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Abstract 

 

Is it what’s best for the child?  

A qualitative and comparative study on the discussion about the best interests of 

the child in Gävle district court judgments regarding custody, residence and 

contact disputes  

Alexandra Knudsen Wahlbom and Linda Åberg  

 

The child's best interest is described by researchers as elusive. Despite this, the concept 

is statutory and should be essential to decisions regarding custody, residence and 

contact. The purpose of this study was to inquire Gävle district court's discussion of the 

child's best interest in custody, residence and contact judgments in 1992, 2002 and 

2012, and to study whether the arguing changed over time. Text analysis was applied to 

analyze data which then was studied by perspectives of socialconstructionism and 

sociology of law. A prominent result was that the district court's discussion of the 

child’s best interest is usually made indirectly. However, direct references to the 

concept of the child’s best interest increased, mainly in the judgments from 2012. This 

result might derive from the reforms made in the Swedish Parental Code in 2006. 

Another important conclusion we have come to concern is that the child’s best interest 

seem to be inconstant. 

 

 

 

Keywords: the child’s best interest, child custody case, child perspective, children’s 

rights, legislation   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sammanfattning 

 

Blir det till barnets bästa? 

En kvalitativ och komparativ studie om diskussionen kring barnets bästa i Gävle 

tingsrätts domar i vårdnads-, boende- och umgängestvister 

Alexandra Knudsen Wahlbom och Linda Åberg 

 

Barnets bästa beskrivs av forskare som ett svårdefinierat begrepp. Trots detta är 

begreppet lagstadgat och ska vara avgörande för alla beslut kring vårdnad, boende och 

umgänge. Syftet med studien har varit att undersöka Gävle tingsrätts diskussion av 

barnets bästa i vårdnads-, boende- och umgängesdomar under åren 1992, 2002 och 2012 

samt om det skett någon förändring över tid. En form av textanalys användes för att 

analysera empirin som sedan studerades med socialkonstruktionistisk och 

rättssociologisk teori. Det mest framträdande resultatet var att tingsrättens diskussion 

kring barnets bästa oftast skett indirekt, där ingen direkt motivering har gjorts huruvida 

en viss situation är till barnets bästa eller inte. Emellertid har direkta referenser till 

begreppet barnets bästa ökat, främst i domarna från år 2012. Resultatet kan antas 

härröra ur de reformer som gjorts i föräldrabalken år 2006. En annan viktig slutsats vi 

kommit fram till rör hur barnets bästa alltid verkar vara situationsbundet.  

 

 

 

Nyckelord: barnets bästa, vårdnadstvist, barnperspektiv, barns rättigheter, lagstiftning 
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ingång till skrivandet kring begreppet barnets bästa. Ett stort tack riktas också till 

Cecilie Faerövig och Elisabet Öhman, båda familjerättssekreterare på 

familjerättsgruppen i Gävle, för rik inspiration och ett aldrig sinande stöd.  

 

Sist men inte minst vill vi författare också tacka varandra. Vissa gånger har det varit en 

fröjd att författa tillsammans, andra gånger har frustrationen suttit på en egen stol i 

rummet. Som tur är har vi alltid sett ljuset i tunneln och stöttat varandra under mer 

krävande perioder. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Inledning 

I svensk lag under föräldrabalken 6 kap. 2a§ klargörs följande: 

 

”Barnets bästa skall vara avgörande för alla  

beslut om vårdnad, boende och umgänge.”.  

