  att  beteckna  det  objektiva  delmomentet  av  den  metod  som 

Eekelaar  föreskriver  för  bedömningen  av  barnets  bästa,  är  det  redan  ett  vedertaget 

rättsligt begrepp. Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet har sitt ursprung inom 

regleringen på hälso- och sjukvårdens område, och uppstår i samband med tillkomsten 

av den allra första läkarinstruktionen år 1890. I denna stadgades 

läkarens  skyldighet  att  utöva  sitt  yrke  i  enlighet  med  vetenskap  och  beprövad 

63 Eekelaar, J., The Interest of the Child and the Child´s Wishes, s. 47.
64 Eekelaar, J., The Interest of the Child and the Child´s Wishes, s. 49.
65 Eekelaar, J., The Interest of the Child and the Child´s Wishes, s. 50 f.
66 Eekelaar, J., The Interest of the Child and the Child´s Wishes, s. 53 ff.
67 Eekelaar, J., The Interest of the Child and the Child´s Wishes, s. 57.
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erfarenhet.68 Ännu  idag  torde  begreppet  främst  vara  associerat  till  hälso-  och 

sjukvårdsområdet, men förekommer även inom andra områden.69 

    En studie av begreppets förekomst och funktion inom andra juridiska discipliner är en 

förutsättning  för  att  kunna  skapa  en  förståelse  av  begreppets  innebörd  på  det 

vårdnadsrelaterade området.

3.3.2 På hälso- och sjukvårdens område

3.3.2.1 Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet uppstår

Vetenskap och beprövad erfarenhet uppstår som term i samband med utvecklandet av 

medicinen  som  vetenskap.  Parallellt  med  det  praktiska  kunnande  som  finns 

dokumenterat historiskt till antiken, uppstod även den teoretiskt grundade vetenskapen 

under  1800-talets  slut.70  Den medicinska vetenskapen utvecklades vid sidan av den 

naturvetenskapliga  forskningen,  vilket  troligtvis  förklarar  begreppets  tillkomst.71 I 

distinktionen mellan det praktiska medicinska hantverket,  kirurgin, och medicin som 

vetenskap hade det uppstått en konflikt som bestod ända fram till 1800-talets slut då de 

två  delarna  förenades  i  ett  enda  medicinskt  vetenskapsområde.72 Ännu  idag  har 

begreppet  en  mycket  central  funktion  inom  hälso-  och  sjukvårdens  område,  och 

begreppet  beskrivs  ofta  som  kärnan  i  det  professionella  ansvaret  inom  hälso-  och 

sjukvården.

3.3.2.2 Reglering och vikten av evidens

Sedan läkarinstruktionen upphävts år 1994 infördes vetenskap och beprövad erfarenhet 

som kvalitetsnorm för  all  hälso-  och  sjukvårdspersonal  i  den  numera  upphävda  lag 

1994:953 om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården. Idag förekommer 

68 SOU 1989:60, Alternativmedicin. 1 – Huvudbetänkande från Alternativmedicinkommittén, s. 59, se även Johnsson, 
L-Å., Rättslig standard byggd på utomrättsliga regler, Läkartidningen, 20120904, nr. 36.

69 Se exempelvis http://www.ne.se/vetenskap-och-beprövad-erfarenhet, Nationalencyklopedin, hämtad 20140817.
70 Rönnberg, L., Hälso- och sjukvårdsrätt, s. 159 ff.
71 Johnsson, L-Å., Rättslig standard byggd på utomrättsliga regler.
72 Rönnberg, L., Hälso- och sjukvårdsrätt, s. 160.
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begreppet inom hälso- och sjukvårdens område på ett flertal håll i lagstiftningen. Målet 

för hälso- och sjukvårdens insatser, en god hälso- och sjukvård, regleras i Hälso- och 

sjukvårdslagen  (HSL)  2  §.  En  god  vård  kan  preciseras  som  hälso-  och 

sjukvårdspersonalens skyldigheter  att  utöva sitt  arbete i  enlighet  med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Det framgår av kvalitetsnormen i patientsäkerhetslagen (2010:659) 

(PSL) 6:1 , och omfattar all personal inom hälso- och sjukvården. I HSL, som riktar sig 

till  alla  vårdgivare  och  utgör  grunden  för  den  rättsliga  regleringen  av  hälso-  och 

sjukvården, förekommer begreppet inte uttryckligen som någon kvalitetsnorm, utan som 

avgränsning av patientens möjlighet att välja bland olika behandlingsalternativ.73 Detta 

framgår av HSL 3 a § och 18 a §. Begreppet förekommer också i HSL 31 § som reglerar 

hälso- och sjukvårdens skyldighet att bedriva ett kvalitetsarbete.

Det  regelverk  som  kommer  till  uttryck  genom  HSL  och  PSL  kompletteras  av 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS). Dessa innehåller preciseringar 

av skyldigheterna i nämnda lagar och bidrar således till att förtydliga olika aspekter av 

det yrkesmässiga handlandet och därmed också till att klargöra tolkningen av begreppet 

vetenskap  och  beprövad  erfarenhets  innebörd  i  någon  mån.  Socialstyrelsen  utfärdar 

även Nationella riktlinjer för hälso- och sjukvårdens arbete som bygger på vetenskap 

och beprövad erfarenhet, och som bl.a. syftar till att stärka patientens rätt till likvärdig 

och kunskapsbaserad, vård.

Ett annat centralt begrepp inom hälso- och sjukvården, som knyter an till ”vetenskap 

och beprövad erfarenhet”, är ”evidens”. Genom att sammanställa, granska och utvärdera 

forskningsresultat  dras  slutsatser  om  vilka  behandlingsmetoder  som kan  anses  vara 

evidensbaserade och därmed vård och behandling av god kvalitet. Statens beredning för 

medicinsk  utvärdering,  SBU, är  en  fristående myndighet  med uppdrag att  utvärdera 

metoder som används i vården. Resultaten publiceras i tre rapportserier.74

Trots att  både Socialstyrelsens och SBU:s arbete skapar vägledning för vad som ska 

betraktas som vård och behandling av god kvalitet,  det vill säga i överensstämmelse 

med vetenskap och beprövad erfarenhet, är metoderna inte tillämpade inom hela hälso- 

och sjukvården. För att arbetet ska nå fullt genomslag måste gamla metoder utmönstras 

73 Rönnberg, L., Hälso- och sjukvårdsrätt, s. 174.
74 Rönnberg, L., Hälso- och sjukvårdsrätt, s. 279 f.
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och  lämna  plats  för  nya.  I  HSL  31  §  stadgas  kravet  att  driva  ett  kontinuerligt 

kvalitetsarbete.

3.3.2.3 Värdet av kompetens

Inom hälso- och sjukvårdens område kan vetenskap och beprövad erfarenhet knytas till 

frågan om kompetens. För att hälso- och sjukvården ska fungera krävs samverkan av en 

mängd  olika  yrkeskompetenser.75 Lena  Rönnberg,  författare  av  boken  Hälso-  och 

sjukvårdsrätt,  betraktar personalen och dess kompetens som en av vårdens viktigaste 

resurser.  På  grund  av  den  kunskapsutveckling  som  ägt  rum  inom  det  medicinska 

vetenskapsområdet har antalet verksamma yrkeskategorier ökat stort under de senaste 

decennierna. Nya forskningsresultat och medicinska framsteg  har skapat behov av att 

utvidga vårdpersonalens kompetensområden och behov av nya kompetenser.76 

    I HSL finns ett antal bestämmelser som behandlar behovet av kompetent personal. 

Det primära stadgandet finns i  HSL 2 e § som anger att  där det bedrivs hälso- och 

sjukvård ska det finnas personal som behövs för att en god vård ska kunna ges. På så 

sätt kan det att verksamheten tillhandahåller personal med olika sorters kunskaper och 

fullgod kompetens sägas vara en förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna 

uppfylla skyldigheten att utöva vård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

3.3.2.4 Vetenskap och beprövad erfarenhet är inget statiskt begrepp 

Den första läkarinstruktionen saknar förarbeten, och det finns inte heller några andra 

vägledande dokument som förklarar innebörden av begreppet vetenskap och beprövad 

erfarenhet  vid  dess  tillkomst.  Termen  har  därefter  behållits  oförändrad,  men  sällan 

analyserats eller beskrivits i detalj.77 Förarbeten till senare års regleringar saknar också 

utförliga beskrivningar. 

    Lars-Åke Johnsson, tidigare domare och f.d. ordförande i HSAN, menar dock att det 

är uppenbart att nutida vetenskap ska vara utgångspunkten. Det handlar både om att 

utmönstra  gamla  och  ineffektiva  metoder,  och  att  ersätta  dem med  nya  och  bättre. 

75 Rönnberg, L., Hälso- och sjukvårdsrätt, s. 158.
76 Rönnberg, L., Hälso- och sjukvårdsrätt, s. 163.
77 SOU 1989:60, s. 59.
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Kravet  på  vetenskap  och  beprövad  erfarenhet  torde  omfatta  inte  enbart  medicinska 

insatser i form av utredning, diagnostik och behandling,  utan även bedömningar och 

värderingar av fakta. 78 

    I  Alternativmedicinskommitténs huvudbetänkande från 1989 valde kommittén att 

hänvisa till  ett svar från Socialstyrelsen till  en enskild läkare år 1976, för att  belysa 

innebörden av vetenskap och beprövad erfarenhet. I svaret uppger Socialstyrelsen att 

uttrycket ur juridisk synvinkel innebär att läkaren i sin yrkesmässiga utövning har att 

beakta såväl vetenskap som beprövad erfarenhet, tillsammans och inte som ett ”antingen 

eller”.79   Utgångspunkten  att  betrakta  ”vetenskap”  och  ”beprövad  erfarenhet”  som 

komplement till varandra ger också Johnsson uttryck för, och understryker att det finns 

situationer då det saknas tillräckligt medicinskt underlag för att det ska kunna fungera 

vägledande, men där personalen saknar utrymme att förhålla sig passiv. För sådana fall 

är det istället nödvändigt att förlita sig på beprövad erfarenhet, behandlingstraditioner 

och kliniskt omdöme.80 

Vad  som  avses  med  ”beprövad  erfarenhet”  anses  vara  oklart.81 Begreppet  verkar 

generera  samma  typ  av  frågeställningar  inom  det  medicinska  området  som  på 

familjerättens område.

Vems erfarenhet är det lagstiftaren åsyftat - är det underläkarens begränsade kliniska 

erfarenhet, eller läkarkollegiets samlade allmänna erfarenhet? Och avseende kravet på 

att  erfarenheten ska vara  beprövad erbjuder  inte  heller  hälso-  och  sjukvårdsområdet 

några svar på frågor som exempelvis hur många som måste ha haft erfarenheten ifråga, 

hur de ska ha tillägnat sig den, och hur länge de måste ha haft den.

    SBU har kritiserat ”beprövad erfarenhet” för att vara en bristfällig grund för kliniska 

beslut.  Ändå,  anser  SBU, är  den nödvändig.  Alla  frågor  som ständigt  uppstår  inom 

sjukvården  kan  omöjligt  besvaras  på  vetenskaplig  grund,  av  flera  anledningar. 

Grundläggande är hänsynen till  individen som patient.  Dels, menar SBU, är det inte 

etiskt försvarbart att göra jämförande studier där vissa patienter undanhålls uppenbart 

nödvändig behandling. Dels har vetenskapen sina begränsningar, det är exempelvis inte 

säkert att ett urval försökspersoner liknar de verkliga patienterna. Ur individuell aspekt 

kan vetenskapliga riktlinjer inte heller alltid anses tillämpliga på den enskilda patienten. 

78 Johnsson, L-Å., Rättslig standard byggd på utomrättsliga regler.
79 SOU 1989:60, s. 59, Se även Prop. 1993/94:149, Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m, s. 65.
80 Johnsson, Lars-Å., Rättslig standard byggd på utomrättsliga regler
81 Se bl.a., Johnsson, Lars-Å., Rättslig standard byggd på utomrättsliga regler, samt SBU, Beprövad erfarenhet behöver 

omprövas, http://www.sbu.se/sv/Vetenskap—Praxis/Vetenskap-och-praxis/1991/ besöktes 20140815.
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I  praktiken  bidrar  varje  enskild  patients  medicinska  egenskaper  och  individuella 

önskemål till att anpassa behandlingen. För sådana bedömningar, uttrycker SBU, fyller 

”beprövad erfarenhet” en viktig funktion. 

Det upplevda behovet av ”beprövad erfarenhet” bör dock ställas i relation till det faktum 

att det ofta varit en källa till felbehandling och sällan räcker som grund för medicinska 

beslut.  Begreppet  är  svårgripbart  och  mångtydigt  och  underlaget  blir  bräckligt  i 

avsaknad  av  forskningsresultat.  Behandling  som tidigare  bedömdes  som effektiv  på 

grundval  av  beprövad erfarenhet  förkastas  idag som verkningslös  eller  rent  skadlig. 

Behandlingstraditioner  förändras  över  tid  och  varierar  dessutom  mellan  olika 

vårdinrättningar.  Vilken behandling en patient får beror i  stor utsträckning på vilken 

klinik som han eller hon besöker, och ibland är behandlingarna inte att bedöma som 

likvärdiga.82 

    Men det är inte bara ”beprövad erfarenhet” som tillämparen bör förhålla sig kritiskt 

inför. Rönnberg påminner om att termen ”vetenskap” inte heller är något självklart eller 

statiskt. Då den medicinska utvecklingen och forskningen som regel går mycket snabbt 

är innebörden av begreppet i ständig förändring. Vad som idag betraktas som vetenskap, 

behöver inte med självklarhet göra det i morgon.83

Trots att begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” är grundläggande för hälso- 

och  sjukvårdens  arbete  är  det  alltså  mycket  svårfångat.  Det  är  inte  något  statiskt 

begrepp, utan kan definieras utifrån flera olika perspektiv vilket resulterar i en lika stor 

variation avseende innehållet.84 

Socialstyrelsens många uttalanden till trots, anses många frågor ännu vara obesvarade. 

En sådan är exempelvis hur patientens individuella behov ska förenas med begreppet.85

3.3.2.5 Gränsdragningen mellan vetenskap och alternativmedicin 

En  tydlig  aspekt  av  begreppet  vetenskap  och  beprövad  erfarenhet  inom  hälso-  och 

sjukvårdens område, är gränsdragningen mellan vetenskap och alternativmedicin, eller 

82 SBU, Beprövad erfarenhet behöver omprövas.
83 Rönnberg, L., Hälso- och sjukvårdsrätt, s. 230.
84 Rönnberg, L., Hälso- och sjukvårdsrätt, s. 174.
85 Johnsson, Lars-Å., Rättslig standard byggd på utomrättsliga regler.
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kvacksalveri. Begreppet alternativmedicin brukar användas för att beteckna åtgärder i 

syfte att förebygga, utreda och behandla sjukdomar genom metoder som inte har erkänts 

av hälso- och sjukvården.86 

Även här blir frågan om begreppets föränderlighet aktuell. Den snabba utvecklingen på 

hälso-  och  sjukvårdens  område  gör  att  gränserna  för  vad  som  är  att  betrakta  som 

vetenskap  respektive  alternativmedicin  ibland  är  flytande  och  obeständiga.87 

Vetenskapens  utveckling  och  ett  ständigt  förvärvande  av  nya  erfarenheter  gör  att 

gränserna  förflyttas  med  risk  för  förvirring  och  oklart  rättsläge  som  följd.  Så  var 

exempelvis fallet i RÅ 2009 ref. 65.  I målet var frågan huruvida en läkare använt sig av 

metoder som inte var i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och 

genom detta gjort sig skyldig till grov oskicklighet vid sin yrkesutövning.

     Läkaren hänvisade till avsaknaden av någon juridisk definition av begreppet, och 

invände att rönen kring behandlingsmetoder hela tiden förändras.  

    Socialstyrelsen invände att  det  visserligen inte  finns  någon förteckning över  de 

behandlingsmetoder som kan sägas falla inom ramen för vad som är att betrakta som 

vetenskap och beprövad erfarenhet, men att det däremot går att säga något om sådana 

metoder generellt. Metoder som kan sägas uppfylla kravet på vetenskap och beprövad 

erfarenhet är metoder som lärs ut inom ramen för den utbildning som leder fram till 

legitimation eller specialistutbildning, samt metoder som är allmänt accepterade inom 

professionen.  Som patient,  uttalade  Socialstyrelsen,  ska  man  kunna  lita  på  att  man 

erhåller vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet när man vänder sig till hälso- 

och sjukvården. Regeringsrätten gick på Socialstyrelsens linje.88

3.3.2.6 Patientsäkerhet och beaktande av den individuella aspekten  

Vikten av den funktion som som kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet utgör för 

patienten och patientsäkerheten, understryks på flera håll i  förarbetena på hälso- och 

sjukvårdens område.

Bakom kravet  på vetenskap och beprövad erfarenhet ligger patientens rätt  att  kunna 

förvänta  sig  ett  professionellt  omhändertagande  av  legitimerade  yrkesutövare  som 

86 Rönnberg, L., Hälso- och sjukvårdsrätt, s. 174 f. 
87 Rönnberg, Lena, Hälso- och sjukvårdsrätt, s. 182.
88 RÅ 2009 ref. 65.
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uppfyller för yrket gällande kvalitetskrav.89  Elisabeth Rynning, professor i medicinsk 

rätt, sammanfattar vetenskap och beprövad erfarenhet som en kvalitetsstandard för att 

de behandlingsmetoder som patienten underkastar sig är vetenskapligt underbyggda och 

även visat sig fungera i praktiken.90 

    Rynning anser att patienternas rättssäkerhet, men även personalens, kräver att det, 

förutom  sjukvårdens  egna  etiska  principer,  finns  juridiska  ramar  som  styr 

verksamheten.91

    Rynning framhåller den individuella aspekt som måste anläggas på bedömningen, 

genom att poängtera att den behandling som efter en bedömning av för- och nackdelar 

anses försvarlig att använda i en viss situation, inte nödvändigtvis behöver vara det i en 

annan. En behandling som i sig är vedertagen kan i det individuella fallet betraktas som 

meningslös, något som också betonats i förarbeten.92

3.3.2.7 Överträdelser

Ovan  nämnda  mål,  RÅ 2009  ref.  65,  påvisar  även  hur  begreppet  inom hälso-  och 

sjukvården, är kopplat till ett sanktionssystem. Överträdelser leder således till märkbara 

konsekvenser. Enligt PSL 7:1 står hälso- och sjukvården och dess personal under tillsyn 

av Socialstyrelsen. 

    Oavsett vilken grund som åberopas är svårigheten att bedöma huruvida någon agerat 

utanför  vetenskap  och  beprövad  erfarenhet  ett  grundläggande  problem,  som främst 

kommer  sig  av  begreppets  svårdefinierade  innebörd.93 Sanktionssystemet  synliggör 

betydelsen  av  hur  begreppet  tolkas,  på  ett  mycket  konkret  sätt.  Vad  som  läggs  i 

begreppet  blir  ofta  utgångspunkten  vid  rättsliga  prövningar  i  allmänhet  och  för 

bevisfrågan i synnerhet.  

89 Se exempelvis prop. 1993/94:149, s. 94 ff. samt prop. 1997/98:109, Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 
område, s. 88 ff.

90 Rynning, E., Yttrande till statens medicinsk-etiska råd, Utlåtande rörande de rättsliga förutsättningarna för 
tillämpning av sederingsterapi inom den svenska hälso- och sjukvården.

91 Gunnarsson, S., Det här är inget gränsfall, Läkartidningen, 20111020, nr. 43.
92 Rynning, E., Yttrande till statens medicinsk-etiska råd, Utlåtande rörande de rättsliga förutsättningarna för 

tillämpning av sederingsterapi inom den svenska hälso- och sjukvården, se även SOU 1989:60, s. 61.
93 Rönnberg, L., Hälso- och sjukvårdsrätt, s. 229 f.
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3.3.2.8 Vetenskap och beprövad erfarenhet som rättslig standard

Funktionen  av  begreppet  vetenskap  och  beprövad  erfarenhet  inom  hälso-  och 

sjukvårdens  område  kan  beskrivas  som  en  så  kallad  rättslig  standard.  En  rättslig 

standard kännetecknas av att grunderna för innehållet anges i lag, medan större delen av 

det materiella innehållet bestäms av kompletterande normgivning.94 Det innebär att det 

inte går att utläsa innebörden genom själva ordalydelsen eller i övrigt i författningen. 

Innehållet fylls istället ut av utomrättsliga regler och innebär en kontinuerlig anpassning 

till nya kunskaper och värderingar i takt med samhällsutvecklingen och, i hälso- och 

sjukvårdslagstiftningens fall, medicinska framsteg.95  

    Ytterligare exempel på rättsliga standarder är exempelvis standarden om att ”djur ska 

behandlas  väl  och  skyddas  mot  onödigt  lidande  och  sjukdom”,  vilket  framgår  av 

djurskyddslagens (1988:534),  (DL)  2 §,  eller  kravet  på  ”god redovisningssed”,  som 

bland  annat  framgår  av  årsredovisningslagen  (1995:1554)  (ÅRL)  2:2.  Liksom 

föreskrifter,  riktlinjer,  allmänna  råd  och  rapporter  utgör  utomrättslig  reglering  inom 

hälso- och sjukvårdens område, kompletteras djurskyddslagens standard av föreskrifter 

och allmänna råd, och utvecklingen på redovisningsområdet sker primärt inom ramen 

för  ”god  redovisningssed”  genom  olika  kompletterande  rekommendationer.  Inom 

redovisningsrätten har den utomrättsliga regleringen kommit att spela en så viktig roll 

att ”god redovisningssed” kommit att definieras som en faktiskt förekommande praxis.96

    Det finns flera fördelar med användandet av en rättslig standard, eftersom de lämnar 

utrymme för öppna och flexibla tolkningar som kan anpassas efter nya kunskaper och 

värderingar  inom  området.  Den  behöver  inte  ändras  i  takt  med  utvecklingen,  bara 

anpassas.97

3.3.3 På skol- och utbildningsväsendets område 

3.3.3.1 Bakgrund och förekomst

Regleringen av skol- och utbildningsväsendet är ett annat rättsområde som liksom det 

94 Edenhammar, H., Thorell, P., Företagens redovisning, s. 20.
95 Johnsson, L-Å., Rättslig standard byggd på utomrättsliga regler.
96 Edenhammar, H., Thorell, P., Företagens redovisning, s. 201.
97 Johnsson, L-Å., Rättslig standard byggd på utomrättsliga regler.
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vårdnadsrelaterade området valt att inlemma vetenskap och beprövad erfarenhet som 

juridisk  term.  Begreppet  stadgas  i  skollagen  (2010:800),  (SL),  1:5  som  anger  att 

utbildningen  ska  vila  på  vetenskaplig  grund  och  beprövad  erfarenhet,  samt  i 

högskolelagen (1992:1434), (HL), 1:2 som  anger att staten som huvudman ska anordna 

högskolor för utbildning som bland annat ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet.

    Uttrycket infördes först i högskolelagen år 1992. I lagens förarbeten formulerades 

behovet av att låta begreppet komma till  tydligt uttryck i  lagtexten, närmast som en 

precisering  av  ett  redan  konstaterat  faktum.  I  själva  verket  ansågs  all  utbildning,  i 

varierande  utsträckning,  redan  vila  på  såväl  vetenskaplig  grund  som  beprövad 

erfarenhet.98 Däremot  poängterades  att  föreskriften  inte  skulle  tolkas  som  att  all 

utbildning vid universitet och högskolor ska ha sin grund både i vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Det framhölls att de flesta traditionella akademiska ämnen trots allt torde 

grunda sig i vetenskaplig kunskap, men att det även fanns ämnen där den beprövade 

erfarenheten i högre grad låg till grund för utvecklingen.99 Vikten av att de traditionella, 

akademiska  utbildningarna  grundade  sig  på  vetenskapen  poängterades,  som  en 

förutsättning för ett nära samband mellan utbildning och forskningen. På samma sätt 

betonades det självständiga värde som ansågs ligga i att många yrkesutbildningar till 

stor  del  baseras  på praktisk,  beprövad,  erfarenhet.  Av dessa  anledningar,  ansågs  det 

viktigt att dessa grunder kom till uttryck också i lagtexten.100

    Samma inställning präglade förarbetena till 2010 års skollag. I den tidigare skollagen 

från  1985  förekom  inte  begreppet.  I  förarbetena  till  den  ny  lagen  hänvisas  till 

högskolelagen  och  dess  stadgande  av  begreppet.  Som  skäl  för  att  låta  kravet  på 

vetenskaplig  grund  och  beprövad  erfarenhet  komma  till  uttryck  också  i  skollagen 

nämndes de allt ökande krav som ställs på skolan att erbjuda eleverna förutsättningar att 

erövra  kunskaper,  informationsteknikens  utveckling  samt  förmågan  att  kunna  ta 

ställning i  moraliska och politiska frågor.101 

98 Prop. 1992/93:1, Om universitet och högskolor – frihet för kvalitet, s. 25 f. 
99 Prop. 1992/93:1, s. 78 f. 
100Prop. 1992/93:1, s. 26.
101Prop. 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s. 223 f.
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3.3.3.2 Innebörd 

I förarbetena till den nya skollagen beskrivs vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

bland annat som lärarens ansvar att iaktta ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med 

att  välja  innehåll  och  metoder  för  att  nå  gällande  kunskapsmål.  Det  anses  också 

självklart att lärarutbildningen, samt de läro- och kursplaner som styr skolarbetet, vilar 

på samma grund.102 

    Med ”beprövad erfarenhet” avses att skolan stödjer sig på erfarenheter som prövats, 

granskats  och  dokumenterats  under  längre  tid.  Dessa  ska  vidare  vara  systematiskt 

utvärderade och dokumenterade. Skolverket, som är den myndighet som bland annat 

ansvarar för att sprida forskningsresultat till ansvariga inom skolväsendet, poängterar att 

det  faktum att  ett  antal  lärare  eller  ett  lärarlag  anser  att  en metod fungerar,  inte  är  

tillräckligt för att den ska betraktas som beprövad erfarenhet.103  

3.3.3.3 Evidens

Liksom inom det  medicinska  området  hänvisar  Skolverket  till  begreppet  ”evidens”. 

Trots   begreppets  medicinska  ursprung  har  det  adopterats  till  regleringen  av 

skolväsendet för att beteckna ”den bästa tillgängliga kunskapen inom ett visst område”. 

Skolverket framhåller dock betydelsen av ”sammanhanget” som en betydande skillnad 

gentemot  den bedömning som sker  inom hälso-  och  sjukvården.  Forskningsmetoder 

inom det medicinska området kan inte utan vidare överföras till  utbildningsområdet. 

Vad som är att betrakta som ”bästa” tillgängliga kunskap uppges vara en betydligt mer 

komplex bedömning när det gäller undervisning.104

102Prop. 2009/10:165, s. 223 f.
103Skolverket, Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens, 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet/vetenskaplig-
grund-beprovad-erfarenhet-och-evidens-1.189565 besöktes 20140816.

104 Skolverket, Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens.
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3.4 Sammanfattande kommentarer – Fördjupade kunskaper om barn 
och om det enskilda barnets subjektiva omständigheter

3.4.1 Med utgångspunkt i andra källor

Syftet  med  detta  kapitel  har  varit  att  skapa  en  bild  av  momentets  innebörd   på 

vårdnadsområdet. I avsaknad av vägledning från svenska förarbeten och doktrin har jag 

istället försökt besvara frågan med utgångspunkt ur andra källor. Dessa berör visserligen 

inte innebörden av vetenskap och beprövad erfarenhet för de svenska vårdnadsreglerna 

konkret, men torde sammantaget ändå kunna fungera som vägledning. 

    Under avsnitt 3.2.1 aktualiserade jag ett antal frågor i syfte att försöka precisera 

innebörden  av  begreppet  ”vetenskap  och  beprövad  erfarenhet”  vid  bedömningen  av 

barnets  bästa  inom  vårdnadsområdet.  Avseende  begreppet  ”vetenskap”  kan  dessa 

sammanfattas i två: ”Vilken sorts vetenskap avses?” samt ”Hur ska denna vetenskap 

inhämtas?”. Angående ”beprövad erfarenhet”: ”Vad är att beteckna som erfarenhet?”, 

samt ”Vad innebär ”beprövat?”. En central  fråga är givetvis även hur vetenskap och 

beprövad erfarenhet ska förstås i sin sammansatta form, det vill säga hur begreppen 

förhåller sig till varandra. Frågorna besvaras i de följande avsnitten med utgångspunkt 

ur  en  sammanfattning  av  avsnitten  3.2  –  3.3.  Efter  min  studie  av  den  språkliga 

innebörden av begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet, den vägledning som FN:s 

Barnrättskommitté erbjuder genom sina allmänna kommentarer, Eekelaars intentioner 

bakom upprättandet av metoden för att bedöma barnets bästa samt av förekomsten och 

funktionen av  vetenskap och beprövad  erfarenhet  inom andra  rättsområden,  har  jag 

identifierat ett antal grundläggande faktorer för förståelsen av innebörden av vetenskap 

och beprövad erfarenhet på vårdnadsregleringens område.

3.4.2 Värdet av kompetens och tillgång till utomstående expertis 

Värdet  av  kompetens  och  tillgång  till  utomstående  expertis  betraktar  jag  som  en 

övergripande  betydelsefull  faktor  för  utförandet  av  det  objektiva  delmomentet  vid 
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bedömningen av barnets bästa i vårdnadsrelaterade frågor. 

    I  relation  till  mina  frågeställningar  rörande  ”vetenskap”,  verkar  FN:s 

Barnrättskommitté förespråka en relativt  omfattande utredning av tänkbara objektiva 

aspekter. Att döma av kommitténs uttalanden om att alla nödvändiga aspekter och behov 

i  varje  enskilt  fall  ska  beaktas  och  att  allt  som  behövs  för  att  varje  barns  hela 

livssituation ska få en individuell  bedömning ska utredas,105 samt hänvisningarna till 

värdet av olika kunskaper och kompetens,106 drar jag slutsatsen att den inte förespråkar 

någon sorts begränsning vid valet av relevant vetenskap. Däremot ges inga klara besked 

om vilka närmare faktorer  som bör beaktas,  men värdet  av flexibilitet  och ett  icke-

hierarkiskt förhållningssätt vid upprättandet av en vägledande förteckning poängteras. 

Kommittén säger heller inget om huruvida den vetenskap som uppförts under någon 

förteckning eller annan vetenskap, ska beläggas, eller hur det i sådana fall ska göras, 

däremot  påminner  kommittén  om  vikten  av  att  samtliga  faktorer  måste  respektera 

konventionens rättigheter.107 

    Barnrättskommittén är tydlig med att det mest önskvärda är en representation av flera 

olika  kompetenser  vid  bedömningen.108 På  grund  av  de  uppenbara  svårigheter  som 

ligger i att utreda och bedöma det enskilda barnets hela situation för att kunna fastställa 

dess bästa, påtalar kommittén behovet av expertis inom en rad områden.109 Av detta drar 

jag slutsatsen att kommittén förespråkar att konsultation av utomstående expertis bör 

vara huvudregeln för utförandet av  tillfredsställande vetenskapliga bedömningar.

Det  är  svårare att  dra  några  slutsatser avseende ”beprövad erfarenhet” i  relation till 

kommitténs uttalanden. Enligt min mening finns det dock inget som talar för att dess 

upprepade hänvisningar till  behovet av kvalificerade och välutbildade yrkespersoner, 

inte också skulle spela en väsentlig roll för inhämtandet av erfarenheter. Att döma av 

kommitténs uttalanden drar jag slutsatsen att  erfarenhetssatser i vart fall i första hand 

bör inhämtas från expertisen inom berört område. Rekommendationen att upprätta en 

förteckning över tänkbara faktorer som kan fungera som vägledning110 kan dock tolkas 

som en motsägelse till en sådan utgångspunkt. Kanske kan en sådan förtecknings hela 

poäng antas vara att den slutliga beslutsfattaren kan anses förvärva andras beprövade 

105 General Comment no. 14 p. 46 a, 47, 76, 95.
106 General Comment, no. 14 p. 47, 76, 92, 94, 95.
107 General Comment, no. 14 p. 50-51.
108 General Comment, no. 14 p. 94, samt p. 47 och 76.
109 General Comment, no. 14 p. 95.
110 General Comment, no. 14 p. 50-51.
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erfarenhet genom att ta del av förteckningen. På så vis skulle en vägledande förteckning 

kunna fungera som en slags effektivisering av dessa bedömningar.  I  båda dessa fall 

tycks själva ”beprövandet” dock falla på den ursprungliga expertisen inom ämnet. Vad 

”beprövandet” närmare innebär bidrar Barnrättskommitténs kommentarer dock inte till 

att klargöra. 

Den svenska Barnkommitténs hänvisning till vad ”man” vet om barn och ”vedertagen” 

kunskap,111 kan uppfattas som formuleringar som i motsats till de slutsatser jag drar av 

Barnrättskommitténs  uttalanden  antyder  att  det  istället  rör  sig  om  förhållandevis 

allmänna kunskaper om barn, vilka i sådana fall torde kunna besittas av domstolen och 

inte kräva någon konsultation av utomstående kompetens. Kanske ska själva begreppet 

”beprövad erfarenhet” tolkas som ett rättfärdigande av ett visst utrymme för domstolen 

att tillåtas ”tycka till” utan krav på att behöva belägga sin ståndpunkt vetenskapligt eller 

att kunna hänvisa till någon specifik källa. Kanske anses den ”beprövade erfarenheten” 

finnas  inom ramen  för  domstolens  samlade  kompetens,  i  egenskap  av  sig  själva.  I 

sammanhanget bör dock påminnas om Barnrättskommitténs hänvisning till  vikten av 

rättsliga  garantier  och  strikt  reglerade  processer  samt  till  värdet  av  objektivitet  och 

transparens112. Enligt min mening, måste ”beprövad erfarenhet” betraktas som den mest 

oklara aspekten av momentet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Vikten av kunskap och kompetens påtalas även av Eekelaar, och det utgör en självklar 

förutsättning  för  hälso-  och  sjukvårdens  arbete.  Utvecklingen  inom den  medicinska 

vetenskapen  tycks  på  ett  naturligt  sätt  ha  knutits  till  behovet  av  ökad,  och  bred, 

kompetens. Behovet av kompetent personal är också lagreglerat. Tillgången till relevant 

expertis kan särskilt uppmärksammas i relation till begreppets föränderlighet. 113 Vad som 

är att betrakta som vetenskap och beprövad erfarenhet befinner sig, och bör befinna sig, 

under ständig utveckling. Därför måste ”vedertagen” fakta hela  tiden omprövas i  en 

process  av  kontinuerligt  ifrågasättande.   Det  ligger  såväl  i  vetenskapens  som  i 

erfarenhetens natur att nya rön och lärdomar försätter de tidigare i nytt ljus. En icke-

statisk innebörd är en grundläggande förutsättning för att begreppen ska fortsätta göra 

skäl  för sina namn. Det  är  exempelvis inte särskilt  vetenskapligt  att  hänvisa till  det 

111 SOU 1997:116, s. 133 f. 
112 General Comment no.14 p. 87.
113 Se Rönnberg, L., Hälso- och sjukvårdsrätt, s. 163 ff. , samt Johansson, Lars-Å., Rättslig standard byggd på 

utomrättsliga regler.
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kunskapsläge som rådde för många år sedan eller till erfarenheter som sedan länge bytts 

ut mot nya. Det säger sig självt att tillgången till ett brett kompetensområde i vart fall 

minskar risken för felaktiga och godtycklig bedömningar.    

    Samtidigt måste den enskilda utövaren själv se till att hålla sig ajour med relevanta 

kunskaper  inom  sitt  fält.  Ytterst  kontrolleras  detta  genom  det  sätt  som  eventuella 

överträdelser kopplas till ett sanktionssystem. Både inom medicinen och skolväsendet 

används begreppet ”evidens” i samband med ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som 

ett sätt att beskriva fastställandet av bästa möjliga metoder eller kunskaper på grundval 

av systematisk forskningsgranskning. Även om begreppet i sig kanske lämpar sig olika 

bra  inom  olika  discipliner,  representerar  det  ändå  något  för  sammanhanget 

grundläggande och betydelsefullt, nämligen frågan om bedömningen av kvalitet.

3.4.3 Att låta det subjektiva momentet fungera som utgångspunkt för 
bedömningen av det objektiva 

Trots att ämnet för den här uppsatsen utgår från den objektiva bedömningen av barnets 

bästa, anser jag att Eekelaars metod påvisar att det objektiva momentet är inseparabelt 

från det subjektiva när målet är att uppnå det bästa för varje enskilt barn.  

    Det objektiva delmomentet beskrivs av Eekelaar som nödvändigt.114 Risken för att 

besluten grundar sig på den enskilda beslutsfattarens egna sociala föreställningar, gör 

dock att tillförlitligheten kan vara svår att bedöma115. Tvärtemot vad bedömningen av 

objektiva hänsyn antyder, uppmärksammar Eekelaar hur momentet lätt resulterar i en 

bedömning som endast utgår från den enskilda tillämparens ogrundade föreställningar 

om sakernas tillstånd, alternativt grava generaliseringar - förhållanden som riskerar att 

inverka mycket  negativt  på möjligheten att  uppnå det  bästa  för  det  enskilda  barnet. 

Även  om  Eekelaar  liksom  FN:s  Barnrättskommitté  hänvisar  till  en  struktur  för 

bedömningen  av  de  objektiva  hänsynen  som omfattar  en  kartläggning  av  relevanta 

aspekter  med  utgångspunkt  ur  kunskap  inhämtad  från  utomstående  expertis  eller 

beslutsfattarens egen uppfattning116, är det det subjektiva momentet som lyfts fram som 

den  främsta  garantin  för  att  det  objektiva  momentet  ska  fylla  sin  funktion  på  mest 

114 Eekelaar, J., The interest of the Child and the Child´s Wishes, s. 58.
115 Eekelaar, J., The interest of the Child and the Child´s Wishes, s. 47.
116 Eekelaar, J., The interest of the Child and the Child´s Wishes, s. 46 f.
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tillfredsställande sätt. Eekelaar talar om dynamic self-determinism och värdet av att det 

tillämpas  parallellt  med  den  objektiva  bedömningen  för  att  begränsa  det  senares 

bestämmande kraft.117 

    Det faktum att det är mycket svårt att dra några säkra slutsatser kring hur momentet 

vetenskap och beprövad erfarenhet bäst ska fullgöras för uppfyllandet av det enskilda 

barnets  bästa,  bidrar  till  risken  för  godtyckliga  bedömningar,  generaliseringar  och 

främjandet av andras intressen på bekostnad av barnens. Det subjektiva momentet fyller 

då otvivelaktigt en viktig funktion genom att dels reducera utrymmet för ogrundade 

föreställningar inom ramen för beprövad erfarenhet, dels fungera som en motvikt till 

eventuella generaliseringar, samt påminner om att barnet som rättighetsbärare ska stå i 

fokus för bedömningen. Det subjektiva momentet bidrar helt enkelt till att  skapa balans 

i det objektiva momentet. 

Sin kanske allra viktigaste funktion i relation till det objektiva momentet, anser jag dock 

att  det  subjektiva  fyller  genom  att  klargöra  vilken  vetenskap  och  vilken  beprövad 

erfarenhet  som  överhuvudtaget  bör  aktualiseras  för  den  objektiva  bedömningen.  I 

sammanhanget bör påminnas om vikten av att det subjektiva perspektivet inte begränsas 

till det barnet verbalt uttrycker som sin konkreta vilja. Ett beaktande av det subjektiva 

perspektivet  bör  omfatta  ett  beaktande  av  samtliga  subjektiva  aspekter  av  relevans. 

Ansvaret faller här på den vuxne att, förutom att ta hänsyn till barnets uttryckliga vilja, 

också uppmärksamma andra subjektiva faktorer som barnet kanske inte kan eller förmår 

uttrycka,  men  som  konstituerar  de  specifika  omständigheter  och  den  kontext  vari 

bedömningen  av  det  enskilda  barnets  bästa  bör  ha  sin  utgångspunkt.  Vikten  av  att 

tillämparen iakttar ett bredare förståelse av barnets rätt att komma till tals har  markerats 

i lagens förarbeten. Så uttalades exempelvis i förarbetena till 2006 års vårdnadsreform 

att  några  krav  på  att  barnet  ska  ha  uttryckt  en  bestämd  uppfattning  för  att  dess 

inställning  ska  beaktas,  inte  får  uppställas.  Kommittén  uppmärksammade  en  sådan 

tendens hos domstolarna, och påpekade att exempelvis små barn kan komma till tals på 

andra sätt, till exempel genom att  utredaren samtalar med personer i barnets omgivning 

som känner barnet väl.118  

    Genom att på allvar sätta sig in i de subjektiva aspekter som är för handen i den 

individuella bedömningen torde det till  synes obegränsade utbudet av vetenskap och 

117 Eekelaar, J., The interest of the Child and the Child´s Wishes, s. 58.
118 Prop. 2005/06:99, s.45 f.
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erfarenhet  reduceras  radikalt.  De  subjektiva  hänsynen  bidrar  till  att  precisera  vilka 

objektiva hänsyn som kan vara aktuella, och torde även kunna användas i det tillsynes 

mycket svåra arbetet att värdera och vikta olika tänkbara utgångar mot varandra.

    Vedertagna  kunskaper  om  barn  kan  vara  såväl  vetenskapligt  förankrade  som 

beprövade genom gedigen erfarenhet,  utan att  för  den skull  bidra till  något  alls  vid 

bedömningen i det individuella fallet.  Både FN:s Barnrättskommitté och Eekelaar är 

tydliga  med  att  det  är  det  bästa  för  det  individuella  barnet  som  ska  utredas  i  en 

bedömning av det enskilda barnets situation. FN:s Barnrättskommitté talar om att detta 

förutsätter en utredning av de aspekter som är relevanta för att kunna fatta beslut i den 

specifika situation som är för handen.119 

    Motsatsvis torde detta innebära att Barnrättskommittén erkänner existensen av, för det 

individuella fallet, irrelevanta aspekter, det vill säga sådana som inte bör aktualiseras för 

den  specifika  bedömningen.  Barnrättskommittén  refererar  till  gruppen  barn  som en 

grupp kännetecknade av stor mångfald och hänvisar till behovet av tillgång till särskild 

expertis inom ett brett kunskapsfält för att uppnå tillfredsställande bedömningar i varje 

enskilt fall.120 Tillgången till utomstående expertis och bred kompetens tycks inte fylla 

något  självändamål utan syftar  till  att  öka sannolikheten för att  det  verkligen är det 

individuella  barnets  bästa  som utreds och fastställs  och inte  det  bästa  baserat  på en 

uppfattning om kollektivet barn.     

    Förhållandet kan exemplifieras med den svenska Barnkommitténs beskrivning av 

vetenskap  och  beprövad  erfarenhet  i  form  av  en  kortfattad  uppräkning  av  tre,  för 

gruppen barn, grundläggande behov,121 – i relation till den vägledande förteckning för 

bedömningen av barnets bästa som förespråkas av FN:s Barnrättskommitté.122 Medan 

den  svenska  Barnkommittén  väljer  att  hänvisa  till  det  bästa  för  barn  som  grupp, 

poängterar  FN:s  Barnrättskommitté  att  en  vägledande  förteckning  över  tänkbara 

objektiva  faktorer  visserligen  kan  fungera  som en hjälp  för  beslutsfattaren,  men att 

listan  måste  vara  såväl  icke-uttömmande  som icke-hierarkisk,  för  att  säkerställa  ett 

beaktande  av  alla,  för  det  specifika  fallet,  relevanta  omständigheter.  Så  skulle 

exempelvis påståendet  om ”behov av sina föräldrar”,  som omnämns av den svenska 

Barnkommittén,  kunna betraktas som ett  obestridligt  faktum applicerat  på barn som 

119 General Comment no. 14 p. 46 a, 47.
120 General Comment no. 14 p. 76.
121 Se SOU 1997:116, s. 135 f. samt SOU 1996:115. De uppräknade behoven beskrivs vara sådana som är 

grundläggande för barns utveckling och omfattar, enligt kommittén, barnets behov av omvårdnad och skydd, barnets 
behov av sina föräldrar, samt respekt för sin integritet.