 

Barnets bästa har sålunda företräde framför andra bedömningsgrunder, såsom rättvisa 

mellan föräldrar eller en förälders behov av kontakt med sitt barn. Hänsyn skall också 

tas till barnets vilja, i relation till barnets ålder och mognad. Det finns inget universellt 

tillvägagångssätt för att bedöma ett barns bästa, även om vissa generella utgångspunkter 

alltid tas i åtanke. Varje barn är unikt och därför bör varje bedömning se till ett särskilt 

barn (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Det råder ingen tvekan om att det är just barnets bästa som skall stå i fokus vid beslut 

som rör dem själva, då det är barnets framtid det rör sig om. Trots detta har betydande 

kritik riktats mot både socialnämnder och domstolar då det tycks vara föräldrars 

intressen som tillgodoses i första rummet. Förvisso är det av vikt att även föräldrars 

åsikt beaktas, men barnet ska förbli huvudperson i ärendet. Det finns ett allmänt 

vedertaget förhållningssätt vilket innebär att då det råder goda förhållanden mellan 

föräldrar blir dessa även goda för barnet. Även om en problemfri vardag inte kan 

åstadkommas för barnet behöver barnet emellertid en god tillvaro som främjar barnets 

välmående och som inte försvåras av föräldrars konflikter. Om det råder svårigheter att 

skapa en god tillvaro hos föräldrar kan detta ge negativa konsekvenser för barnet som 

utsätts för riskabla stridigheter och dispyter. Att uppfylla barnets bästa blir nästintill en 

omöjlighet om bedömningen görs utifrån ett vuxenperspektiv, varför det är av yttersta 

vikt att barnet får komma till tals och påverka sin livssituation (SOU 2005:43).  

 

1.2 Problemformulering 

Att se till barnets bästa medför enligt Socialtjänstlagen att ”se med barnets ögon”. Det 

betyder mer exakt att närma sig barnets perspektiv genom att sätta sig in i dess situation 

och förmedla dess vilja sammanvägt med vad som anses bli bäst för barnet (Pettersson, 

2003). Efter påbörjad litteratursökning och egna tankar kring begreppet barnets bästa 

har vi upptäckt en vaghet i begreppets betydelse. Begreppet barnets bästa är skapat för 

https://lagen.nu/1949:381#K6P2aS1
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att säkerställa barnets intressen i en rättslig kontext. Emellertid är begreppet 

svårdefinierat. Singer (2012) beskriver att begreppet först får sitt innehåll då ett enskilt 

fall berörs, eftersom barnets bästa är beroende av varje barns unika levnadssituation. 

Vidare beskriver Singer att barnets bästa kan verka som ett samlingsnamn för flera olika 

hänsynstaganden som begreppet inrymmer. Dessa är att sörja för barns olika behov och 

intressen, ta tillvara på barnets egen uppfattning samt dess vilja. Det verkar således 

finnas mångtydigheter och oklarheter kring vad som egentligen är till barnets bästa. 

 

1.3 Syfte 

Det vi ämnar undersöka är typen av diskussion och hänsynstagande av begreppet 

barnets bästa som förekommer i Gävle tingsrätts domar kring vårdnad, boende och 

umgänge samt om det har skett någon förändring under åren 1992, 2002 och 2012. 

 

1.4 Frågeställningar 

Vad innebär begreppet barnets bästa och vilka värderingar inryms i detta?  

På vilket sätt förekommer diskussion och hänsynstagande av begreppet barnets bästa i 

Gävle tingsrätts domar kring vårdnad, boende och umgänge år 1992, 2002 och 2012? 

Sker det förändringar över tid gällande diskussion och hänsynstagande av begreppet 

barnets bästa i dessa domar? 

 

1.5 Relevans för socialt arbete 

Människor vilka kommer i kontakt med barn i sina yrkesliv har alla att förhålla sig till 

barnets bästa. Begreppet beskrivs som mångfacetterat och har ingen precis betydelse. 