122 General Comment no. 14 p. 50,51.
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kollektiv, utan att det för den skull bör eller kommer kunna fungera utslagsgivande i 

varje  enskilt  fall.  Varje  barns  unika  kontext  kommer  att  medföra  en  så  komplex 

bedömning att ”behov av sina föräldrar” kommer att behöva bedömas i relation till en 

rad  komplicerande  faktorer,  såsom  exempelvis  barnets  relation  och  inställning  till 

föräldrarna eller föräldrarnas förmåga att fungera just som föräldrar, utan att påståendet 

för den skull bör förlora sitt värde som intention. 

3.4.4 Betydande skillnader i förutsättningarna för tillämpning mellan olika 
rättsområden 

Trots, eller kanske just  på grund av,  att det medicinska fältet  eller skolväsendet kan 

tyckas  ha  litet  gemensamt  med  vårdnadsreglernas  utformning,  kan  studier  av  hur 

vetenskap  och  beprövad  erfarenhet  används  inom respektive  rättsområde  bidra  med 

intressanta aspekter. 

    Enligt min mening bidrar studiet av dess funktion inom skol- och utbildningsväsendet 

främst  till  att  påvisa  begreppets  förekomst  och  till  synes  substanslösa  och  oklara 

funktion  inom  ett  annat  rättsområde.  Detta  är  dock  inte  ointressant,  eftersom  de 

resonemang som förs i högskole- och skollagens förarbeten inför lansering av begreppet 

vetenskap  och  beprövad  erfarenhet  på  utbildningsområdet123,  inte  är  helt  olika  de 

kortfattade formuleringarna i förarbetena i samband med frågan om bedömningen av 

barnets bästa. Valet att använda sig av vetenskap och beprövad erfarenhet, och i skol- 

och högskolelagens fall till och med låta det komma till uttryck i lagtexten, framstår 

närmast som ett behov av att bekräfta förhållanden som redan anses befintliga. Därmed 

verkar  närmare  förklaringar  ha  betraktats  som  överflödiga.  På  samma  sätt  som 

tillämparen inte förväntas grunda sin bedömning av det enskilda barnets bästa på idéer 

tagna ur luften, måste utbildningsväsendet bygga på vetenskaplig grund. Därför är detta 

något som utan närmare åtbörder bör bekräftas. 

    Något som emellertid skiljer tillämpningen av vetenskap och beprövad erfarenhet 

inom  skolväsendet  åt  från  tillämpningen  vid  bedömningen  av  barnets  bästa,  är  att 

utövandet av läraryrket per definition kan sägas handla om ett kontinuerligt utövande av 

vetenskap och beprövad erfarenhet inom sitt fält, medan kunskap om och överblick över 

123 Se prop. 1992/93:1 s. 25 f. samt 78 f., samt prop. 2009/10:165, s. 223 f.
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”alla nödvändiga aspekter och behov i varje enskilt fall” som FN:s Barnrättskommitté 

uttrycker det, knappast kan avkrävas den enskilde domaren. Sålunda kan de negativa 

effekterna av en odefinierad innebörd bli större eller mindre inom olika rättsområden.

Förekomsten av begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” inom det medicinska 

rättsområdet är intressant på ett helt annat sätt. Här har begreppet sitt ursprung, och trots 

att det saknas förarbeten till 1890 års läkarinstruktion bidrar den historiska kontexten 

med viss information.124 Exempelvis går det att spekulera i huruvida det går att härleda 

det diffusa ”beprövad erfarenhet” till  det praktiska kunnande som utövades parallellt 

med den teoretiskt grundade vetenskapen. Vid en tid då det traditionella medicinska 

hantverket förenades med den naturvetenskapliga forskningen var begreppet vetenskap 

och beprövad erfarenhet kanske ett sätt att beskriva denna tudelade enhet. Huruvida det 

varit  rätt  att  bibehålla  uttrycket  oförändrat,  och  dessutom  inlemma  det  i  andra 

rättsområden, är en helt annan sak att förhålla sig till. I synnerhet ”beprövad erfarenhet” 

väcker flera, hittills obesvarade, frågor inom samtliga tre rättsområden.

    Vad som dock är säkert  är  att vetenskap och beprövad erfarenhet  bibehållit  sin 

aktualitet  inom hälso-  och  sjukvårdens  område.  Vetenskap  och  beprövad  erfarenhet 

spelar en aktiv roll i den rättsliga regleringen av det medicinska utövandet. 

Vetenskap och beprövad erfarenhet kan beskrivas som en rättslig standard125. På hälso- 

och sjukvårdens område fylls begreppet ut med föreskrifter, allmänna råd,  nationella 

riktlinjer och rapporter. Här blir det åter fråga om en betydande skillnad i förutsättningar 

för  tillämpare  inom olika  rättsområden.  Dels  lider  begreppet  inom det  barnrättsliga 

området  stor  brist  på  kompletterande  normgivning,  dels  utgör  bedömningen  av  det 

objektiva momentet i barnets bästa bara en liten del av det arbete en domare förväntas 

utföra  i  sin  yrkesutövning.  Således  är  fördjupade  kunskaper  i  ämnet  inget  som  i 

dagsläget omfattas av någon juristutbildning, något som kan anses stå i dålig proportion 

till vikten för det enskilda barnet av att momentet fullgörs på ett tillfredsställande sätt.

Sammanfattningsvis  identifierar  jag  följande  faktorer  som  betydelsefulla  för 

tillämpningen av vetenskap och beprövad erfarenhet vid bedömningen av barnets bästa: 

Tillgång till  relevant  kompetens  samt  ”evidens”  -  att  vetenskap och erfarenheter  på 

124 Se SOU 1989:60, s. 59, se även Johansson, L-Å., Rättslig standard byggd på utomrättsliga regler.
125 Se Johansson, L-Å., Rättslig standard byggd på utomrättsliga regler.
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något sätt kan beläggas, synen på barnet som subjekt och rättighetsinnehavare samt en 

individuell bedömning grundad på relevanta aspekter i det enskilda fallet.

    I det följande behandlas hur barnets bästa kan förstås ur ett objektivt perspektiv.

4 Förståelsen av barnets bästa ur ett objektivt 
perspektiv

4.1 Barnets bästa ur kollektiv eller individuell aspekt 

4.1.1 Det bästa för barn eller för barnet 

I  tidigare  avsnitt  har  jag  berört  förhållandet  mellan  uppfattningen om det  bästa  för 

kollektivet  barn och barnet  som individ.126 Att  skilja  på individ  och kollektiv  är  en 

grundläggande förutsättning för förståelsen av barnets bästa ur ett objektivt perspektiv. 

Uppdelningen i dessa två nivåer är viktig därför att innebörden av principen skiljer sig 

åt beroende på vilket perspektiv som anläggs.127 

    De båda nivåerna kommer till tydligt uttryck i barnkonventionens artikel 3. Artikelns 

första del talar om barn i  pluralis medan den andra delen talar om barn i  singularis 

genom beskrivningen, ”vid alla åtgärder som rör barn […] skall barnets bästa komma i 

främsta rummet”. Philip Alston, professor i juridik vid New York University, beskriver 

hur  artikelns  första  del  ger  uttryck  för  en  tydlig  utvidgning  av  en  princip  som 

ursprungligen  bara  var  ett  sätt  att  garantera  det  enskilda  barnets  intresse  i 

vårdnadsrelaterade  mål.128 Idag  åberopas  barnets  bästa  för  att  motivera  såväl 

individuella avgöranden som generella regler.129 

    FN:s Barnrättskommitté har understrukit att begreppet bör förstås som tre delar. Dels 

som en materiell rättighet, dels som en grundläggande rättslig tolkningsprincip, samt 

som ett  tillvägagångssätt.130 Dessa kan illustreras genom stadgandet  i  FB 6:2 a som 

126 Se avsnitt 3.2.2, 3.2.3 samt 3.5.3
127 SOU 1997:116, s. 132 f. Jfr. Schiratzki, J., Föräldraansvar i välfärdsrätten, s. 35 f.
128 Alston, P., The Best Interests Principle: Towards a Reconciliation of Culture and Human Rights, s. 4 f.
129 Schiratzki, J., Föräldraansvar i välfärdsrätten – Om vårdnad, vårdnadstvister och barnskydd, s. 36.
130 General Comment no. 14, p. 6.

41



anger  att  barnets bästa  ska vara  avgörande för  alla  frågor  om vårdnad,  boende och 

umgänge.  Lagrummet  ger  uttryck  för  barnets  bästa  som  en  grundläggande  rättslig 

tolkningsprincip. Om en rättsregel är öppen för mer än en tolkning eller flera tänkbara 

utgångar är för handen ska den tolkning som bäst tillgodoser barnets bästa ha företräde. 

Dessutom innebär stadgandet en materiell  rättighet för det  enskilda barnet  att  få sitt 

bästa  bedömt  och  satt  i  främsta  rummet.  Barnets  bästa  som  tillvägagångssätt  kan 

beskrivas  som kravet  på  att  varje  bedömning  måste  omfatta  en  utvärdering  av  alla 

relevanta aspekter för barnen i fråga,  det individuella barnet eller barnet som grupp, 

något som kräver ett rättssäkert förfarande.131

    Kommittén utvecklar förhållandet mellan den kollektiva förståelsen av barnets bästa, 

och den individuella. Barnkonventionen ålägger staterna en skyldighet att bedöma barns 

bästa och sätta detta i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn i allmänhet, som 

grupp.132 I  beslut  som  rör  barn  som  kollektiv,  bör  barns  bästa  bedömas  med 

utgångspunkt i de omständigheter som råder för den aktuella gruppen barn eller för barn 

i  allmänhet.133 Det  bästa  för  barn  som  kollektiv  aktualiseras  särskilt  avseende 

genomförandeåtgärder. Detta innebär dock inte, att barnets bästa i beslut som rör ett 

enskilt barn, ska förstås på samma sätt som barns bästa i allmänhet. Med ledning av 

artikel  3.1  måste  det  bästa  för  det  enskilda  barnet  bedömas  individuellt,134 med 

beaktande  av  alla  för  det  specifika  fallet  relevanta  aspekter,  i  enlighet  med  det 

noggranna förfarande som behandlats ovan.135 

4.1.2 Presumtioner eller öppna tolkningar 

Förhållandet mellan kollektiv och individ kan även formuleras som förhållandet mellan 

tillämpningen  av  presumtioner  och  öppna  tolkningar  av  den  enskilda  individens 

situation. 

    Under arbetet inför barnkonventionen diskuterades huruvida begreppet barnets bästa 

skulle preciseras eller ej. Förslag om att principens räckvidd på olika sätt skulle kunna 

131 General Comment no. 14, p. 6.
132 General Comment no. 14,  p. 23 och 24.
133 General Comment no. 14, p. 32.
134 General Comment no. 14, p. 23 och 24.
135 Se avsnitt 3.2.2, Med utgångspunkt ur FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer.
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begränsas, förkastades slutligen, med hänvisning till behovet av en bred tillämpning.136 

Singer  beskriver  hur  innebörden  av  barnets  bästa  som  rättslig  målsättning, 

tillgodoseendet av ett barns behov och intressen, gör det omöjligt att ge målsättningen 

någon närmare definition. Begreppet får sitt innehåll i det enskilda fallet. Men vad som 

är  ett  barns  behov bestäms primärt  av  vuxna,  utifrån  vad  Singer  beskriver  som ett 

”objektivt betraktelsesätt” på barn.137 

    Den  nuvarande  utformningen  av  FB 6:2  a  tillkom genom 2006  års  reform av 

vårdnadsreglerna. I propositionen uttrycktes hur det vid bedömningen av barnets bästa 

skulle  fästas  särskilt  avseende  vid  barnets  behov  av  en  god  kontakt  med  båda 

föräldrarna  och  risken  för  att  barnet  for  illa,  och  att  uppräkningen  av  barnets 

grundläggande  rättigheter  enligt  FB  6:1  kunde  fungera  som  vägledning.  Samtidigt 

betonades att vad som är det enskilda barnets bästa måste bedömas i varje individuellt 

fall, grundat på kunskap och beprövad erfarenhet kombinerat med att barnet själv får 

komma tills tals.138 

    Frågan är hur lagtextens stadganden ska viktas mot hänsynen i det enskilda fallet, 

eller med andra ord, hur utrymmet för öppna tolkningar ska begränsas till förmån för 

presumtioner.  Schiratzki  beskriver  hur  det  enskilda  barnets  bästa,  trots  vikten  av 

individuella hänsyn, ofta diskuteras i termer av presumtioner. Termen ”presumtion” ska 

i sammanhanget förstås som en juridisk benämningen för ett erfarenhetsmässigt grundat 

antagande om att det föreligger ett samband mellan en viss presumerad omständighet 

och  en  annan  presumerad  omständighet.  Begreppet  ska  inte  förstås  som  det  strikt 

bevisrättsliga  begrepp  som det  primärt  kan  associeras  till.  Istället  används  det  mer 

generellt  för  att  beskriva  förekomsten  av  ett  samhälleligt  antagande  om att  en  viss 

omständighet är att fördra, samt att antagandet också understöds av lagstiftningen.139 Fil. 

dr.  i  rättssociologi,  Annika  Rejmer,  anser  att  domstolarna  även  använder  sig  av 

presumtioner  som  utvecklats  i  praxis.140 Som  exempel  på  dessa  presumtioner  kan 

nämnas  antagandet  om  vikten  av  barnets  behov  av  en  nära  kontakt  med  båda 

föräldrarna, vilket i sin tur tenderar att yttra sig i antagandet om att gemensam vårdnad 

är att föredra.141 

136 SOU 1997:116, s. 127 f. 
137 Singer, A., Barnets bästa, s. 34 f.
138 Prop. 2005/06:99, s. 40 f.
139 Schiratzki, J., Föräldraansvar i välfärdsrätten, s. 36 f.
140 Rejmer, A., Vårdnadstvister – En rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid handläggning av 

vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa, s. 123.
141 Se bl.a. Rejmer, A., Vårdnadstvister, s. 123 ff., Schiratzki, J., Föräldraansvar i välfärdsrätten, s. 37 f.,  samt Singer,  

A., Barnets bästa, s. 34 ff.

43



    Schiratzki påtalar sambandet mellan presumtioner om barnets bästa, möjligheten att 

förutsäga utgången av en rättsprocess, och möjligheten att göra en öppen bedömning av 

det enskild barnets situation. Ju mer preciserade presumtioner som kommer till uttryck i 

rättskällorna, desto mer förutsägbar är utgången av ett mål och desto mer begränsad är 

möjligheten  att  göra  en  öppen  bedömning  utifrån  omständigheterna  i  det  enskilda 

fallet.142 

4.2 Ett kompetens- eller behovsorienterat synsätt på barn  

Förståelsen av vad som objektivt är att betrakta som det bästa för ett barn är också 

beroende av synen på barn och på barns behov. Som berörts ovan utgår Eekelaar från att 

barnets bästa måste kunna förenas med att betrakta barnet som rättighetsinnehavare.143 

Eekelaars synsätt kan beskrivas som ett viljeteoretiskt perspektiv på rättigheter. Enligt 

den så kallade viljeteorin kännetecknas en rättighet av individens rätt att förfoga över 

den. Detta förutsätter en syn på barn som kapabla och förmögna att själva uttrycka sin 

vilja och att bestämma i frågor som rör dem.144 På så sätt korresponderar viljeteorin med 

ett  kompetensorienterat  synsätt  på  barn.  Barn  betraktas  som  självständiga  eller 

autonoma individer och bör därmed ges möjlighet till ökat självbestämmande.145

    Motsatsen till viljeteorin är intresseteorin. Enligt ett intressebaserat synsätt på barns 

rättigheter utgörs de av skyddsvärda intressen vars prioritet bestäms av någon annan.146 

Intresseteorin kan kopplas till  ett behovsorienterat  synsätt på barn,  enligt  vilket barn 

betraktas som individer med önskningar och behov som tillvaratas och tillgodoses av 

vuxna. Barnet blir en passiv mottagare av de vuxnas skydd och omsorger.147 

    Liksom Eekelaar ser Singer en risk i att barnets rättigheter reduceras till vad andra 

anser vara bäst för dem, dolt bakom tillämpningen av barnets bästa. Singer anser att 

bedömningen av det enskilda barnets bästa ofta baseras på vad som enligt vetenskap och 

beprövad erfarenhet anses vara bäst för barn, och ifrågasätter om det då verkligen går att 

tala om att barnets rättigheter tillgodoses.148

142 Schiratzki, J., Föräldraansvar i välfärdsrätten, s. 37.
143 Se avsnitt 3.3.1.
144 Singer, A., Barnets bästa, s. 39 f.
145 Singer, A., Barnets bästa, s. 30 f.
146 Singer, A., Barnets bästa, s. 40 f.
147 Singer, A., Barnets bästa, s. 29.
148 Singer, A., Barnets bästa, s. 41, samt, Eekelaar, J., The Interest of the Child and the Child´s Wishes, s.44.
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    Synen  på  barn,  och  på  barns  behov  är  alltså  intimt  förknippade  med  i  vilken 

utsträckning barnets rättigheter kan sägas tillgodoses vid bedömningen av barnets bästa. 

FN:s Barnrättskommitté påminner om att barn är rättighetsbärare och slår fast att en 

fullständig tillämpning av barnets bästa förutsätter ett rättighetsbaserat synsätt.149

4.3 Barnets bästa är föränderligt

4.3.1 Från rättsobjekt till rättssubjekt

Vad som är att betrakta som barnets bästa är föränderligt,  det fastslås såväl av FN:s 

Barnrättskommitté som i svenska förarebeten och doktrin.150 Innebörden är inte statisk 

utan bestäms utifrån sin kontext. Uppfattningen om vad som utgör barns bästa är därför 

socialt, tidsmässigt och kulturellt betingat, ett faktum som framträder och blir tydligt då 

framväxten av barnets bästa inom de svenska vårdnadsreglerna betraktas ur ett historiskt 

perspektiv.

Principen  om  barnets  bästa  är  inget  nytt  eller  sentida  påfund  inom  den  svenska 

rättsordningen.   Vid  barnkonventionens  ratificering  1990  var  begreppet  sedan länge 

etablerat. Singer spårar principen ända till 1600-talet.151 Begreppet förekommer i svensk 

lagstiftning sedan 1910-talet och i praxis från 1920-talet.152 

    Innan upplysningstiden under mitten av 1700-talet hade barnet knappast varit synligt 

som individ. Med den nya tidens idéer kom barn att uppfattas som formbara, vilket i sin 

tur  väckte  ett  intresse  för  uppfostran  och  ett  uppmärksammande  av  vetenskap  som 

rättslig  normkälla.153 Den  första  versionen  av  FB tillkom  i  en  tid  då  barnet  börjat 

uppmärksammas  som  individ  med  egna  behov.154 Redan i  1949  års  föräldrabalk 

framträder barnets bästa som ett vedertaget begrepp, och diskussionerna kretsar till stor 

del kring tillgodoseendet av barnets intressen.155 

149 General Comment no 14, p. 16 och p. 5.
150 Se exempelvis General Comment no 14, p. 11, Shiratzki, J., Föräldraansvar i välfärdsrätten, s. 35, Singer, A.,  

Barnets bästa, s. 17 ff., samt SOU 1997:116, s. 129 f.
151 Singer, A., Föräldraskap i rättslig belysning, s. 48.
152 Se exempelvis NJA 1927 s. 230.
153 Singer, A., Barnets bästa, s. 19 ff.
154 Singer, A., Barnets bästa, s. 25 f.
155 SOU 1946:49, Ärvdabalkssakkunnigas förslag till föräldrabalk, s. 94 f.

45



Det är inte bara principens innebörd som förändrats under tidens gång. Begreppet har 

även  genomgått  en  betydelseförskjutning  i  den  familjerättsliga  lagstiftningen  under 

1900-talet,  vilket  har  medfört  att  barnets  position  stärkts.  Rejmer  menar  att  barnets 

rättsliga ställning utvecklats genom att barn har tillskrivits specifika rättigheter och att 

barnets bästa utvecklats till en princip som alltid ska beaktas vid frågor som rör barn. På 

detta sätt har barn, istället för att betraktas som rättsobjekt, kommit att bli rättssubjekt. 156 

4.3.2 Utredningen om barnens rätt 

4.3.2.1 Med utgångspunkt i barns behov 

Under 1970-talet kom begreppet ”barnets bästa” och ”barnets rätt” att uppmärksammas 

i debatt och doktrin.157 År 1977 tillsattes en statlig utredning om barnets rätt. Reglerna 

om  vårdnad  och  umgänge  framhölls  som  områden  som  borde  ägnas  särskild 

uppmärksamhet.158 Syftet med utredningen var att undersöka i vilka fall och på vilka sätt  

barns  rättsliga  ställning  behövde  stärkas.  Målsättningen  var  att  utforma  lagen  efter 

tillgodoseendet av barnets behov och låta dessa stå i fokus, snarare än, som tidigare, 

föräldrarnas  rättigheter.159  Utredningens  första  förslag  presenterades  följande  år  och 

innebar  att  aga  som ett  inslag  i  vårdnadens  utövande  skulle  förbjudas.160 Förslaget 

antogs  och  bestämmelsen  som tillkom 1983,  återfinns  idag  i  FB 6:1.  Här   stadgas 

barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran, och att barn ska behandlas med 

aktning för sin person och egenart och inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller 

annan kränkande behandling. 

Utredningen om barnens rätt fortsatte arbetet med att reformera vårdnadsreglerna, med 

utgångspunkt  ur  tillgodoseendet  av barns  psykiska  och fysiska behov.  Dessa ansågs 

kunna identifieras med hjälp av beteendevetenskaperna och på så sätt kom barnets bästa 

156 Rejmer, Annika, Vårdnadstvister, s. 133.
157 Schiratzki, J., Föräldraansvar i välfärdsrätten, s. 34 f.
158 Dir. 1977:25, för utredning av förstärkning av barns rättsliga ställning
159 SOU 1979:63, Barnets rätt 2 – Om föräldraansvar m.m., s. 13 f.
160 SOU 1978:10, Barnets rätt 1 – Om förbud mot aga.
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som rättslig målsättning att få en vetenskaplig karaktär.161 I SOU 1979:63 Barnets rätt 2 

–  Om föräldraansvar  m.m.,  uttalades  att  lagen borde ge klart  uttryck för  den ökade 

medvetenhet  och  kunskap  om  barn  och  barns  behov  som  skett  under  det  senaste 

seklet.162 De gamla reglerna ansågs ge uttryck för en tid då kunskapen om barn och 

barns behov var små och forskningen inom området i det närmaste obefintlig.163 Den 

kunskap om barn och barns förhållanden som numera fanns ansågs behöva tillvaratas 

och  vårdnadsreglerna  anpassas  efter  de  förändringar  som  skett  i  samhället  och  i 

familjemönstret.164 Utredningen fokuserade mycket på hur barnets bästa skulle kunna 

utredas  och  tillgodoses.165 Slutligen  identifierades  några  av  barns  behov  enligt  nio 

punkter, däribland barnets behov av omvårdnad och skydd, barnets behov av ett stabilt 

och varaktigt förhållande till båda sina föräldrar samt av samhörighet med dem.166

4.3.2.2 Utredningen får stort genomslag

Trots att utredningen poängterade att barn även har andra behov som kanske är minst 

lika viktiga, fick utredningen och de uppräknade behoven stort genomslag och präglar i 

hög grad hur barnets bästa definieras i rättsliga sammanhang än idag.167 Den lagreform 

som följde efter utredningens förslag innebar bl.a. att det i FB 6 kap. infördes ett flertal 

uttryckliga  bestämmelser  om att  barnets  bästa  skulle  vara  vägledande  för  beslut.168 

Barnets bästa som rättslig målsättning kom att få ett tydligt genomslag i svensk lag. 

Barnets  behov är  en  viktig  faktor  vid avgörandet  av barnets  bästa,  något  som även 

kommer till uttryck i lagtexten genom FB 6:1 som stadgar barnets behov av omsorg, 

trygghet och en god fostran, samt genom FB 6:2 a. 169   

I utredningens sista betänkande från 1987 var synen på barn delvis en annan. I det sista 

betänkandet  från  Utredningen om barnens  rätt  föreslogs  att  barn  skulle  ha  en  egen 

talerätt  i  mål  om  vårdnad  och  umgänge  och  att  barn  över  12  år  skulle  ha 

161 Singer, A., Barnets bästa, s. 28.
162 SOU 1979:63, s. 55.
163 SOU 1979:63, s. 47.
164 SOU 1979:63, s. 13.
165 SOU 1979:63, s. 14 ff.
166 SOU 1979:63, s. 56 ff.
167 Se prop. 1979:63, s. 58, samt Singer, A., Barnets bästa, s. 28.
168 Prop. 1981/82:168, Om vårdnad och umgänge m.m., s. 16 ff.
169 Singer, A., Barnets bästa, s. 28.
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processbehörighet och därmed kunna föra sin egen talan. Intentionen bakom förslaget 

uppgavs  vara  att  åstadkomma  en  genomgripande  översyn  av  regelsystemet  med 

utgångspunkt i barnets intressen och inte som tidigare, föräldrarnas. Förslaget betonade 

barnets rätt att betraktas som självständig individ och att få sina intressen skyddade av 

rättsordningen på samma sätt som andra medborgare. I synnerhet frågor om vårdnad 

ansågs präglas av tanken att barnets intressen primärt  var föräldrarnas angelägenhet, 

vilket utredningen betraktade som en kvarleva från äldre betraktelsesätt.170 Den sista 

delen av utredningen kan därmed sägas ha präglats av ett kompetensorienterat synsätt på 

barn.171

    Men till skillnad från de två föregående betänkandena ledde  utredningen från 1987 

inte till någon lag.

Synen på  barn,  och  hur  barn  uppfattades  i  rättsliga  sammanhang påverkades  av  att 

barnets  bästa  så  starkt  kom  att  kopplas  till  tillgodoseendet  av  barnets  behov.  Det 

behovsorienterade synsättet  på barn fick genomslag.172 Förutom i FB 6:1,  framträder 

detta i FB 6:2 a som stadgar att domstolen även ska fästa särskilt avseende vid risken för 

att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen 

förs bort eller hålls kvar eller annars far illa samt vid barnets behov av en god och nära 

kontakt med båda sina föräldrar.

4.4 Barnets bästa i lagtexten

4.4.1 Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna 

Bestämmelsen om barnets  behov av  en nära och god kontakt  med båda  föräldrarna 

infördes år 1990 i samband med att gemensam vårdnad gjordes till huvudregel i de fall 

båda föräldrarna eller någon av dem helst ville ha ensam vårdnad men inte motsatte sig 

gemensam vårdnad.  Utredningens förslag var  att  barnets  behov av en nära och god 

kontakt  med båda föräldrarna  skulle  ges  en särskilt  framträdande plats  vid valet  av 

170 SOU 1987:7, Barnets rätt 3. Om barn i vårdnadstvister – talerätt för barn m.m. s. 14 ff.
171 Singer, A., Barnets bästa, s. 30 f.
172 Singer, A., Barnets bästa, s. 29.
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vårdnadshavare.173 För de fall gemensam vårdnad av olika anledningar bedömts vara 

inaktuellt skulle vårdnaden ges till den förälder som bäst ansågs främja barnets kontakt 

med den andra förälder, något som redan tidigare betonats i förarbeten.174 

    I praktiken kom bestämmelsen att få stor genomslag. Presumtionen om att det helt 

enkelt var i barnets intresse att ha kontakt med båda föräldrarna, samt det faktum att 

gemensam vårdnad gjordes till  huvudregel år 1998 också i de fall en av föräldrarna 

motsatte sig gemensamt ansvar, kan säkerligen spåras till betonandet av barnets behov 

av en nära och god kontakt med båda föräldrarna som Utredningen om barnens rätt gav 

uttryck för. Antagandet ansågs råda oberoende av de faktiska förhållanden, det vill säga 

även om föräldrarna exempelvis var i konflikt med varandra.175   

    Presumtionen  omnämns  särskilt  av  den  svenska  Barnkommittén  som ett  av  de 

grundläggande behov som enligt  vetenskap och beprövad erfarenhet  ska vägas in i 

bedömningen av barnets bästa.176 

    Förutom i FB 6:2 a avspeglas huvudregeln om gemensam vårdnad i de skilda krav 

som ställs på socialnämndens utredningar av barnets bästa, beroende på om vårdnaden 

ska vara gemensam eller enskild. Om föräldrarna vill träffa avtal om gemensam vårdnad 

ska socialnämnden enligt FB 6:6 2 st. godkänna avtal så länge det inte är uppenbart 

oförenligt med barnets bästa.177

    Singer  ifrågasätter  om  barnets  behov  av  en  nära  och  god  kontakt  med  båda 

föräldrarna när dessa inte längre bor tillsammans verkligen ska tillmätas den vikt som 

skett,  och menar att  det i  vissa fall  ligger nära till  hands att  uppfatta betonandet  av 

barnets behov av kontakt med båda föräldrarna som ett uttryck för föräldrarnas behov 

av kontakt med barnet.178 

4.4.2 Risk

Bestämmelsen om beaktandet av risken för att barnet far illa infördes år 1993 som en 

reaktion på att barnets rätt till kontakt med båda föräldrarna hade kommit att tillmätas 

173 Prop. 1990/91:8, Vårdnad och umgänge, s. 37.
174 Se t.ex. prop. 1981/82:168, s. 66.
175 Singer, A., Barnets bästa, s. 120 f.
176 SOU 1997:116, s. 135 f. samt SOU 1996:115 
177 Schiratzki, J., Barnrättens grunder, s. 108f. 
178 Singer, A., Barnets bästa, s. 120.
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en sådan betydelse att vårdnadsfrågor, och i synnerhet frågor om umgänge, i praktiken 

avgjordes på ett schablonartat sätt med konsekvensen att det fanns påtagliga risker för 

att barnet skulle kunna fara illa.179  

    Bestämmelsen  om  beaktande  av  risk  för  övergrepp,  olovligt  bortförande, 

kvarhållande eller för att annars fara illa infördes först som ett nytt stycke i FB 6:15 

rörande umgängesfrågor. Sedermera överfördes bestämmelsen till  FB 6:2 a st.  2 och 

gjordes tillämplig även vid avgörande av vårdnadsfrågor.180 Sin nuvarande utformning 

fick bestämmelsen genom 2006 års reform, sedan utvärderingen av 1998 års reform av 

FB:s  regler  visat  att  det  trots påståenden om övergrepp ändå var  relativt  vanligt  att 

domstolarna  använde  sig  av  möjligheten  att  fastställa  gemensam  vårdnad  i  stor 

utsträckning, i samband med vårdnadsrelaterade tvister.181 

    Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna förefaller alltså ha 

betraktats  som ett  tyngre  vägande  skäl  vid  domstolens  bedömningar,  än  eventuella 

risker. 

Efter 2006 års reform ska risken för att barnet far illa väga tungt vid bedömningen av 

vad som är bäst för barnet. Också risken för övergrepp mot andra i familjen, t.ex. den 

andra  föräldern  eller  syskon,  ska  tillmätas  särskild  betydelse.182 Hur  denna 

riskbedömning i realiteten ska genomföras är däremot en fråga som förarbetena lämnar 

obesvarad.183 Omständigheter som kan vara viktiga för bedömningen uppges dock vara 

tidigare övergrepp, hot om övergrepp, allmän attityd till  våld, missbruksproblem och 

psykisk sjukdom.184 

4.4.3 Barnets vilja 

Genom den senaste reformen av vårdnadsreglerna år 2006 har FB 6:2 a utökats med ett 

179 Prop. 1992/93:139, Om olovligt bortförande och andra övergrepp mot barn, s. 27 ff.
180 Prop. 1997/98:7, Vårdnad, boende och umgänge, s. 46 f.
181 SOU 2005:43, s. 198 f., samt prop. 2005/06:99, s. 41 f.
182 Prop. 2005/06:99, s. 41 ff.
183 Sedan oktober 2012 tillhandahåller Socialstyrelsen emellertid instrumentet FREDA – standardiserade 

bedömningsmetoder tänkta att användas i socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. Utvecklingen av FREDA 
är ett uppdrag från regeringen och målet är att ge socialtjänsten och andra verksamheter stöd i att identifiera och  
bedöma behov av skydd och stöd i arbetet med personer som utsatts för våld i nära relationer. Standardiserade 
bedömningsmetoder anses kunna förbättra underlaget för beslut. Se vidare 
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014juni/nystandardiseradmetodiarbetetmotvaldinararelationergerbattrebeslut
sunderlag, besöktes 140806

184 Prop. 2005/06:99, s. 42.
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tredje stycke. Till bestämmelsen om barnets bästa fördes uppmaningen om att hänsyn 

ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. 

    Barnets  behov  av  att  få  ge  uttryck  för  sin  vilja  och  få  påverka  sin  situation 

uppmärksammades redan i direktiven till Utredningen om barnens rätt. Barn ansågs ofta 

sakna lagstadgade möjligheter att komma till tals och betraktades inte i tillräcklig grad 

som självständiga individer.185 Nya lagregler ansågs kunna bidra till en ny och önskvärd 

syn på barn, men utredningen poängterade att det också krävdes förändring i föräldrars 

och andra fostrares syn på barn.186 

    Som en  direkt  följd  av  utredningens  arbete  tillkom den bestämmelse  som idag 

återfinns i FB 6:11. Här regleras vårdnadshavarens rätt och skyldighet att bestämma i 

frågor som rör barnets personliga angelägenheter, samt hur denne i takt med barnets 

stigande ålder och utveckling ska ta allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och 

önskemål. 

    Genom Sveriges anslutning till barnkonventionen, och särskilt dess artikel 12, fick 

frågan  om barnets  vilja  ny  aktualitet.  Resultatet  blev  att  ett  flertal  lagrum rörande 

vårdnad, umgänge och adoption berikades med påminnelser om domstolens skyldighet 

att fästa särskilt avseende vid barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad.187 

    Genom 1998 års  reform av föräldrabalken kom bestämmelserna  om hänsyn till  

barnets vilja att placeras i en särskild paragraf, skild från den om att barnets bästa ska 

vara  vägledande.  Detta  uppmärksammades  bl.a.  av  Lagrådet  som  ansåg  att  det, 

åtminstone  ur  formell  synpunkt,  infördes  en  ny  princip  för  avgörandet  av 

vårdnadsrelaterade frågor. Enligt Lagrådet gav detta uttryck för en syn på barn präglad 

av respekt för dess person och egenart och uttalade att vid en potentiell konflikt mellan 

vad som ansågs vara barnets bästa och barnets vilja, det senare som regel borde väga 

tyngst.188

    Sedan uppmaningen om hänsynstagandet  till  barnets vilja åter sammanförts med 

bestämmelsen om barnets bästa i FB 6:2 a menar Singer att det inte är helt klart hur 

barnets egen vilja och betydelsen av denna ska betraktas i rättsliga processer.189

185 Dir. 1977:25.
186 SOU 1979:63, s. 47.
187 Se Prop. 1994/95:224, Barns rätt att komma till tals.
188 Prop. 1997/98:7, s. 197 ff.
189 Singer, A., Barnets bästa, s.32.
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4.5 Sammanfattande kommentarer – Antaganden om kollektivet eller 
kännedom om individen 

4.5.1 En bedömning av objektiva hänsyn behöver inte förutsätta en objektiv syn 
på barn   

Barnets bästa ska alltså förstås som en både kollektiv och individuell rättighet, där det 

enskilda barnets bästa inte får förbises till  förmån för gruppens bästa. Frågan är hur 

begreppet  vetenskap  och  beprövad  erfarenhet  förhåller  sig  i  relation  till  en  sådan 

förståelse,  eller  med andra  ord,  hur  det objektiva  delmomentet  vid  fastställandet  av 

barnets bästa, den bedömning som ska ske utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, 

kan förstås mot bakgrund av den kollektiva eller individuella aspekten av barnets bästa. 

    Enligt min uppfattning är svaret beroende av vad som läggs i begreppet ”objektiv”. 

Det  är  nämligen  inte  självklart,  menar  jag,  att  en  bedömning  av  objektiva  hänsyn 

förutsätter  en objektiv syn på barn.  Som ovan nämnts benämns bedömningen enligt 

vetenskap och beprövad erfarenhet som det objektiva momentet i relation till utrymmet 

för barnets egen vilja och uppfattning som benämns som det subjektiva. Det objektiva 

momentet är också objektivt för att det grundar sig i kunskap som inhämtats externt, 

genom forskning, konsultation av expertis eller grundat på tidigare erfarenheter. Men 

urvalet  av  vetenskap  och  erfarenheter  måste  samtidigt  ske  utifrån  ett  subjektivt 

perspektiv, för att bedömningen av det enskilda barnets bästa ska tillgodoses. Eller som 

FN:s Barnrättskommitté uttrycker det,  bedömningen av det bästa för det individuella 

barnet omfattar en utredning av alla relevanta aspekter för det enskilda fallet.190 Allt som 

behövs för att fatta beslut i den specifika situationen ska utvärderas och beaktas.191 

    Användandet av presumtioner kan sägas ge uttryck för den kollektiva aspekten av 

barnets bästa.  Den kanske mest framträdande av dessa är det allmänna antagandet om 

barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna som kan spåras till 

Utredningen om barns rätt och särskilt omnämns som en av tre grundläggande behov 

som  den  svenska  Barnkommittén  använder  för  att  exemplifiera  vad  vetenskap  och 

beprövad erfarenhet säger om barnets bästa.192 

Den  primära  fördelen  med  användandet  av  presumtioner  är  givetvis  en  ökad 

190 General Comment no. 14 p. 46 a.
191 General Comment no. 14 p. 47.
192 Se SOU 1979:63, s. 47 samt SOU 1997:116, s. 135 f.
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förutsebarhet. Presumtioner gör det enklare att förutse utgången i ett mål och kan därför 

uppfattas som mer rättssäkert.193 Samtidigt uppstår frågan hur rättssäker en bedömning 

kan anses  vara,  som inte  i  tillräcklig utsträckning utgår  från det  individuella  fallets 

specifika förutsättningar. 

    Singer ifrågasätter även om det är möjligt att tala om ett tillgodoseende av barnets 

rättigheter vid bedömningar av barnets bästa som grundats på vad som enligt vetenskap 

och beprövad erfarenhet anses vara bäst för barn? Svaret på denna fråga torde vara nej, 

under förutsättning att vetenskap och beprövad erfarenhet anses vara synonymt med 

uppfattningen om vad som generellt anses vara bäst för barn. Enligt min mening kan det 

objektiva  delmomentet  ensamt  nämligen  aldrig  tillgodose  barnet  som 

rättighetsinnehavare. 

Frågan  är  hur  det  objektiva  delmomentet  av  barnets  bästa,  i  kombination  med  det 

subjektiva, kan utföras så att det i så stor utsträckning som möjligt tillgodoser barnets 

rättigheter?   Som  jag  redan  påpekat  förespråkar  jag  att  urvalet  av  vetenskap  och 

erfarenheter  sker  utifrån  ett  subjektivt  perspektiv.  Jag  skulle  vilja  lansera  termen 

”subjektiv objektivitet”, vilket med utgångspunkt ur Eekelaars intentioner och det behov 

jag  identifierat  av  beaktande  av  omständigheterna  i  det  enskilda  fallet,  avser  ett 

objektivt delmoment där de subjektiva omständigheterna styr valet av relevant kunskap. 

Under sådana förhållanden kommer presumtioner alltid ha begränsad räckvidd. I bästa 

fall kan presumtioner vara grundade i relativt aktuell vetenskap eller erfarenheter som 

visat  sig  gångbar,  samt vara tillämpliga på det  enskilda fallet,  men därtill  torde det 

finnas ett otal ytterligare aspekter att beakta, förutom presumtionerna, som kan vara nog 

så viktiga. Slutsatsen blir att en presumtion aldrig ensam bör tillåtas väga alltför tungt.

    Genom ratificeringen av barnkonventionen har barnet kommit att betraktas som ett 

subjekt i större utsträckning. Barnet ska betraktas ur ett helhetsperspektiv och dess bästa 

sättas främst, innefattande att konventionens alla rättigheter alltid har företräde framför 

en vuxen persons uppfattning om vad det bästa innebär. Barnkonventionen förutsätter 

beaktandet av ett barnperspektiv vid bedömningen, vilket bland annat beskrivs som att 

sätta sig in i och förstå barns och ungdomars situation. Syftet med att låta principen om 

barnets bästa komma till direkt uttryck i lagtexten anges ofta vara att tydliggöra vikten 

av ett barnperspektiv.194 För att lyckas med detta, samt med att betrakta barnet utifrån ett 

193 Schiratzki, J., Föräldraansvar i välfärdsrätten, s. 37.
194 Prop. 1997/98:7, s. 46 ff.
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helhetsperspektiv och sätta dess bästa främst, tror jag att en grundläggande förutsättning 

är att tillämparen besitter eller kan tillgå kompetens och kunskap om barns och ungas 

situation och villkor som är att betrakta som adekvat för det enskilda fallet.

Rejmer påtalar den betydelseförskjutning som skett av begreppet barnets bästa inom den 

familjerättsliga  lagstiftningen  under  det  senaste  seklet,  vilken  inneburit  att  barnets 

position  stärkts  så  till  vida  att  det  kommit  att  betraktas  som rättssubjekt.195 Är  det 

möjligen  så  att  det  utrymme  som  förärats  det  oklara  begreppet   ”vetenskap  och 

beprövad erfarenhet” vid denna viktiga bedömning, utgör ett både tydligt och sorgligt 

exempel på hur denna betydelseförskjutning dessvärre inte åtföljts av någon utveckling 

avseende innebörden. Om så är fallet kommer en sådan positiv betydelseförskjutning 

endast att komma kollektivet barn till del. En förutsättning för stärkandet av det enskilda  

barnets  position  är  att  bedömningen  av  barnets  bästa  verkligen  resulterar  i 

förverkligandet  av  konkreta  rättigheter  och  att  barnet  betraktas  som 

rättighetsinnehavare. Detta förutsätter i sin tur, att metoden för att fastställa det enskilda 

barnets bästa är funktionell  i  relation till  sitt  syfte. Ett illa utfört  objektivt moment i 

metoden för att  fastställa  barnets  bästa,  riskerar  i  värsta  fall  att  förta  värdet  för det 

enskilda barnet, av denna allmänna positiva betydelseförskjutning.

4.5.2 Vedertagna presumtioner saknar vetenskapliga belägg 

Förutom det faktum att användandet av presumtioner kan ifrågasättas med hänvisning 

till den kollektiva aspekten av barns bästa tillämpat på det enskilda fallet, och hur det 

begränsar utrymmet för bedömningen av specifika omständigheter och förhållanden – 

kan  det  också  ifrågasättas  för  avsaknaden  av  vetenskapliga  belägg.  Frågan  är  om 

presumtionerna verkligen kan sägas grunda sig vetenskap och beprövad erfarenhet.

    I Utredningen om barnens rätt och dess uppräkning av barns grundläggande behov, 

som så starkt kommit att prägla lagstiftningen, hänvisas aldrig till några vetenskapliga 

källor. Det sägs inte heller något om varför just de valda behoven framhävts eller ansetts 

grundläggande, trots att utredningen säger  sig stamma ur ett  nyväckt intresse för ett 

vetenskapligt förhållningssätt till barn. Senare förarbeten råder inte heller någon bot på 

195 Rejmer, Annika, Vårdnadstvister, s. 133.
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dessa brister. 

Det är också relevant att ifrågasätta hur de lagstadgade presumtionerna förhåller sig till 

de föränderliga företeelser som vetenskap och erfarenheter utgör. Kan ett omfattande 

användande  av  presumtioner  verkligen  sägas  tillgodose  den  flexibilitet  som  är 

nödvändig i bedömningen för att uppnå det bästa för det enskilda barnet? Singer anser 

att  det  faktum  att  barnets  bästa  sedan  långt  tid  finns  fastslagen  i  den  svenska 

lagstiftningen riskerar att medföra att principen betraktas som så självklar och inarbetad 

att den inte behöver preciseras.196 Risken med att betrakta barnets bästa som ett koncept 

snarare  än som en tolkningsmetod,  är  att  tillämparen bortser  från hur  innebörd och 

betydelse bör förändras i takt med utvecklingen.