Många gånger tenderar människor i verksamheter vilka har med barn att göra att se 

föräldrars rättigheter till sina barn framför barnets rättigheter till sina föräldrar (Nellvik, 

Nylander & Weitz, 2014). Det är emellertid barnet som har rätt till sina föräldrar och 

inte vice versa. Mot bakgrund av detta tänker vi att det kan finnas ett allmänt intresse av 

att vidare undersöka begreppet barnets bästa och hur det kommer till uttryck. I och med 

våra litteratursökningar tror vi oss ha upptäckt ett eventuellt kunskapshål vad gäller 

uttrycket. Mycket litteratur är skriven om barnets bästa i förhållande till socialtjänstens 

arbete med detta. Däremot har vi inte funnit särskilt mycket om domstolens roll och 

hantering av begreppet i ärenden som gäller barn.  

 



 

3 
 

Vi har sedan våra praktikperioder en förförståelse om att barnets bästa är något som 

särskilt ses till i beslut om barn vad gäller exempelvis bedömningar och utredningar. Att 

se till barnets bästa är något som även åligger tingsrätten då de avkunnar domar i 

exempelvis vårdnads-, boende- och umgängestvister (jfr föräldrabalken 6 kap. 2 a§). Vi 

tänker att det är svårt att avgöra huruvida bedömningen görs i förhållande till barnets 

bästa om detta inte redovisas i domarna.  

 

Denna uppsats är av intresse för det sociala arbetet på det sättet att socialtjänsten 

ansvarar för att alla beslut kring barnet är utifrån dess bästa. I och med att domstolen är 

beslutstagaren i vårdnadstvister är det av vikt att socialtjänsten känner till hur domstolen 

resonerar i dessa ärenden. Utan en dokumentation av barnets bästa finns egentligen inga 

belägg för att domen har tagits enligt just barnets bästa. Nyttan vår studie kan komma 

att få är att den förhoppningsvis kan komma att bli en information för både tingsrätten 

och socialtjänsten vad gäller deras arbetssätt kring begreppet. Vi hoppas även att studien 

kan komma att bringa viss klarhet i mångtydigheten kring barnets bästa. 

 

2. Kunskapsläge 

Vi har med detta avsnitt för avsikt att redovisa hur begreppet barnets bästa vuxit fram 

som norm och lag i det svenska samhället genom processer såsom barnkonventionens 

intåg samt utveckling av begreppet genom propositioner och andra förarbeten. 

 

2.1 Barnkonventionen 

Idén till barnkonventionen kom till långt innan den trädde i kraft som internationell 

konvention. Allt började år 1923 då Eglantyne Jebb, Rädda Barnens grundare, skrev en 

deklaration om barns rättigheter vilken ett år senare antogs av FN (Förenta nationerna) i 

Genève (UNICEF). Detta var första gången barns rättigheter uppmärksammades 

internationellt. Trots att detta dokument var i form av ett moraliskt ställningstagande 

kom det att bli en viktig milstolpe för barn och deras rättigheter (Singer, 2012). Först år 

1989 blev barnkonventionen antagen som en rättsligt bindande norm. Barnkonventionen 

består av 54 artiklar i sin helhet, som sedan har kommit att kompletteras med ytterligare 

artiklar gällande bland annat trafficking. I artikel 3.1 slås principen om barnets bästa 

fast och lyder som följer: 
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3.1. ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller 

privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 

myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta 

rummet.” (FN, 2009).  

 

Barnkonventionen ger en tudelad syn på barn. Å ena sidan ses barn som sårbara och i 

behov av stöd och skydd. Å andra sidan ska barnets livsperspektiv beaktas, det vill säga, 

hur barnet ser på sin tillvaro. För att demonstrera denna tudelning har vi valt ut två 

artiklar vilka representerar barn som både starka och svaga.  

 

13.1. ”Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet 

att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information 

och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller 

genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.” 

 

3.2. ”Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och 

sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de 

rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, 

vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, 

och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och 

administrativa åtgärder.” (FN, 2009). 