Del 2 – En praktisk utgångspunkt 

5 Begreppets praktiska tillämpning 

5.1 Med utgångspunkt i fyra mål

I min studie av hur det objektiva delmomentet vid bedömningen av barnets bästa utförs i  

praktiken har jag tagit min utgångspunkt i HD:s prejudikat i vårdnadsrelaterade tvister 

under de senaste tio åren.197 Dessa visade sig vara endast fyra stycken, NJA 2003 s. 372, 

NJA 2006 s. 26, NJA 2007 s. 382 samt HD:s 2014-04-17, dom i mål nr T 602-13. 

I det första målet, NJA 2003 s. 372, var fråga huruvida umgänge skulle vägras med hänsyn till risk för att  

barnet for illa. Målet rörde en treårig flickas umgänge med en far hon aldrig levt tillsammans med. HD 

fann  att det  förelåg en konkret  risk för att barnet  skulle kunna fara psykiskt illa vid umgänget,  och  

konstaterade att ” [...] [det] råder starka motsättningar mellan A.W. och R.H..” och att ” [...] A.W. känner  

en stark oro vid tanken på att behöva lämna J. i R.H:s vård ens för en så kort tid som tre timmar i närvaro 

av kontaktperson”. Trots detta, samt  det resultat från den utfärdade vårdnadsutredningen som fastslog att 

umgänge  vore  direkt  olämpligt,  fastställdes  umgänget  till  tre  timmar  varannan  lördag  i  närvaro  av 

196 Singer, A., Barnets bästa, s.18.
197 Prejudikaten är hämtade från HD:s domar  i tvistemål mellan åren 2003 till och med 20140618.
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kontaktperson. Domstolen fäste vikt vid att förklara faderns, av domstolen konstaterat skadliga, beteende 

och hänvisade till ”[...] hans ovana vid situationen...” samt ” [faderns] svårigheter att uppträda behärskat 

när  han  haft  hand  om J.  i  närvaro  av  en  –  som  han  uppfattade  det  –  kritisk  kontaktperson”.  Med  

hänvisning till barns behov av, och rätt till, umgänge med en förälder som inte är vårdnadshavare ansågs  

det ändå vara till flickans bästa att ett sådant, om än riskfyllt, umgänge kom till stånd. 

I målet NJA 2006 s. 26 som rörde frågan om vårdnad och umgänge, var fråga om två yngre barn vars 

mamma dömts för  dråpförsök mot  barnens pappa,  ett  brott  som det  äldre av barnen också bevittnat. 

Frågan rörde föräldrarnas  gemensamma ansvar för barnen, trots brist  på kontakt dem emellan.  Sedan 

domstolen konstaterat  att  pappan lyckats  leva  upp till  ansvaret  att  upprätthålla  barnens kontakt  med 

modern gillades hans yrkande om ensam vårdnad. Pappans förklaring, att den rädsla han alltjämt kände 

efter övergreppet omöjliggjorde all direkt kontakt med den andra föräldern,  ansåg domstolen vara ett 

godtagbart undantag från huvudregeln om gemensam vårdnad. Domstolen hänvisade till lagens förarbeten 

och  uttalade  att  ”  […] en  förälder  som misshandlats  eller  utsatts  för  andra  övergrepp av  den  andra 

föräldern och som lever i ett tillstånd av oro eller till och med skräck för den andra föräldern kan vid  

gemensam vårdnad vara dåligt rustad att tillgodose barnets behov av trygghet och omsorg”. Domstolen 

konstaterade att det inte kunde krävas av fadern att han skulle ha direkt kontakt med en person som utsatt 

honom för ett så allvarligt övergrepp och beviljade därför modern som, enligt domstolen månade ” […] 

ovanligt mycket om barnen”, bibehållet umgänge arrangerat på ett sådant sätt att barnens far skulle slippa 

ha någon direkt kontakt med henne. 

Målet  NJA 2007  s.  382  rörde  en  treårig  flicka  vars  föräldrar,  som  aldrig  sammanbott,  hade  varit 

involverade i en domstolsprocess angående vårdnad, boende och umgänge sedan barnet var fyra månader. 

Med hänvisning till  parternas allvarliga samarbetsproblem bedömde domstolen att gemensam vårdnad 

inte kunde vara till flickans bästa. Domstolen erinrade om vikten av att bedömningen av barnets bästa 

grundar sig på de individuella förhållandena i det  enskilda fallet,  och att gemensam vårdnad inte får 

beslutas  på  ett  schablonartat  sätt,  men  valde  samtidigt  att  hänvisa  till  de  då  nyligen  genomförda 

förändringarna av FB och dess förarbeten, i vilka det sägs att ” […] gemensam vårdnad i de allra flesta  

fall är en ur barnets synvinkel mycket bra vårdnadsform”.198 

I HD:s 2014-04-17, dom i mål nr T 602-13 var fråga om överflyttning av vårdnad om barn.

Sedan åtta år hade en nioårig pojke varit placerad i ett familjehem. Enligt länsrätten var de biologiska  

föräldrarnas förmåga att ge barnet för sin utveckling nödvändig vård och omsorg så bristfällig att det 

fanns en konkret risk för att hans hälsa och utveckling allvarligt skulle skadas. Socialnämnden väckte 

talan  mot  de  biologiska  föräldrarna  och  yrkade  att  familjehemsföräldrarna  skulle  utses  till  särskilt 

förordnade  vårdnadshavare,  vilket  pojkens  biologiska  mor  motsatte  sig.  Domstolens  primära 

argumentation utgick från lagstiftningen och dess förarbeten. Domstolen hänvisade till barns allmänna 

”rätt” till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med, samt till FB 6:8 som reglerar 

överflyttning av vårdnad i fall som det aktuella. Lagen anger att om ett barn stadigvarande har vårdats och  

198 Se prop. 2005/06:99, s. 49 ff. 
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fostrats i ett annat enskilt hem än föräldrahemmet och det är uppenbart att det är bäst för barnet att det  

rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över till dem som tagit emot barnet, ska rätten utse 

dessa att som särskilt förordnade vårdnadshavare utöva vårdnaden om barnet. HD påpekade att lagtextens 

krav  om  att  det  ska  vara  uppenbart  bäst  för  barnet  att  rådande  förhållanden  får  bestå  markerar 

bestämmelsens  undantagskaraktär,199 men  valde  slutligen  att  gå  på  socialnämndens  linje.  Vårdnaden 

överflyttades till pojkens fosterföräldrar.

Med  utgångspunkt  i  uppsatsens  primära  syfte,  att  utreda  hur  väl  vetenskap-  och 

beprövad erfarenhet som det objektiva delmomentet av barnets bästa är lämpat för att 

uppnå det bästa för varje enskilt barn,  och med ledning av de slutsatser jag dragit i 

föregående  avsnitt  kommer  analysen  att  fokusera  på  ett  eventuellt  användande  av 

presumtioner,  hur  det  enskilda  barnets  rätt  tillgodoses  samt  hur  det  objektiva 

delmomentet kommer till uttryck i domarna.

5.2 Användandet av presumtioner 

5.2.1 Om barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna 

Trots att domen i målet NJA 2003 s. 372 fastställdes före 2006 års lagändring i vars 

förarbeten det understryks att en riskbedömning kan leda till att det är barnets bästa att 

umgänge inte äger rum200,  innehåller den alldeles för många likheter med senare års 

prejudikat  för  att  den  ska  betraktas  som  irrelevant  för  det  nutida  rättsläget.  HD:s 

vägande argument för att, trots den konkreta risken, fastställa flickans umgänge med 

fadern grundar sig i den allmänna presumtionen om att det ligger i barnets intresse att ha  

kontakt med båda föräldrarna, oberoende av de faktiska förhållandena. Presumtionen är 

starkt framträdande i samtliga de fyra målen. I NJA 2003 s. 372  kommer den till uttryck 

genom hänvisningen till den betydelse som i lagstiftningen tillmätts barnets behov av 

umgänge  med  en  förälder  som  inte  är  vårdnadshavare.  På  samma  sätt  erinrade 

domstolen i målet NJA 2006 s. 26 om föräldrarnas gemensamma ansvar för att barnen, 

trots brist  på kontakt mellan föräldrarna, och oberoende av förekomsten av våld, får 

199 Se även bestämmelsens förarbeten prop. 1981/82:168, s. 39 ff. 
200 Se prop. 2005/06:99, s. 42. Se även Schiratzki, J. i Barnrättens grunder, s. 127 - som därför anser att domen bör 

betraktas som obsolet.
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möjlighet att umgås med den av föräldrarna som inte har vårdnaden. I målet NJA 2007 

s. 382 framträder samma norm. Trots att HD där uttalade att ”[…] vad som är barnets 

bästa  bör  i  varje  enskilt  fall  bestämmas  utifrån  en  bedömning  av  de  individuella 

förhållandena,  och [att]  någon presumtion för eller  mot gemensam vårdnad inte bör 

gälla”,  anser  jag  att  det  utrymme  som  avsätts  för  den  diskussion  som  sker  med 

utgångspunkt ur barnets behov av en nära kontakt med båda föräldrarna vittnar om just 

det motsatta. Det finns en tydlig presumtion för gemensam vårdnad där den centrala 

frågan är huruvida undantag från denna huvudregel är berättigade eller ej. I det aktuella 

målet är det parternas oförmåga att samarbeta som konstituerar ett godtagbart avsteg. 

Också HD:s 2014-04-17, dom i mål nr T 602-13 utgår från presumtionen. Domstolens 

primära  argumentation  utgår  från  lagstiftningen  och  dess  förarbeten  och  den  däri 

framträdande normen om en nära och god kontakt med båda föräldrarna. HD poängterar 

att 

kravet  att  det  ska  vara  uppenbart  bäst  för  barnet  att  rådande förhållanden får  bestå 

markerar  bestämmelsens  undantagskaraktär,201 och  väljer  även  att  hänvisa  till  barns 

allmänna ”rätt” till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. 

5.2.2 En reducerad bedömning 

Uppfattningen om domstolarnas höga frekvens av användande av presumtioner är något 

som stöds  av  Annika Rejmer.  I  den rättssociologiska studien ”Vårdnadstvister  – En 

rättssociologisk studie av tingsrätts  funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter 

med utgångspunkt från barnets bästa”, beskriver Rejmer motsägelsen i att barnets bästa 

är  konstruerat  som  en  allmän  och  övergripande  princip  som  inte  tillskrivits  någon 

specifik innebörd i lagstiftningen av den anledningen att begreppets konkreta innebörd 

ska  kunna  fastställas  i  varje  enskilt  fall,  samtidigt  som  de  riktlinjer  för 

rättstillämpningen  som framgår  av  FB,  SoL och  dess  förarbeten  tycks  bidra  till  att 

domstolen begränsar sin bedömning till de omständigheter som anges i rättskällorna. Då 

dessa inte är uttömmande kommer barnets bästa att reduceras, menar Rejmer.202 Studien 

påvisar  att  barnets bästa  i  tingsrättens handläggning av vårdnadstvister  företrädesvis 

fastställs  utifrån  ett  objektivt  perspektiv  där  de  vetenskapliga  och  vedertagna 

201 Se även bestämmelsens förarbeten prop. 1981/82:168, s. 39 ff. 
202 Rejmer, A., Vårdnadstvister, s. 193.
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kunskaperna primärt inhämtats från lagtexten, förarbeten och praxis.203 

    Förutom de normer som framgår av lagtexten, presumtionen om barnets behov av en 

nära  och  stabil  kontakt  med båda  föräldrarna,  beaktandet  av  risk  och barnets  vilja, 

menar Rejmer att domstolarna även låter grunda sina bedömningar på presumtioner som 

etablerats  i  praxis.  Det  tycks  således  vara  fråga  om  en  sorts  kretslopp  där 

rättstillämparen  fortsätter  att  omsätta  samma  antaganden.  Något  som  med  fog  kan 

ifrågasättas  ur  ett  rättssäkerhetsperspektiv,  men som sannolikt  kan  rättfärdigas  i  den 

nutida tillämpningen, med hänvisning till ”beprövad erfarenhet”. Av praxis kan bland 

annat utläsas att domstolarna anser att barn inte ska utsättas för förändringar utan starka 

skäl,  att  syskonskaror  inte  ska  splittras,  samt  att  mammor  är  lämpligare  som 

vårdnadshavare för småbarn, och i synnerhet för flickor, medan pappor presumeras vara 

lämpligare vårdnadshavare för äldre pojkar. 204

5.2.3 Normen om ett fungerande föräldraskap

Betydelsen av att främja en god kontakt med den andra föräldern har  visat sig vara av 

avgörande betydelse för utgången i flera mål i högsta instans. I  NJA 1989 s 335  fick 

fadern vårdnaden om ett sjuårigt barn främst på den grund att det fanns anledning att 

befara att modern skulle hindra fadern från att utöva sin umgängesrätt. I  RH 1981:80 

och RH 1987:69 var omständigheterna liknande och den ena förälderns motvilja mot att 

låta barnet  träffa den andra föräldern fungerade utslagsgivande vid bedömningen för 

vem av dem som skulle anförtros vårdnaden. 

    Domstolens tendens att tillmäta presumtionen om barnets behov av närhet till båda 

föräldrarna så stort utrymme bottnar sannolikt i en föreställning om ett slags fungerande 

föräldraskap, som norm. Så refererar exempelvis den svenska Barnkommittén till  ett 

föräldraskap som förutom att  tillgodose barnets fysiska behov, även tillgodoser dess 

behov av kärlek, trygghet, självkänsla och känsla av att behövas. Föräldrarna beskrivs 

som ”...barnets garanter för framtiden...”.205   Dessvärre kompliceras tillämpningen av 

att en sådan föreställning mycket skiljer sig från den verklighet som är för handen i 

samband  med  en  vårdnadsrelaterad  konflikt.  Rejmer  betecknar  föräldrarna  som  en 

203 Rejmer, A., Vårdnadstvister, s. 129.
204 Se bland annat SOU 1997:116, s. 149 f. samt Rejmer, A., Vårdnadstvister, s. 123.
205 SOU 1997:116, s. 135 f.
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felaktigt definierad grupp och menar att detta är ett resultat av att de statliga utredningar 

som legat till grund för reformeringen av vårdnadsreglerna saknar en kartläggning av de 

föräldrar som utvecklar en svår och djup vårdnadstvist, liksom utredningar av konflikten 

i  sig.  Istället  tycks  lagstiftaren  ha  utgått  från  att  vem  som  helst  kan  hamna  i  en 

vårdnadstvist. Genom sin studie har Rejmer dock kunnat påvisa att gruppen föräldrar 

som hamnar i en djup och svår vårdnadstvist är både socialt och ekonomiskt ansatta. 

Samtidigt medger inte rättssystemets handläggningsordningen sådan den är konstruerad 

att vårdnadskonfliktens bakomliggande kriser beaktas, något som enligt Rejmer till stor 

del kan förklaras av att föräldrarnas kriser inte är definierade av lagstiftaren, och därmed 

inte  kan  observeras  av  rättssystemet.  På  detta  sätt  kan  föräldrarnas  bakomliggande 

problematik beskrivas som en för rättssystemet okänd omständighet. 206

    Rejmer menar att föräldrarnas förmåga att utöva faktiska vårdnad sällan har prövats 

eller beaktats av domstolen. Någon prövning av föräldrarnas förmåga med utgångspunkt 

ur allmänna lämplighetskriterier görs således inte, vilket inte kan sägas överensstämma 

med  en  beteendevetenskaplig  syn  på  vårdnad  och  vårdnadshavare.  Inom 

beteendevetenskapen betonas den faktiska vårdnadens betydelse för barnets utveckling. 

Rejmer anser att begreppet vårdnad måste vidareutvecklas till  att omfatta mer än en 

juridisk bestämmanderätt.207

5.3 Framställningen av barnet 

5.3.1 Hur barnet försvinner i bedömningen av sitt eget bästa  

Jag  har  tidigare  lanserat  begreppet  subjektiv  objektivitet,  innebärande  att  subjektiva 

faktorer måste användas som utgångspunkt för att klargöra vilken sorts vetenskap och 

beprövad  erfarenhet  som  överhuvudtaget  bör  aktualiseras  för  den  objektiva 

bedömningen. Syftet med ett sådant förfarande är att skapa ett objektiv moment som är 

förenligt  med  Eekelaars  intention  om  att  tillgodose  det  enskilda  barnets  bästa  och 

samtidigt behandla det som rättighetsinnehavare.208 

206 Rejmer, A., Vårdnadstvister, s. 186 f.
207 Rejmer, A., Vårdnadstvister, s. 190 ff.
208 Se Eekelaar, J., The interest of the Child and the Child´s Wishes, s. 45 ff.
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    I samtliga de fyra målen framträder dock ett motsatt, intressebaserat, betraktelsesätt på 

barn. Den argumentation som förs i domskälen utgår primärt från ett så kallat omsorgs- 

eller intressebaserat rättighetsbegrepp där omsorgstagaren är beroende och underordnad 

i  förhållande  till  omsorgsgivaren,209 eller  som  Eekelaar  uttrycker  det:  ”welfarism”. 

Föreställningen  om  barns  allmänna  intressen  och  behov  fungerar  vägledande  på 

bekostnad av individen och dess unika omständigheter och förutsättningar. Detta blir 

tydligt genom det sätt på vilket barnen framträder, eller snarare inte framträder, i  de 

olika prejudikaten. 

I NJA 2003 s. 372 utgår HD från barnets ”rätt” till umgänge, en rättighet som i sig är att 

betrakta som självklar. Att domstolen däremot är mindre intresserad av det specifika 

barnets  intresse  för  eller  behov  av  umgänge  blir  tydligt  genom  de  därpå  följande 

domskälen  där  barnets  perspektiv  lyser  med sin  frånvaro  medan faderns  framträder 

desto mer. Istället för att utgå ifrån hur faderns beteende påverkat och kan komma att 

påverka barnet väljer HD att fokusera på föräldrarnas inbördes relation och känslor inför 

varandra samt faderns intentioner, utan ett därpå följande ord om barnets egen relation 

till  sin far utifrån ett tydligt barnperspektiv.  Domstolen lägger även vikt vid att  söka 

förklara faderns konstaterat  skadliga beteende,  istället för att söka utreda hur sådana 

beteenden, vad i  de än består,  inverkar på ett barn i  allmänhet  och på det  specifika 

barnet i synnerhet. I det aktuella  fallet hade exempelvis sådana omständigheter som att 

barnet ifråga var mycket litet och alltsedan födseln levt med sin mor, varit intressanta 

faktorer att väga mot det förmodade behovet hos barn i allmänhet av kontakt med sitt 

biologiska ursprung. Domstolens resonemang ger uttryck för en kollektivistisk syn på 

barnets bästa. Med utgångspunkt ur det individuella fallet borde det enligt min mening 

ha  varit  omöjligt  för  domstolen  att  inte  sätta  ett  sådant  förmodat  behov i  sin  rätta 

kontext,  nämligen  flickans  intresse  av  en  för  henne  okänd  och  säkerligen  mycket 

skrämmande far. 

    Det framstår således som att domstolen snarare fastställer faderns rätt till umgänge 

med barnet, och att domen därmed utgör ett exempel på det Singer ifrågasätter som 

föräldrarnas behov maskerat bakom ett betonande av barnets,210 eller det främjande av 

andras intressen som Eekelaar varnar för.211 

    Barnet framställs som rättighetsinnehavaren men detta är endast skenbart. Det i det 

209 Singer, A., Alla talar om barns rätt – Festskrift till Anna Hollander, s. 78
210 Se Singer, A., Barnets bästa, s. 120. Se även avsnitt 4.3.2.3.
211 Se Eekelaar, J., The interest of the Child and the Child´s Wishes, s. 57 f., se även avsnitt 3.3.3.
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svenska rättssystemet väl förankrade intresseteoretiska synsättet att barnets bästa avgörs 

av  beslutsfattaren,  bidrar  till  att  barnet  som rättighetsinnehavare blir  otydligt.212 Det 

tycks här vara fråga om uppnåendet av barnets bästa enkom när det sammanfaller med 

vad någon annan anser det vara, eller med andra ord: Barnets rätt tillgodoses så länge 

beslut som rör barnet anses vara till barnets bästa. Makten över barnets situation ligger 

inte hos barnet själv, utan hos någon annan.213 

5.3.2 Hur barnets upplevelse av våld negligeras vid bedömningen

Inte  heller  i  målet  NJA 2006 s.  26  framträder  de  två  berörda  barnen  som subjekt. 

Utgångspunkten  för  domstolens  resonemang  är  faderns  förklarliga  svårigheter  att 

samarbeta med den tidigare partner, tillika barnens mor, som utsatt honom för grovt 

våld. 

    I förlängningen kommer sådana inbördes svårigheter mellan föräldrarna givetvis att 

påverka  barnen  och  kan  därmed  aktualisera  frågan  om  ett  påtvingat 

samarbetsarrangemang verkligen kan sägas vara till barnets bästa. Enligt min mening 

framstår ett sådant fokus som utgångspunkt för bedömningen av de berörda barnens 

bästa dock i det närmaste bisarrt i relation till de faktorer varom domstolen inte yttrar ett 

endaste ord.

    Bakgrunden till de båda föräldrarnas vårdnadsrelaterade tvist är trots allt det grova 

brott  som den  ena  föräldern  utsatt  den  andra  för  och  för  vilket  modern  vid  HD:s 

bedömning alltjämt  avtjänar  sitt  straff  inom den  rättspsykiatriska  slutenvården. I  en 

bisats till  TR:s domskäl framgår att det äldre av barnen, en vid tiden för domen sex år  

gammal pojke, dessutom bevittnat händelsen då modern upprepade gånger knivhögg 

fadern. 

    Enligt min mening torde andra aspekter vara av större betydelse vid bedömningen av 

vad som är barnets bästa, exempelvis barnens upplevelse av våldet, frågan om bestående 

trauma  samt  förutsättningar  för  att  kunna  bearbeta  detta,  barnens  känslor  inför  sin 

mamma,  samt  eventuella  negativa  aspekter  av  en  fortsatt  kontakt.  Ett  sådant 

resonemang saknas dock helt i samtliga instanser.214 Trots att HD grundar sitt domslut 

212 Singer, A., Alla talar om barns rätt – Festskrift till Anna Hollander, s. 73 ff.
213 Singer, A., Alla talar om barns rätt – Festskrift till Anna Hollander, s. 74.
214 Att notera är dock skiljaktigs mening i TR:ns dom. Nämndemannen Kjell Anderssons anser i motsats till sina 

kollegor att fadern ska ha ensam vårdnad om de gemensamma barnen och anför bland annat att modern, med hänsyn 
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på faderns rädsla inför barnens mor omnämns inte barnens känslor och reaktioner med 

ett  enda  ord.  Angående  frågan  om  gemensam  vårdnad  hänvisar  domstolen  till  det 

faktum att en förälder som känner stark oro eller skräck inför den andra föräldern kan 

vara dåligt rustad att tillgodose barnets behov av trygghet. Det finns dock ingenting i 

domen som tyder på att domstolen reflekterat över hur ett barns känslor inför densamma 

förälder ser ut om en vuxen reagerar med så starka emotioner, och vad detta i så fall  

innebär för den så viktiga trygghets- och omsorgsaspekten. 

    Domstolen uttalar även att det inte kan krävas av fadern att han ska ha direkt kontakt 

med en person som utsatt honom för ett så allvarligt övergrepp, utan att begrunda det 

övergrepp som också barnen utsatts för i och med det inträffade.  Enligt min mening 

utgör målet ett typexempel på de fall då föräldrars intressen premieras före barnens, 

vilket sker under den falska förespeglingen att bedömningen syftar till  att  tillgodose 

barnets  bästa.  Bedömningen  baseras  dock  på  allmängiltiga  presumtioner  och 

generaliseringar som tenderar att lämpa sig väl för någon annans syften, och ofta har en 

benägenhet att komma de inblandade vuxna till gagn. Så lyckas också HD:s dom i målet 

tillgodose  såväl  faderns  som moderns  behov  och  intressen.  Den  rädda  och  orolige 

fadern förskonas från gemensam vårdnad medan modern som enligt domstolen månar 

”...ovanligt mycket om barnen...”, beviljas bibehållet umgänge arrangerat på ett sådant 

sätt att fadern ska slippa ha någon direkt kontakt med henne. De lägre instanserna går 

till och med så långt som att grunda sina beslut på att en fortsatt kontakt med barnen är 

en för modern ”...väsentlig förutsättning för att […] kunna återanpassas i samhället”. 

    Det allmänna antagandet om barns behov av båda sina föräldrar tillmäts betydligt 

större  vikt  vid  bedömningen  av  det  enskilda  barnets  bästa,  än  dess  individuella 

upplevelse av våld.

5.3.3 Begränsat utrymme för dynamic self-determinism

Inte heller i målen NJA 2007 s. 382 eller i HD:s 2014-04-17, dom i mål nr T 602-13 

framträder barnen som tydliga subjekt. I 2007 års mål väljer domstolen att hänvisa till 

hur 2006 års ändringar i FB bland annat syftat till att förstärka barnperspektivet vilket är 

intressant då domen i sig helt saknar  resonemang kring den berörda flickans perspektiv 

till de brott hon begått, inte kan anses vara en lämplig vårdnadshavare.
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och unika förutsättningar. I det senare målet går den berörda pojkens egen uppfattning 

att  utläsa  i  en  kortfattad  hänvisning  till  socialnämndens  utredning.  De  övriga  tre 

prejudikaten  saknar  helt  hänvisningar  eller  annat  som  tyder  på  att  barnets  egen 

uppfattning på något sätt har legat till grund för domskälen.  

    Någon dynamic self-determinism är det således inte fråga om. Schiratzkis teori, om 

sambandet  mellan  ökade  preciseringar  av  presumtioner  i  lagtexten  och  minskat 

utrymme för öppna bedömningar utifrån omständigheter i det enskilda fallet215, förstärks 

genom en studie av prejudikaten.  

    I  en  utvärdering  av  2006  års  vårdnadsreform  utförd  av  Socialstyrelsen  2011 

konstateras att trots det att lagen så tydligt understryker barns rätt att få komma till tals, 

domineras vårdnadsutredningarna fortfarande av beskrivningar av föräldrarnas situation 

och förmåga att tillgodose barnets behov.216 

5.4 Bedömningen av det objektiva delmomentet

5.4.1 Avsaknad av vetenskapliga referenser

Det utrymme som presumtionerna tillmäts vid bedömningen av det objektiva momentet 

av  barnets  bästa  aktualiserar  även frågan om dess  vetenskapliga förankring.  Rejmer 

påtalar  rättssystemet  otillräckliga  koppling  till  omgivande  system  under 

lagstiftningsprocessen,  och  menar  att  de  utredningar  som  legat  till  grund  för 

vårdnadsreglernas  olika  reformer främst  har  utgått  från rättsvetenskapliga  kunskaper 

och metoder. Således har fokus legat på rättssystemets interna funktion.217 

    Förutom det faktum att användandet av en viss presumtion kan te sig i det närmaste 

ovetenskapligt  applicerat  på  det  enskilda  fallet,  utifrån  ett  subjektivt  objektivt 

perspektiv, uppstår även frågan hur vetenskapligt presumtionerna kan beläggas i sig. 

Inte i något av de studerade fallen tycks domstolen ha känt något behov av att grunda 

presumtionen  om barnets  behov  av  en  nära  och  god  kontakt  med båda  föräldrarna 

genom hänvisning till exempelvis aktuell forskning eller vetenskap. I samtliga fall nöjer 

215 Schiratzki, J., Föräldraansvar i välfärdsrätten, s. 37, se även avsnitt 4.1.1.
216 Socialstyrelsen, Familjerätt och barnet i vårdnadstvister – Uppföljning av hur 2006 års vårdnadsreform slagit 

igenom i socialtjänstens arbete, s. 21 f. 
217 Rejmer, A., Vårdnadstvister, s. 194 f.
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den sig istället med att hänvisa till lagtexten, trots att dess förarbeten inte heller bidrar 

med mer vetenskaplig klarhet än allmänna hänvisningar till beteendevetenskaperna och 

kortfattade resonemang om barns grundläggande behov.218 Det går alltså inte att tala om 

någon evidens.

    Det faktum att presumtionen kommer till tydligt uttryck i lagen tycks alltså synonymt 

med  ett  fastställande  av  presumtionen  som  den  naturliga  utgångspunkten  vid 

bedömningen av  det  objektiva  delmomentet  av  barnets  bästa.  På detta  sätt  framstår 

bedömningen  av  det  objektiva  delmomentet  av  barnets  bästa  som  gjord  redan  på 

förhand, genom lagstiftarens försorg. 

5.4.2 Begränsat utrymme för riskbedömningar

En intressant frågeställning som läsningen av prejudikaten väcker, är varför frågan om 

risk inte tillmäts i närheten av det utrymme som domstolen ägnar åt presumtionen om en 

nära  och  god  kontakt  med  båda  föräldrarna,  trots  att  grunderna  förärats  likvärdigt 

utrymme i  lagtexten.  Enligt  min mening skulle  denna omständighet  möjligen  kunna 

förklaras, förutom genom den konstaterade kunskapsbristen inom ämnesområdet våld 

samt  genom  presumtionens  allmänna  status  alltsedan  betonandet  av  densamma  i 

Utredningen om barnens rätt219 ,  genom att  bedömningen av risk förutsätter  just  den 

fördjupade studie av subjektiva grunder i det enskilda fallet som tillämpningen av den 

starka  presumtionen om behovet  av  en  nära  och god kontakt  med båda  föräldrarna 

motverkar.

5.4.3 Avsaknaden av kunskap och kompetens 

5.4.3.1 Domstolens användning av vårdnadsutredningarna 

Av  den  omfattande  utredning,  tillgång  till  expertis  och  representation  av  flera 

kompetenser som förespråkats av såväl FN:s Barnrättskommitté som Eekelaar märks 

218 Se bland annat SOU 1979:63, s. 47, prop. 1990/91:8, s. 25 ff., samt SOU 1997:116, s. 135 ff.
219 Se SOU 1979:63 samt Singer, A., Barnets bästa, s. 28 samt s. 120 f.
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mycket litet i domarna. I samtliga mål refererar domstolen i varierande utsträckning till 

de i samtliga fall utförda vårdnads-, boende- och umgängesutredningarna. I mål NJA 

2003 s. 372 väljer HD även att kalla den utfärdande familjerättssekreteraren ifråga, som 

vittne. I slutändan väljer dock domstolen att bortse från dennes slutsats om att umgänge 

är direkt olämpligt. Detta inte genom hänvisning till några vetenskapliga referenser som 

skulle kunna utmana eller ifrågasätta resultatet av  familjerättssekreterarens utredning, 

utan  helt  enkelt  genom  sina  egna  teorier  bakom  faderns  avvikande  och  uppenbart 

riskabla  beteende.  Kanske  kan  ett  sådant  förfarande  betraktas  som  ett  uttryck  för 

domstolens utövande inom ramen för ”beprövad erfarenhet”?  

    Inte i något av fallen, förutom i HD:s 2014-04-17, dom i mål nr T 602-13 används 

utredningen för att belägga de berörda barnens perspektiv,  det primära fokuset ligger 

istället  på  att  beskriva  föräldrarnas  inbördes  relation  och  potentiella 

samarbetssvårigheter. 

    Liksom i  alla  indispositiva  mål  åvilar  det  rätten  ett  utredningsansvar  i  mål  om 

vårdnad-,  boende-  och  umgänge,  detta  framgår  av  FB 6:19  1  st..  Trots  detta  tycks 

domstolen i stort sett nöja sig med det material som socialnämndens utredningar bidrar 

med. I de fall då någon annan kompetens än denna samt domstolens egen kommer till  

uttryck i målen är det på någon av parternas initiativ. Ett sådant exempel är NJA 2007 

s.382 där såväl barnsköterska, psykolog, förskollärare och barnmorska kallats i första 

instans som utomstående kompetenser på föräldrarnas begäran. Tingsrätten konstaterar 

också att utredningen till största del består av parternas egna uppgifter, en slutsats som 

dock inte verkar resultera i någon reflektion av det egna utredande ansvaret. I ett mål, 

HD:s  2014-04-17,  dom i  mål  nr  T 602-13,  hänvisar  HD till  behovet  av  ytterligare 

utredning, och återförvisar målet till TR:n i en del för fortsatt behandling. 2014 års mål 

skiljer sig också från de övriga på det sätt att domstolen hänvisar till barnkonventionens 

och dess betydelse för tolkningen och tillämpningen av lagtexten.

5.4.3.2 Bedömningen begränsas inom ramen för rättssystemets interna kriterier

Rejmers  studie  påvisar  ett  intressant  samband  mellan  domstolarnas  hänvisning  till 

vårdnadsutredningarna  och  användandet  av  presumtioner.  I  studien  framkommer  att 

vårdnadsutredningens rekommendation avseende barnets bästa och tingsrättens beslut 
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angående detsamma, sammanfaller i 92 % av de studerade fallen.220 Ett faktum som kan 

tolkas som att domstolarna tenderar att låta socialsekreterarna fungera som sakkunniga 

vid bedömningen i de allra flesta fall. Enligt studien verkar socialutredningarna dock 

begränsande på domstolens möjlighet att anlägga ett barnperspektiv. I den mån barnet 

framträder  i  domskälen  omnämns  det  främst  i  stereotypa  ordalag.  Informationen är 

sällan  individuellt  baserad  utan  begränsas  oftast  till  generell  kunskap  om  barns 

åldersrelaterade  behov.221 Barnet  behandlas  ofta  schablonmässigt  och  individuella 

uppgifter begränsas ofta till uppgifter om namn, ålder, kön samt eventuella citat från 

vårdnadsutredningen.  Bristen på information om det  enskilda barnet,  menar  Rejmer, 

omöjliggör fastställandet av barnets bästa utifrån ett subjektivt perspektiv.222 

    Samtidigt, menar Rejmer, är de undermåliga vårdnadsutredningarna ett resultat av att 

socialsekreterarna  har  anpassat  dess  innehåll  efter  domstolssystemets  definition  av 

barnets bästa, trots att vårdnadsutredningens syfte är att bistå domstolen med särskild 

sakkunskap. Socialsekreterarnas definition begränsas till de rättigheter och rekvisit som 

framgår av FB och i praxis. Andra definitioner, bland annat den socialvetenskapliga, har 

således  underordnats  den  juridiska  definitionen.  Rejmer  talar  om  en  strukturell 

kompatibilitet som utvecklats mellan rättssystemet och socialtjänsten där den senare har 

anpassats,  med  överlegalisering  som  följd.  Med  detta  menar  hon  att  den 

socialvetenskapliga kunskapen har blivit sekundär till förmån för FB:s bestämmelser. 

En instans som bör förse rättssystemet med information och sakkunskap har kommit att 

bedömas efter rättssystemets kriterier och därmed försatts i en underordnad relation i 

förhållande  till  det  senare.  Rejmer  talar  om uppkomsten av  en role-interference  där 

socialsekreterarna  tillämpar  barnets  bästa  på  det  sätt  som  anses  korrekt  inom 

rättssystemet  på bekostnad av socialvetenskaplig kunskap. I  praktiken innebär  detta, 

menar Rejmer,  att  det alltså är domstolen som definierar vad som är barnets bästa i 

samband  med  vårdnadstvister,  på  grundval  av  socialutredningar  som  skenbart  ger 

intryck av att  fungera  som kunskapsbank men som i  realiteten  endast  omsätter  och 

bekräftar de normer som redan upprättats av rättssystemet.223  

    Tine  Egelund  är  inne  på  samma  spår  som  Rejmer.  I  en  studie  av  danska 

socialutredningar och riskbedömningar hävdar Egelund att lagens motiv säger att socialt 

220 Rejmer, A., Vårdnadstvister, s. 129.
221 Rejmer, A., Vårdnadstvister, s. 127. Det bör dock noteras, vilket även Rejmer understryker, att  de 

vårdnadsutredningar som analyserats härstammar från tiden före införandet av FB 6:19 4 st som föreskriver att barns  
vilja ska beaktas i vårdnadsutredningen.

222 Rejmer, A., Vårdnadstvister, s. 128.
223 Rejmer, A., Vårdnadstvister, s. 134.
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arbete måste hävda en norm när det gäller vårdnad. Även om denna norm sällan eller 

aldrig kommer till  explicit  uttryck används den som ett  instrument  för  att  särskilja, 

differentiera,  nyansera  och  diagnosticera.  Egelund  sätter  normen  i  relation  till 

”avvikelsen” och menar att  förhållandet  dem emellan genomsyrar lagstiftningen och 

skapar förväntningar på socialförvaltningarnas arbete. Något som i sin tur resulterar i en 

extrem likformighet i synen på klienter. Egelund talar om ett ”normalitetskrav” som kan 

härledas  såväl  ur  den  juridiska  formuleringen  av  barns  skyddsbehov  som  ur 

förväntningar från andra institutioner, och menar att socialförvaltningens arbetet därmed 

främst fokuserar på att korrigera de avvikelser hos föräldrarna som anses ha betydelse 

för barnets uppväxt, snarare än att utreda det enskilda barnets hela situation.224 Enligt 

detta synsätt konstituerar den stereotypa föreställningen om det skyddsbehövande barnet 

alltså även en stereotyp föreställning om önskvärda föräldraegenskaper, vilket i sin tur 

verkar ytterligare hämmande för vilka aspekter av barnets situation som utreds, bland 

annat  barnets  samspel  med  sin  förälder,  oberoende  av  dennes  problem.  Att  låta 

normaliteten utgöra bas vid bedömningen av barnets bästa låter sig inte förenas med den 

individuella  aspekten av begreppet.  Schiratzki  beskriver hur den kollektiva aspekten 

medför att begreppet ofta tolkas med utgångspunkt i vad som empiriskt sett är vanligast. 

Detta  innebär  att  definitionen  ofta  utgår  från  uppfattningen  om  den  vanligaste 

levnadsformen för barn, den sociala kärnfamiljen. Liksom Egelund menar Schiratzki att 

det normala blir norm.225

    Rejmers studie påvisar att  såväl  rättssystemets handläggning som socialtjänstens 

arbete  fungerar  på  ett  självskapande  och  självrefererande  sätt  som  resulterar  i 

reproducering.226 I  förlängningen  innebär  detta  att  barnets  bästa  begränsas  till  de 

distinktioner som accepteras inom rättssystemets interna kriterier, till de omständigheter 

som anges i rättskällorna. Rejmer hänvisar till subsumtionsmetoden, vilken innebär att 

domstolens beslut är en logisk följd av en generell rättsregel samt fakta i målet. Rejmers 

studie visar att domstolarna använder sig av denna metod för att fastställa det enskilda 

barnets bästa, trots att innebörden inte är avsedd att vara identisk med någon lagregel 

utan istället  medger  flera tänkbara tolkningar av lagstiftning och andra rättskällor.227 

Genom att  barnets  bästa  endast  likställs  med barns  grundläggande behov såsom de 

kommer  till  uttryck  i  lagtexten  och  dess  normerande  omständigheter,  samt 

224 Egelund, T., Beskyttelse af barndommen – Socialforvaltningers risikovurdering og indgreb, s. 252 ff.
225 Schiratzki, J., Föräldraansvar i välfärdsrätten, s. 35.
226 Rejmer, A., Vårdnadstvister, s. 191.
227 Rejmer, A., Vårdnadstvister, s. 135 och 189.
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presumtionerna i praxis, kommer barnets bästa i  vårdnadstvister att begränsas till  en 

minimi-,  eller  skyddsnivå.228 Samtidigt kommer bilden av barnet  och dess behov att 

fragmenteras.229 

5.4.3.3 Bristande kompetens hos domstolens professionella aktörer

Rejmer poängterar att de omständigheter som enligt FB och dess förarbeten särskilt ska 

beaktas vid bedömningen av barnets bästa vid vårdnadstvister egentligen inte skiljer sig 

väsentligen från  vad barnpsykologin  och barnpsykiatrin  föreskriver.230 Problematiken 

tycks istället uppstå i domstolens tillämpning av dem. 

    Förutom den reducerande effekt  som uppkommer  av att  presumtionerna ensamt 

tillmäts en sådan vikt  vid bedömningen av barnets bästa,  påvisar Rejmers studie att 

domstolen i stor utsträckning tycks sakna den kunskap och kompetens som krävs för att 

kunna utföra tillfredsställande bedömningar utifrån ett barnperspektiv.231 Trots att det är 

vårdnadsutredarnas och domstolens ledamöters kunskap som ska ligga till  grund för 

bedömningen av barnets bästa visar Rejmers studie att dessas definition av barnets bästa 

i samband med vårdnadstvister visade stor överensstämmelse med de omständigheter 

som anges i rättskällorna. Detta kan ställas mot de tillfrågade föräldrarnas, svar, som till 

skillnad mot de professionella aktörerna betonar vikten av lugn och ro, en tillvaro fri 

från våld och hot, samt barnets egen åsikt.232 

I  likhet  med  Eekelaar233 anser  Rejmer  att   den  typ  av  sociala  fenomen  som  ofta 

aktualiseras  under  handläggningen,  komplicerade  känslomässiga,  sociala  och 

ekonomiska problem, är av en alldeles för komplex natur i relation till de begränsade 

kunskaper  som  de  professionella  aktörerna  besitter.  Rejmer  förklarar  detta  med  att 

berörda professioner saknar den typ av utbildning som krävs för att hantera en sådan 

problematik  i  relation  till  barn  och  föräldrar.  Av  de  inblandade  är  det  endast 

socialsekreteraren som är utbildade för och ålagd att hantera människor med kriser och 

personlig problematik ur ett professionellt förhållningssätt. Några sådana krav ställs inte 

228 Schiratzki, J., Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige: En rättsvetenskaplig undersökning, s. 59 ff. 
229 Rejmer, A., Vårdnadstvister, s. 193.
230 Rejmer, A., Vårdnadstvister, s. 130.
231 Rejmer, A., Vårdnadstvister, s.180 f.
232 Rejmer, A., Vårdnadstvister, s. 124
233 Eekelaar, J., The interest of the Child and the Child´s Wishes, s. 49. Se även avsnitt 3.3.3.
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på rättssystemets aktörer såsom advokater och domare.234 

    Med tanke på den strukturella kompatibilitet som studien påvisat vet vi dessutom att 

den  socialvetenskapliga  kompetensen  får  stå  tillbaka  till  förmån  för  lagtext  och 

förarbeten. Den svenska Barnkommittén definierar barnperspektiv som att tillämparen 

förutsätts ha kunskaper såväl i hur man samtalar med barn och lyssnar på dem, som i att 

tolka och förstå och sätta sig in i barnets situation.235 I relation till dessa krav kan de 

professionella aktörernas utbildning med fog ifrågasättas. 

    Egelund  poängterar  att  uppfattningen  om  problemens  karaktär  präglas  av  den 

kunskap som tillämparen besitter och av de arbetsredskap man har tillgång till.236 Trots 

att iakttagandet av ett barnperspektiv är en förutsättning för tillgodoseendet av barnets 

bästa i det enskilda fallet,  visar Rejmers studie att utredning och beskrivning av det 

individuella barnets önskningar och behov var sällsynt förekommande. Sammantaget 

kan  det  alltså  konstateras  att  rättssystemets  aktörer  tycks  sakna  den  specialiserade 

kompetens som krävs för att bedöma barnets bästa, såväl på objektiva som subjektiva 

grunder. 

Våld,  övergrepp  och  misshandel  torde  utgör  det  kunskapsområde  där  bristen  på 

kompetens kan resultera i mest allvarliga konsekvenser.  Rejmer studie visar att det att 

den ena föräldern utsatt den andra för misshandel inte tillmäts någon betydelse om det 

inte fastställts genom dom samt initierats innan separationen påbörjats.237  I praxis har 

detta bland annat kommit till uttryck i HD:s domskäl i NJA 2000 s. 345. I målet hade 

fadern dömt för misshandel av modern. HD uttalade att misshandel och besöksförbud 

inte i  sig utgjorde något  hinder mot gemensam vårdnad.238 Såväl  studien som målet 

utgår dock från de vårdnadsregler som gällde innan 2006 års lagändring och betonandet 

av  att  en  riskbedömning  alltid  ska  göras,  varför  dess  relevans  för  det  nuvarande 

rättsläget kan ifrågasättas.   

    Schiratzki menar dock att föräldrar sällan betraktas som olämpliga, och att detta kan 

förklaras med att  en sådan stämpel  är  svårförenlig med presumtionen om vikten av 

barnets kontakt med båda föräldrarna.239 

    Målet NJA 1992 s.93 visar på hur lågt ställda kraven för en lämplighetsförklaring kan 

234 Rejmer, A., Vårdnadstvister, s. 188.
235 Se bl.a. prop. 2005/06:99, s. 39.
236 Egelund, T., Beskyttelse af barndommen, s.256.
237 Rejmer, A., Vårdnadstvister,, s. 131.
238 NJA 2000 s.345.
239 Schiratzki, J., Barnrättens grunder, s. 118 f. 
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vara.  I  målet  tilldömdes  fadern  vårdnaden,  trots  att  han  dömts  för  bland  annat 

misshandel  och  för  att  egenmäktigt  ha  fört  bort  sin  treårige  son,  och  därefter  ha 

förhindrat all kontakt mellan barnet och modern.  

    Av  Socialstyrelsens  rapport  ”Glimtar  av  barn  från  vårdnads-,  boende-  och 

umgängesdomar 1999 respektive 2002” framgår att båda eller  någon av föräldrarnas 

omsorgsförmåga  bedömdes  vara  nedsatt  i  60  procent  av  fallen.  I  17  respektive  24 

procent  av  domarna  bedömer  domstolen  att  omsorgsförmågan  är  tillräcklig,  medan 

Socialstyrelsens  granskare  ansett  att  allvarliga  missförhållanden  föreligger.240 Även 

barn- och ungdomspsykiatriska utredningar, i de fall de genomförs, beaktar till skillnad 

från domstolarna  att varje form av våld inom familjen rubbar den känsla av trygghet 

och tillit som är grundläggande för barns utveckling.241 

    Barn kan själva utsättas för konkret våld och övergrepp eller exponeras för våld, 

vilket  betecknas  som psykisk  misshandel.  Det  är  mycket  viktigt  att  tillämparen  har 

kunskap om olika dimensioner av barns utsatthet för att kunna fatta välgrundade beslut i 

syfte  att  uppnå  det  enskilda  barnets  bästa.  Problematiken  är  komplex  med  en  stor 

variation i känslomässiga och beteendemässiga reaktioner vilket gör det extra viktigt att 

försöka förstå barnets individuella upplevelser.242 Rädsla och maktlöshet kan ta sig olika 

uttryck.  Barn  kan  normalisera  våldet  eller  ta  känslomässigt  avstånd  från  den 

våldsutövande  föräldern.  På  samma  sätt  som  barnen  kan  upplevas  som  mycket 

svårhanterliga kan de också bli överanpassade. Även om reaktionsmönstret kan variera 

är konsekvenserna av våldsutsatthet många gånger desamma. Svårigheter i relationer - 

både  till  jämnåriga  och  framtida,  beteendeproblem,  hyperaktivitet  och  emotionella 

problem är vanliga effekter av våldet. I linje med könsrelaterade förväntningar tenderar 

många pojkar  att  uttrycka  sig i  aggression  medan många flickor  tenderar  att  vända 

känslorna inåt. Båda könen riskerar att utveckla en destruktiv förståelse av relationer 

och konfliktlösning.243  Upplevelserna kan resultera i ett trauma för barnet som senare 

kan visa sig i form av bl.a posttraumatisk stress.244  Äldre barn försöker ofta skydda sina 

yngre syskon varför de riskerar att både uppleva mer av våldet samtidigt som de fysiska 

riskerna ökar. Det är dock lika viktigt att tänka på att också mycket små barn kan lida 

svåra men av sina våldsupplevelser.245

240 Socialstyrelsen, Glimtar av barn från vårdnads-, boende och umgängesdomar 1999 respektive 2002. 
241 Seidel, Jan, Barnet i familjen: Orsaker till och följder av bristande omsorg, s. 10 f. 
242 Eriksson, M., Barn som upplever våld – nordisk forskning och praktik, s. 38.
243 Eriksson, M., Barn som upplever våld, s. 120.
244 Heimer, G., Sandberg, D., Våldsutsatta kvinnor: Samhällets ansvar,  s. 90 f.
245 Eriksson, M., Barn som upplever våld – nordisk forskning och praktik, s.120 f.
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    Studier visar att  våld är mycket vanligt förekommande i  familjer  som hamnar i 

vårdnadsrelaterade tvister. Inom 75 procent av familjerna förekommer någon form av 

våldsproblematik som därtill sällan är ett resultat av själva separationen utan har visat 

sig ha flera bakomliggande orsaker.246 

    Slutsatsen av ovanstående måste bli att det aldrig kan vara förenligt med barnets bästa  

eller ett barnperspektiv att bortse från förekomsten av våld. Studierna visar också att 

barnets reaktion på våldet är beroende av bland annat kön, ålder, samt hanteringen av 

situationen.247 Socialförvaltnings och domstols underlåtenhet att beakta våldets påverkan 

i varje individuell bedömning av barnets bästa kan aldrig vara försvarlig.

En annan aspekt som torde vara av grundläggande intresse vid bedömningen av barnets 

bästa  är  eventuell  psykisk  ohälsa  hos  barnet.  Trots  att  referenser  till  barn-  och 

ungdomspsykiatriska  utredningar  inte  är  ovanligt  i  vårdnadsutredningarna,  beaktas 

endast de utredningar som rör barn med diagnosticerad psykisk sjukdom i domarna. Vid 

en  jämförelse  mellan  domstolens  beslut  och  barn-  och  ungdomspsykiatrins 

rekommendation i utredningarna framkommer att domstolen kommit till samma slutsats 

som BUP endast i drygt hälften av fallen, och då oftast på andra grunder. Ett skäl till  

domstolens  förhållningssätt,  menar  Rejmer,  kan  ligga  i  att  den  endast  anlägger  ett 

objektivt perspektiv på barnets bästa, varför subjektiva omständigheter, såsom barnets 

reaktioner och mående inte beaktas.248

Del 3 – Slutsatser och förslag för tillämpningen de 
lege ferenda 

6 Slutsatser 

246 Sternberg, Kathleen, J., Lamb, M.E., Violent Families, s. 315 f. 
247 Sternberg, Kathleen, J., Lamb, M.E., Violent Families, s. 316.
248 Rejmer, A., Vårdnadstvister, s. 132 f.
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6.1 Huruvida vetenskap och beprövad erfarenhet bidrar till att 
tillgodose det enskilda barnets bästa

6.1.1 Barnet i de svenska vårdnadsreglerna är ett annat än subjektet i Eekelaars 
metod

Jag har utrett hur vetenskap och beprövad erfarenhet är lämpat som objektivt kriterium 

vid bedömningen av barnets bästa vid vårdnadsrelaterade tvister. Utgångspunkten har 

varit att bedömningen av barnets bästa bör resultera i det bästa för det enskilda barnet 

samt tillgodose barnet som rättighetsinnehavare.  

    Det att barnets bästa ska vara avgörande vid alla frågor om vårdnad-, boende eller  

umgänge  förutsätter  att  det  finns  en  fungerande  metod  för  förverkligandet.  Min 

sammanfattande bedömning är att användningen av kriteriet  vetenskap och beprövad 

erfarenhet inte kan sägas utgöra en tillfredsställande del av detta.

Redan  då  den  av  Eekelaar  föreslagna  metoden  för  att  bedöma  barnets  bästa 

introducerades i svensk rätt för första gången knöts vetenskap och beprövad erfarenhet 

till vad som betecknas som barns grundläggande behov. Dessa uppges vara  behov av 

omvårdnad och skydd, behov av respekt för sin integritet och behov av sina föräldrar.249 

Det är inte svårt att härleda dessa tankegångar från den behovsorienterade syn på barn 

som framförallt Utredningen om barnens rätt ger uttryck för.250 

    Genom Sveriges  anslutning till  barnkonventionen år  1990 fick barnets  bästa  ny 

aktualitet. Konventionen bidrog även med ett kompetensorienterat synsätt på barn, som 

var ett delvis nytt synsätt i svensk rätt och som kontrasterar mot det behovsorienterade 

perspektiv som präglat svensk rätt alltsedan Utredningen om barnens rätt. De svenska 

vårdnadsreglerna är fortfarande starkt präglade av en syn på barn som passiva mottagare 

för vuxnas skydd och omsorger. I de fyra mål jag använts som utgångspunkt för min 

studie av praxis framkommer ett tydligt behovsorienterat synsätt på de berörda barnen i 

samtliga fall.  

    Då  den  svenska  Barnkommittén  tillsattes  för  att  klargöra  förenligheten  mellan 

barnkonventionens anda och innebörd med svensk lagstiftning och praxis, resulterade 

249 SOU 1997:116, s. 135 ff.
250 Se SOU 1979:63.
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dess  utredning  visserligen  i  ett  konstaterande  av  att  den  svenska  lagstiftningen  i 

huvudsak  överensstämde  med konventionens  åtaganden,  men samtidigt  konstaterade 

kommittén att det verkligt angelägna låg i bestämmelsernas faktiska förverkligande.251 

Valet av ett redan vedertaget rättsligt begrepp, vetenskap och beprövad erfarenhet, för 

att  beteckna en del av,  för det svenska rättssystemet, ny metod för bedömningen av 

barnets  bästa,  skulle  kunna  betraktas  som  ett  konkret  uttryck  för  kommitténs 

utgångspunkt  om att  den svenska lagstiftningen redan ansågs besitta  de  nödvändiga 

verktygen  för  uppfyllelsen  av   konventionens  föreskrifter,  förutsatt  att  de  faktiskt 

användes på ett tillfredsställande sätt. Intentionerna bakom valet av Eekelaars metod är 

dock oklara, eftersom det i utredningen saknas motivering bakom beslutet. Kommittén 

ger inte heller något annat än en ytlig beskrivning av vad Eekelaars metod egentligen 

går ut på, och utelämnar därmed ett resonemang om förverkligandet av en sådan metod i  

relation  till  de  redan  befintliga  svenska  rättsreglerna,  något  som  den  föreskrivna 

tillämpningen  av  barnets  bästa  hade  varit  mycket  betjänt  av.  Istället  översätter  den 

svenska  Barnkommittén  Eekelaars  ”objectivization”  till  vetenskap  och  beprövad 

erfarenhet, till synes helt oreflekterat, utan att ta ställning till innebörden av dessa båda 

begrepp i relation till varandra.    

Kanske  är  referensen  till  Eekelaars  modell  resultatet  av  en,  sedan  ratificeringen  av 

barnkonventionen, nyväckt vilja att integrera barnets egen inställning i bedömningen. 

Av utredningen framgår att kommittén anser att det subjektiva perspektiv som Eekelaar 

förespråkar är viktigt att lyfta fram och bör vara en del av bedömningen. Däremot tycks 

kommittén inte ha känt något behov av att se till intentionen bakom Eekelaars modell, 

vilket förvånar mig. Medan min uppfattning är att de svenska domstolarna främst låter 

grunda sina bedömningar av barnets bästa på objektiva faktorer, med hänvisning till 

vetenskap och beprövad erfarenhet, betraktar Eekelaar det objektiva perspektivet som 

en nödvändig metod för att skydda barns intressen men ser det subjektiva elementet som 

den centrala utgångspunkten för bedömningen. Skillnaden i utgångspunkt kommer sig 

troligen  av  att  den  svenska  Barnkommittén  tillämpar  det  behovsorienterade 

perspektivet,  medan Eekelaars metod bygger  på den kompetensorienterade synen på 

barn.

    Förutom det  faktum att  jag anser  att  en behovsorienterad syn på barn i  sig kan 

ifrågasättas, är en sådan utgångspunkt oförenlig med det rättssubjekt som barnet utgör i 

251 SOU 1997:116, s. 162 ff.
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Eekelaars metod.

6.1.2 Hänvisning till vetenskap och erfarenhet legitimerar användandet av gamla 
presumtioner 

Valet att använda sig av begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” för att beteckna 

den  objektiva  delen  av  bedömningen  av  barnets  bästa,  tycks  grundat  i  samma 

tankegångar som kan  skönjas bakom beslutet att inlemma det i regleringen på skol- och 

utbildningsväsendets  område.  Valet  tyckas  närmast  som  en  precisering  av  redan 

konstaterade fakta. Att döma av kommitténs uttalanden ansågs den svenska lagtexten 

inte  vara i  behov av några större  förändringar för att  tillmötesgå barnkonventionens 

krav, att låta välja en metod för de bedömningar som de svenska rättsreglerna redan 

ansågs göra, tycks därför inte ha varit mer än ett sätt att strukturera dem samt i viss mån 

påminna om det subjektiva momentet. Oavsett om valet av ett så pass vagt begrepp som 

vetenskap och beprövad erfarenhet varit medvetet eller ej från kommitténs sida, går det 

att utläsa av såväl praxis som doktrin att det möjliggjort för domstolarna att fortsätta sin 

tillämpning  på  samma  sätt  som  tidigare.  Med  detta  menar  jag  det  att  låta  de 

grundläggande  behov  som  Utredningen  om  barnens  rätt  ger  uttryck  för,  fungera 

vägledande. Således har det, trots den ursprungliga hänvisningen till Eekelaars metod, 

inte blivit fråga om några bedömningar som syftat till att klarlägga det enskilda barnets 

bästa eller behandla henne som rättighetsinnehavare. Istället har bedömningarna fortsatt 

att  grundas  på  antaganden  baserade  på  kollektivet  barn,  varav  några  till  och  med 

kommit att preciseras i lagtexten. Mest framträdande är det allmänna antagandet om 

barns behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

    Den främsta fördelen som kan knytas till  användandet  av presumtioner  är ökad 

förutsebarhet och därmed ökad rättssäkerhet. Jag anser dock att ett förfarande som inte 

tar  sin  utgångspunkt  i  individens  unika  omständigheter  knappast  kan  betraktas  som 

särskilt rättssäkert. Domstolens uppgift är att utföra en individualiserad bedömning av 

rättsfrågan.  Således  måste  dessa  båda  aspekter  balanseras  mot  varandra.  I 

sammanhanget är det dock viktigt att beakta att vad som i allmänhet, eller i en situation 

baserat  på  noggranna  utredningar,  uppfattas  som  det  bästa  för  ett  barn  inte 

nödvändigtvis  behöver  vara  det  för  ett  annat.  Enligt  min  uppfattning  skulle 
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problematiken kunna sammanfattas som att istället för att låta vetenskap och beprövad 

erfarenhet  ligga  till  grund  för  bedömningen  av  barnets  bästa,  låter  domstolarna 

presumtioner om barnets bästa konstituera vetenskap och beprövad erfarenhet.

    De generaliserande formuleringarna är ironiskt nog det som kan få presumtionerna att 

framstå  som  svårangripbara  i  sig.  Det  är  svårt  att  opponera  sig  mot  så  allmänna 

påståenden. Men det handlar om ett ifrågasättandet av användandet av presumtioner och 

vad specifika presumtioner därmed kan resultera i, snarare än om att opponera sig mot 

vissa allmänna påståenden i sig. 

6.1.3 Konsekvenser av en bedömning grundad i allmänna antaganden  

Det  omfattande  användandet  av  presumtioner,  innefattande  lagstiftarens  val  att  låta 

presumtioner   komma till  uttryck  i  lagtexten,  anser  jag  vara  problematiskt  av  flera 

anledningar. 

    Jag uppfattar det som oärligt att använda sig av lagstadgade grunder för bedömningen 

av barnets bästa, samtidigt som det fortfarande beskrivs som ett begrepp som hållits 

öppet för att möjliggöra subjektiva bedömningar. I ett system där presumtionerna tillåts 

ta en sådan stor plats förefaller bedömningen av de objektiva grunderna till  stor del 

redan vara gjord. 

    När användandet av presumtioner legitimeras genom hänvisning till vetenskap och 

beprövad erfarenhet sker det på bekostnad av barnets eventuellt avvikande inställning 

eller  andra  objektiva  faktorer  som  kanske  är  viktigare  eller  som  kunnat  fungera 

ifrågasättande.  Så har den starka presumtionen om barns behov av en nära och god 

kontakt  med  båda  föräldrarna  exempelvis  resulterat  i  ett  lagstadgat  krav  på 

”samarbetsförmåga”, något som  i sig inte bör ifrågasättas, men som i det enskilda fallet 

kan  verka  rent  förödande  om  det  tillmäts  oproportionerlig  vikt.  Fokuset  på 

samarbetsförmåga kan, i relation till den typ av redan dysfunktionella familjer där svåra 

vårdnadskonflikter vanligen uppstår,252 resultera i att en förälder känner sig tvungen att 

samarbeta  av  rädsla  för  att  exempelvis  förlora  hela  vårdnaden  om  barnet  till  en 

våldsutövande förälder, något som knappast kan sägas gynna barnet. 

    I min studie av praxis framgår hur hänvisning till barnets bästa ofta används för att 

252 Sternberg, Kathleen, J., Lamb, M.E., Violent Families, s. 315 f. 
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främja föräldrarnas intressen, men eftersom presumtionen om barnets behov av en nära 

och god kontakt med båda föräldrarna konkret anses vara till för att tillgodose barnet 

beaktas inte hennes eventuella rädsla eller riskfaktorer. 

    Det är intressant att notera hur domstolarna, förutom användandet av presumtioner, 

använder  sig  av  en  ”rättighetsretorik”.  Så  talas  det  exempelvis  om barns  ”rätt”  till 

umgänge med den förälder som barnet  inte bor tillsammans med, vilket i  sig är ett 

obestridligt faktum.253 Däremot talas det aldrig om negationen av detsamma, nämligen 

barnets rätt att slippa umgänge, vilket jag anser tala för att det oftare tycks handla om att 

bekräfta presumtionen snarare än att bejaka barns rättigheter. ”Föräldrapresumtionen” 

kommer till uttryck så många gånger i lagtexten254 att det oundvikligen måste påverka 

domstolarnas  bedömningar  och  reducera  utrymmet  för  ”friare”  bedömningar  av 

objektiva aspekter. Ur domarna går det att utläsa en tydlig presumtion för gemensam 

vårdnad  där  den  centrala  frågan  är  huruvida  undantag  från  denna  huvudregel  är 

berättigade  eller  ej.  Reduceringen  av  det  subjektiva  perspektivet  är  troligen  en 

förklaring till varför barnen syns så lite i domarna. ”Barnets bästa” och ”barnets vilja” 

tycks mest bockas av för syns skull, utan att resultera i några synbara beaktanden.

Användandet  av  presumtioner  kan  också  ifrågasättas  för  sin  brist  på  vetenskaplig 

förankring.  Lagens förarbeten hänvisar aldrig till  några vetenskapliga källor, och det 

framgår inte heller på vilka grunder som de listade behoven i Utredningen om barnens 

rätt valts ut. 

    En ytterligare grund för att ifrågasätta användandet av presumtioner är att de växt sig 

så starka att de kommit att prägla också socialtjänstens arbete, som fortsätter att bekräfta 

och reproducera dem.255 För varje domslut som skapas utifrån socialutredningarna som 

skenbar kunskapskälla befästs bilden av att utfallet  ligger i  linje med vetenskap och 

beprövad erfarenhet, och även om domarna lider stor brist på extern kompetens torde 

socialutredningarna officiellt betraktas som ett utslag av vetenskap.

253 Se exempelvis HD:s 2014-04-17, dom i mål nr T 602-13.
254 Se, förutom den huvudsakliga presumtionen i FB 6:2 a, även 6:6 2 st, 6:8 eller 6:15.
255 Rejmer, A., Vårdnadstvister, s. 126 ff. 
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6.2 Önskvärda förändringar i tillämpningen av vetenskap och 
beprövad erfarenhet för uppnåendet av det enskilda barnets bästa

6.2.1 Låt bedömningen grundas i subjektiv objektivitet

Jag menar  att  urvalet  av objektiva  aspekter måste  ske med utgångspunkt  ur  barnets 

subjektiva omständigheter, och förespråkar ett  objektivt delmoment där de subjektiva 

aspekterna först klargörs, så att de därefter kan fungera som utgångspunkt för urvalet av 

relevanta  kunskaper  som  utgår  från  vetenskapliga  källor.  En  förening  av  de  båda 

perspektiven torde medföra en konstruktion som både motverkar standardiserade och 

normativa bedömningar och godtyckligt grundade beslut.  Ett sådant tillvägagångssätt 

skulle bättre tillgodose barnet som individ och dess rättigheter, och ligger även i linje 

med  vad  lagen  föreskriver  om  att  barnets  bästa  ska  vara  avgörande  samt  med  de 

förarbetsuttalanden som hänvisar till Eekelaars modell. 

    Genom användandet av den subjektiva objektivitets-metoden skulle presumtionerna 

få begränsad räckvidd.  Metoden skulle bidra till att se bortom fastslagna normer och 

underlätta för upptäckten av andra, för det individuella fallet mer specifika, faktorer som 

exempelvis våld eller psykisk ohälsa. Det skulle också minska risken för att vetenskap 

och beprövad erfarenhet blir för dominant och utmanövrerar det subjektiva momentet, 

under falska förespeglingar om tyngden i en argumentation som grundats i vetenskap 

och erfarenhet. Det skulle även minska risken för att andra discipliners definition av 

barnets  bästa  underordnas  det  juridiska  systemets,  såsom  riskerar  att  bli  fallet  när 

presumtionerna tillmäts stor vikt.

    Lagstiftningen  såsom  den  idag  är  formulerad  bidrar  till  en  föreställning  om 

bedömningen av barnets bästa där det objektiva kriteriet ska avse barns behov medan 

det subjektiva avser barns vilja, istället för en interaktion mellan de båda perspektiven. 

Det objektiva momentet kan benämnas som objektivt i relation till barnets egen vilja 

och  inställning  som  benämns  som  det  subjektiva.  Till  skillnad  från  det  subjektiva 

momentet ska det  objektiva grundas i  kunskap som på något  sätt  inhämtats externt, 

genom forskning,  konsultation av expertis  eller  baserat  på  tidigare  erfarenheter.  Det 

objektiva perspektivet kan aldrig ensamt tillgodose barnet som rättighetsinnehavare. Det 

subjektiva kommer sannolikt tillgodose barnets rättigheter, men det är inte säkert att det 

förmår skydda barnets grundläggande behov om barnets egna intressen är andra eller 
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kanske motstående.  Beaktandet av objektiva hänsyn behöver inte nödvändigtvis göras 

liktydigt med en objektiv syn på barn. 

6.2.2 Överväg en revidering av lagtexten 

En relevant fråga i sammanhanget är huruvida presumtionerna bör framgå i lagtexten. 

Jag har redan konstaterat stora brister i den nuvarande tillämpningen av vetenskap och 

beprövad  erfarenhet,  som  huvudsakligen  visat  sig  innebära  en  tillämpning  av 

presumtioner som framgår i lagen.

    Även om barnets  behov av sina föräldrar eller  bedömningen av risk torde  vara 

självklara faktorer att beakta vid varje bedömning, är det inte säkert att de för den skull 

bör stadgas i lagtexten. Presumtionerna får inte framstå som viktigare än andra grunder 

som kanske spelar en mer väsentlig roll för det enskilda fallet. Rejmer menar att det att 

lagtextens riktlinjer inte är uttömmande, men ofta tillämpas så,  gör att barnets bästa 

reduceras.256

    Att  lyfta presumtionerna ur lagen, och istället låta dess förarbeten ge uttryck för 

tydligare  och  mer  utförliga  beskrivningar  av  momentet  vetenskap  och  beprövad 

erfarenhet, skulle sannolikt minska risken för standardiserade bedömningar. 

    För det  fall  de lagstadgade presumtionerna är avsedda att  förstås  som en sådan 

förteckning som FN:s Barnrättskommitté förespråkar, tyder den praktiska tillämpningen 

på att den valda metoden inte lett till avsett resultat. FN:s Barnrättskommitté föreskriver 

att en förteckning över tänkbara faktorer som kan fungera vägledande för bedömningen 

av barnets bästa varken får vara hierarkisk eller uttömmande.257 Studier av praxis tyder 

på att lagtextens skrivningar och tydliga hänvisningar för bedömningen av barnets bästa 

bidragit till att förmedla bilden av en såväl hierarkisk som uttömmande ”förteckning”. 

    Om det är något som de studerade domskälen lider brist på och som därför borde 

komma till uttryck i lagtexten, så är det iakttagandet av ett barnperspektiv. Till skillnad 

från vetenskap och beprövad erfarenhet är det också ett begrepp som redan beskrivits 

närmare i lagens förarbeten.

256 Rejmer, A., Vårdnadstvister, s. 193.
257 General Comment no. 14 p. 50-51.
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6.2.3 En förändrad syn på barnet 

En  förändrad  syn  på  barnet  är  en  förutsättning  för  förverkligandet  av  ett  objektivt 

moment som utgår från subjektiv objektivitet på det sätt som jag redogjort för ovan. Det 

svenska rättssystemet  är ännu alltför präglat  av ett  behovsorienterat  synsätt  på barn, 

vilket tenderar att begränsa de objektiva bedömningarna till att endast omfatta behov 

som barn i allmänhet anses ha. Det är dags dags att låta en mer kompetensorienterad och 

viljeteoretisk syn på barnet komma till uttryck i praxis. 

En reviderad syn på barn och barns behov och intressen förutsätter också större, och 

kanske nya, kunskaper hos tillämparen. Barn som upplevt våld är ett kunskapsområde 

där  kompetensen måste ökas.  Att  döma av de studerade domarna tycks domstolarna 

uppenbarligen besitta förmågan att föreställa sig hur våld eller övergrepp kan påverka 

en  vuxen person.258 Domstolen bör  dock besitta  minst  lika goda förmågor avseende 

barns  reaktioner  och  situation  under  samma  omständigheter.  Det  ska  inte  behövas 

påminnas om att det är barnets bästa som ska vara avgörande för utgången i dessa mål, 

inte någon annans.259 

    I många av de bedömningar där barnets exponering för våld eller övergrepp utgör en 

del av beslutsunderlaget måste riskfaktorn tillåtas väga tungt, med hänsyn till skyddet 

för barnets grundläggande hälsa och utveckling. Detta bör även vara huvudregeln i fall 

då barnet uttrycker en egen vilja om bibehållen kontakt med en våldsutövande förälder, 

och kan på så sätt sägas markera en gräns för det kompetensorienterade barnets mandat. 

Gruppen  barn  som  uttrycker  intresse  av  bibehållen  kontakt  med  en  våldsutövande 

förälder  är  dock  försumbar  i  relation  till  de  många  exempel  där  barn  uttryckligen 

motsäger  sig  fortsatt  kontakt  eller  där  forskning  och  vetenskap  talar  för  det  direkt 

olämpliga i detsamma, men där domstolen dömer i strid med detta. 

6.2.4 Skärpta krav på ökad kompetens och tillgång till expertis 

För  att  lyckas  anlägga  ett  riktigt  barnperspektiv  på  bedömningen,  och  utifrån  ett 

helhetsperspektiv sätta det individuell barnets bästa främst, bör tillämparen besitta en 

258 Se exempelvis NJA 2006 s. 26.
259Mer om detta i följande avsnitt.

80



större kompetens samt ha tillgång till en bred expertis inom relevanta ämnesområden 

såsom exempelvis psykologi, sociologi och psykiatri. 

    Den oklara innebörden av vetenskap och beprövad erfarenhet har sannolikt medfört 

oklarheter avseende vilka kompetenskrav som bör ställas på tillämparen. Hänvisningen 

till det diffusa begreppet har möjliggjort ett vidmakthållande av praxis som utgått från 

gamla normer och föreställningar. Rejmers studie påvisar att barnets bästa i tingsrättens 

handläggning av vårdnadstvister primärt fastställts utifrån ett objektivt perspektiv där de 

vetenskapliga  och  vedertagna  kunskaperna  inhämtats  från  lagtexten,  förarbeten  och 

praxis.260 Då  bedömningarna  till  övervägande  del  grundas  i  presumtioner  kan 

kunskapsnivån bibehållas låg, vilket i sin tur torde bidra till ett icke-ifrågasättande av 

användandet  av  presumtioner.  Det  är  således  fråga  om  en  sorts  ont  kretslopp  där 

rättstillämparen  fortsätter  omsätta  samma  antaganden.  Förfarandet  skulle  visserligen 

kunna  ifrågasättas  ur  rättssäkerhetsaspekt  med  hänvisning  till  kunskapsbrister  hos 

tillämparen och avsaknad av individperspektiv, men skulle sannolikt kunna rättfärdigas 

med   nuvarande  rättsordning  och  hänvisning  till,  om  inte  vetenskap  så  åtminstone 

beprövad erfarenhet.  

    Det  är  också  viktigt  att  förhålla  sig  till  vetenskap  och  erfarenhet  som  något 

föränderligt. Det som idag betraktas som vetenskapligt kommer genom utveckling och 

ny  forskning  att  betraktas  som  ovetenskapligt  imorgon.  Ett  sådant  förhållningssätt 

förutsätter dock en tillämpare som besitter tillräckliga kunskaper för att hålla sig ajour 

med nya forskningsrön och kunna omsätta dem.

    Min slutsats är att den vetenskapliga förankringen både börjar och slutar i lagens 

förarebeten, och att det råder brist på kunskap och kompetens i relation till de komplexa 

och komplicerade bedömningar som tillämparen förväntas utföra. 

Det är  givetvis orimligt att  begära av den enskilda tillämparen att denne ska besitta 

erforderlig kunskap om alla eventuella aspekter som kan tänkas aktualiseras vid dessa 

bedömningar. Vad som däremot bör kunna avkrävas är förståelse för när behovet av 

extern  kompetens  är  påkallat.  En  sådan  förståelse  torde  dock  förutsätta  vissa 

grundläggande kunskaper  inom en rad,  för de vårdnadsrelaterade frågorna,  relevanta 

ämnesområden.  Därför  bör  det  övervägas  om inte  vissa  basala  kunskaper  inom ett 

bredare  kunskapsfält  med  anknytning  till  vårdnadsfrågan  skulle  kunna  avkrävas 

tillämparen. 

260 Rejmer, A., Vårdnadstvister, s. 129.
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Tillgång till  extern expertis  bör utgöra huvudregel  snarare än undantag.  Sjukvårdens 

samverkan mellan flera yrkeskategorier och kompetensområden är ett bra exempel som 

skapar  helt  andra  förutsättningar  för  tillämpningen  av  vetenskap  och  beprövad 

erfarenhet  på  det  medicinska  området.  Enligt  min  mening  kunde  det  exempelvis 

övervägas  om  inte  utlåtanden  från  fler,  för  de  vårdnadsrelaterade  bedömningarna 

relevanta, kunskapsfält än det socialvetenskapliga borde göras till en mer obligatorisk 

del av bedömningen.

    På sikt bör det dock övervägas om inte vårdnadsrelaterade tvister bör betraktas som 

ett specialiserat rättsområde med specialiserade aktörer med kompetens att fatta beslut i 

den här typen av komplicerade och mångfasetterade bedömningar.

    

Som jag redan anfört skulle en medveten satsning på såväl intern som extern kompetens 

behöva förenas med ett avskaffande av det omfattande användandet av presumtioner, för 

att  fungera  effektivt.  Inom hälso-  och  sjukvården används begreppet  evidens  för  att 

beteckna den sammanställning, granskning och utvärdering av forskningsresultat som 

utförs för att dra slutsatser om vilka behandlingsmetoder som är av god kvalitet. Även 

om  förutsättningarna  för  kvalitetsgranskning  givetvis  skiljer  sig  åt  mellan  det 

medicinska  och  det  familjerättsliga  området  anser  jag  att  vad  som rättfärdigas  med 

hänvisning till vetenskap också bör kunna vederläggas vetenskapligt. 

    För det fall det skulle upprättas en vägledande förteckning över objektiva aspekter av 

barnets  bästa  på  det  sätt  som FN:s  Barnrättskommitté  förespråkar  bör  varje  faktor 

grundas på den senaste forskningen och vetenskapligt belagda kunskaper om barn. En 

vetenskaplig  utredning  av  barns  behov  av  en  nära  och  god kontakt  med  båda  sina 

föräldrar skulle med fördel kunna utföras i relation till olika aspekter. Tänkbara faktorer 

kunde exempelvis vara mycket små barns behov, eller behovet av föräldrar som barnet 

har en dysfunktionell relation till, i synnerhet där det förekommit våld eller övergrepp. 

    Barn som utsätts för våld utgör,  som framgår av föregående avsnitt,  ett  lysande 

exempel på ett område där det redan finns så mycket forskning att inhämta. Det handlar 

bara att vilja tillägna sig den. 

Skärpta  krav  på  kunskap  bör  också  omfatta  en  utvärdering  av  innebörden  av 

grundläggande begrepp såsom ”vård” eller ”samarbete”. Med ett tydligt barnperspektiv 

och med utgångspunkt  ur vetenskapen bör den juridiska begreppssfären ifrågasättas. 
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Begrepp som uppfattas som statiska med en färdig fastställd innebörd bör utredas.

6.2.5 Avskaffa beprövad erfarenhet som kriterium vid bedömningen av det 
objektiva momentet

Beprövad erfarenhet utgör onekligen det begrepp som genererar flest oklarheter. Inte 

ens  inom  det  medicinska  området,  varifrån  begreppet  trots  allt  stammar,  verkar 

innebörden klar. Genom sin otydlighet och mångtydighet har det ofta kritiserats för att 

vara svårgreppbart, en vanlig källa till felbehandling och ett bräckligt beslutsunderlag.261 

    I relation till vikten av rättsliga garantier, strikt reglerade processer samt värdet av 

objektivitet  och transparens som bör prägla bedömningarna av barnets bästa,  ser jag 

alltför stora risker med tillämpningen av ett begrepp som beprövad erfarenhet. 

   En tillämpning av begreppet kan ifrågasättas på flera grunder. Dels finns det något 

mycket  oförutsebart  och  rättsosäkert  över  begreppet  ”erfarenhet”,  därför  att  det 

möjliggör en gräns vid den egna erfarenheten. Erfarenhet är något subjektivt, vilket gör 

det mycket svårt att granska eller ifrågasätta. Det är alltför lät att missbruka en referens 

till den egna erfarenheten för att rättfärdiga i stort sett vad som helst. 

    ”Erfarenhet”  ställer  inte  heller  något  krav  på  utveckling  bortom  det  redan 

konstaterade och kan på så sätt sägas legitimera sig själv, något som väl kan anses stå i  

strid med hela tanken om flexibilitet och föränderlighet som jag bör prägla grunderna 

för  den  objektiva  bedömningen.  Det  ligger  nära  till  hands,  och  helt  i  linje  med 

”erfarenhet”,  att  förvänta sig  att  tillämparens  bedömning mer kommer  att  utgå  från 

tillämparens egen uppfattning än från det berörda objektets perspektiv - något som kan 

betraktas som problematisk när bedömningen påstås vara objektiv. 

    Enligt min uppfattning kan beprövad erfarenhet förstås som ett rättfärdigande av ett  

visst  utrymme  för  att  ”tycka  till”,  utan  krav  på  att  behöva  belägga  sin  ståndpunkt 

vetenskapligt.  De presumtioner som etablerats i  praxis kan sägas utgöra exempel på 

detta. 

    Vad som avses med ”beprövat” är i sig att betrakta som oklart och bidrar ytterligare 

till förvirringen.

    Sammanfattningsvis gör de många oklarheter som omgärdar beprövad erfarenhet i 

261 SBU, Beprövad erfarenhet behöver omprövas. 
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relation till avsaknaden av några klara fördelar, att jag ifrågasätter om inte begreppet 

efter drygt hundra år av otydlig funktion, bör avvecklas.

7 Avslutning 

Det är mycket svårt att uppnå någon ordentlig förståelse av begreppet vetenskap och 

beprövad erfarenhet och dess existens och funktion inom vårdnadsområdet. Avsaknaden 

av tydliga direktiv för tillämpningen av vetenskap och beprövad erfarenhet kan alltför 

lätt missbrukas för uppnåendet av andras syften på bekostnad av det enskilda barnets 

bästa. Genom sitt blotta namn gör begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet stora 

anspråk på att fylla en viktig funktion för bedömningen av barnets bästa. Anspråk som 

gör den svenska Barnkomitténs avsaknad av närmare presentation av begreppet mycket 

svårförståelig. Lagens förarbeten lämnar många frågor obesvarade.

    Att döma av praxis är dessa oklarheter dock inget som verkat ligga begreppet till last. 

Tvärtom, verkar domstolarna utföra sina bedömningar utan att den objektiva aspekten 

av  barnets  bästa  framstår  som  något  hinder.  Ofta  resulterar  dessa  bedömningar  i 

liknande  resultat:  slutsatser,  som i  brist  på  funktionella  metoder  verkar  grundade  i 

sådant  som  närmast  är  att  betrakta  som  socialt  konsensus,  föreställningar  och 

antaganden som igenkänns i samhället överlag, men som för den skull inte behöver vara 

vetenskapligt underbyggda. På detta sätt har fördomar och okunskap, såsom exempelvis 

den könsnormativa föreställningar om att mammor är lämpligare som vårdnadshavare 

för små flickor medan fäder anses var lämpligare vårdnadshavare för äldre pojkar, inte 

bara legitimerats genom hänvisningen till vetenskap och erfarenhet, utan även kommit 

att ligga till grund för bedömningen  av vad som är att anse som bäst för ett barn.262 

    Svaret på varför vetenskap och beprövad erfarenhet trots allt lyckats bli ett etablerat  

begrepp i den svenska rättsordningen, står enligt min mening att finna just i den vaghet 

och  otydlighet  som jag  ifrågasätter.  Genom sin  kombination  av  oklar  innebörd och 

respektingivande benämning kan det objektiva perspektivet av bedömningen av barnets 

bästa fungera som ett rättfärdigande av förfaranden som annars kunde ifrågasättas med 

hänsyn till exempelvis rättssäkerhetsaspekten eller förutsebarhet. Det kan användas för 

att legitimera förfaranden som kanske etablerats utifrån en ovetenskaplig, om än god, 

262 Se Rejmer, A., Vårdnadstvister, s. 123 samt SOU 1997:116, s. 149 f. 
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intention  hos  tillämparen  men  som  inte  kommit  till  uttryck  i  lagstiftningen,  eller 

tvärtom. Det kan också användas för att upprätthålla traditioner som med något slags 

tyst konsensus ansetts fungera så bra att det med hänsyn till bristande resurser i form av 

avsaknad av tid eller ekonomi ändå ansetts värda att upprätthålla. Det kan också vara ett 

sätt för den enskilde tillämparen att dölja bristande kompetens och kunna bibehålla sin 

beslutsmakt.   Sammanfattningsvis tycks begreppet fungera som en slags ventil inom 

olika rättsområden, avsedd att  underlätta  för beslutsfattaren i  dess arbete med redan 

svåra bedömningar. 

Det att presumtionerna kommit till så tydligt uttryck i lagtexten har ytterligare bidragit 

till  att  underlätta  domstolarnas  bedömningar.  I  praktiken  har  detta  inneburit  att 

bedömningen av det objektiva delmomentet av barnets bästa i princip är att betrakta 

som utfört  på  förhand.  Genom lagstiftarens  försorg  har  presumtionerna  kommit  att 

utgöra den naturliga och standardiserade utgångspunkten för bedömningen.

Min övergripande slutsats är att vetenskap och beprövad erfarenhet inte kan sägas göra 

skäl  för  sitt  namn på  det  sätt  det  idag  tillämpas.  Presumtionerna  kan  inte  beläggas 

vetenskapligt,  och därtill  kan en  bedömning som grundar  sig  i  kollektivet  svårligen 

betraktas som vetenskaplig i relation till vad som är att betrakta som det bästa för en 

enskild individ. För att besvara den komplicerade frågan om det bästa för ett enskilt 

barn krävs noggranna utredningar och undersökningar  av ett  slag jag inte kunnat se 

något av i de studier av doktrin och praxis som legat till grund för den här uppsatsen. 

    Jag  efterlyser  ett  objektivt  delmoment  vid  bedömningen  av  barnets  bästa,  som 

innefattar  en omfattande bedömning grundad i  belagd vetenskap av relevans för det 

individuella barnets situation.  Jag förespråkar iakttagandet av ett  subjektivt objektivt 

perspektiv, vilket förutsätter ökad kompetens hos tillämparen, en standardiserad tillgång 

till expertis samt inte minst ödmjukhet och vilja inför att tillgodogöra sig nya kunskaper 

och förhållningssätt. 

Ett objektivt delmoment som utgår från en bedömning baserad på subjektiv objektivitet 

kommer sannolikt att vara resurskrävande såväl ur tidsmässig- som ekonomisk aspekt. 

Det  är dock viktigt att minnas att de vårdnadsrelaterade målen redan är resurskrävande i  

sig. De kostar, förutom i tid och pengar, också i form av oersättliga förluster av barns 

trygghet, hälsa och utvecklingsmöjligheter. Om det svenska rättssystemet inte anser sig 
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ha  råd  att  beakta  detta,  måste  det  åtminstone  vara  ärligt  med  den  nuvarande 

tillämpningens  tillkortakommanden.  Därtill  bör  det  fråga  sig  om det  är  lämpligt  att 

använda sig av begrepp som ”vetenskap” och ”erfarenhet” för att beteckna det objektiva 

delmomentet, då det onekligen skapar vissa förväntningar. Det bör också ifrågasätta om 

det är lämpligt att i lagens förarbeten hänvisa till Eekelaars metod för bedömningen av 

barnets bästa. 

Att tillämpa en fastställd metod för bedömningen av barnets bästa kan vara ett sätt att 

öka förutsebarheten och rättssäkerheten vid tillämpningen av en princip som medvetet 

hållits öppen för att tillfredsställa det subjektiva perspektiv som är en förutsättning för 

att  uppnå  det  bästa  för  det  enskilda  barnet.  Detta  får  dock  inte  förväxlas  med 

tillämpningen av ett fastställt resultat. En sådan missuppfattning kommer nämligen att 

förta  beaktandet  av  den  subjektivitet  som är  intentionen  med  bedömningen.  Det  är 

metoden  som  ska  vara  etablerad  och  fungera  som  garanti  för  processens  kvalitet. 

Användandet  av ett  visst fastställt  resultat,  eller  ett  i  vart  fall  mycket  begränsat  och 

inflexibelt utbud av tänkbara utgångar, går dels emot metodens hela intention, därtill gör 

den metoden i sig överflödig eftersom inga bedömningar utförs i realiteten.

När det gäller barnets bästa måste man dessutom minnas att syftet med bedömningen är 

att  uppnå  det  bästa  för  det  enskilda  barnet  samtidigt  som  det  ska  behandlas  som 

rättighetsinnehavare. I en uppsats av det här slaget är det lätt att förlora sig i teoretiska 

resonemang om det olämpliga i att beteckna ett förfarande med ord som det hypotetiskt 

sett inte kommer att kunna leva upp till i det enskilda fallet. Det är lätt att förlora sig på 

det teoretiska planet och tappa bort varför uppmärksammandet av problematiken är så 

viktigt.  Vid sådana tillfällen bör vi påminna oss om att teorins funktion är att skapa 

lösningar för tillämpningen i praktiken. Varje misslyckande drabbar ett enskilt barn. I 

praktiken fortsätter  de konstaterade  bristerna hos vetenskap och beprövad erfarenhet 

som  det  objektiva  delmomentet  vid  bedömningen  av  barnets  bästa  att  resultera  i 

negativa konsekvenser för enskilda barns förmåga att etablera en trygg och fungerande 

livssituation. Varje enskilt fall är i sig ett skäl att se över den nuvarande ordningen.
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