 

Artikel 13.1 exemplifierar barn som starka. Barn har enligt denna artikel rätt till att 

kommunicera sin åsikt, sina tankar eller annan information. Detta tyder på barns rätt till 

ett aktivt deltagande i samhällslivet. Artikeln gör inte anspråk på att barnet ska vara i 

någon särskild ålder eller mognadsgrad för att kunna utöva dessa rättigheter. Artikel 3.2 

exemplifierar istället barn som svaga. Det åligger konventionsstaterna att försäkra 

barnet genom föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer skydd och omvårdnad. 

Genom detta kan en uppfattning uppstå om att barnet inte kan ta till vara på sig själv 

eller sin utveckling. Poängen med detta är att Barnkonventionen uttrycker en kluven 

bild av barnet som samhällsmedlem. Å ena sidan är barnet starkt och ska få uttrycka sig. 

Å andra sidan bör barnet beskyddas till det yttersta. Singer (2012) skriver att 

Barnkonventionen förklarar barnets bästa som situationellt bundet beroende på barns 

olika livssituationer. Det kan ibland alltså vara av nödvändighet att beskydda barnet från 

skada, samtidigt som det istället kan vara av nödvändighet att låta barnet komma till 
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tals. Varje situation kräver en särskild avvägning. Detta kan i sin tur appliceras på 

vårdnadstvistiga situationer där barnet ibland bör komma till tals kring sin situation, och 

andra gånger istället bör beskyddas från ett aktivt deltagande i målet.  

 

2.2 Förarbeten kring barnets bästa 

 

2.2.1 SOU 1997:116 

Barnkommittén utförde år 1997 en granskning (SOU 1997:116) kring begreppet om 

barnets bästa och barns rättigheter. Kommittén tittade bland annat närmre på FN:s 

barnkonvention och konstaterade att detta dokument var det enda i sitt slag vilket 

redogjorde för barnets bästa med en avsevärd bredd. Detta innebar närmre att barnets 

bästa skulle ha företräde på alla samhälleliga arenor och inte bara i familjerättsliga 

ärenden. Detta resonemang resulterade i att Barnkommittén antog nytt barnfokus. 

Kommittén såg det som viktigt att Barnkonventionen var det första dokumentet vilket 

gjorde barn till ett subjekt med rättigheter till skillnad från tidigare då barn sågs som 

objekt och deras bästa sattes i perspektiv till något annat. Barnkommittén framhöll att 

det i artikel 3 i barnkonventionen klargörs att barnets bästa alltid ska beaktas. Den 

engelska betydelsen ”a primary consideration” har översatts till ”sättas i främsta 

rummet”. Consideration betyder närmare att barnets bästa alltid måste övervägas i alla 

situationer.  Barnets bästa vilket innefattar barnets behov, situation och intressen skulle 

alltid tas i åtanke vid beslutsprocesser kring barnet. Beslutsfattande myndigheter skulle 

vid den tidpunkten kunna redovisa att resonemang kring barnets bästa förekommit.  

 

Barnkommittén påtalade vikten av en önskvärd tolkning av begreppet barnets bästa. För 

att på adekvat sätt kunna bedöma vad som är bäst för ett barn borde vetenskap och 

beprövad erfarenhet kombineras med att låta barnet själv komma till tals. 

Barnkommittén förde en diskussion kring hur tungt barnets bästa egentligen skulle väga 

i förhållande till andra aspekter. Barnets bästa skulle vara en tungt vägande faktor men 

några exakta angivelser fanns inte. Beslut som innefattar barn kan därför sägas innefatta 

två beslutsprocesser. Vad som är till barnets bästa skulle bestämmas samtidigt som detta 

skulle avvägas i förhållande till andra intressen. Vidare diskuterade barnkommittén 

kring att beslut ska tas i förhållande till ett barns synvinkel. Detta innebar att vid beslut 

som rör barn bör lagmän och övriga beslutsfattare försöka sätta sig in i hur barnet 

uppfattar sin livssituation, med andra ord anta ett barnperspektiv. Lagmän måste kunna 

ha förmågan att visa empati och inlevelseförmåga till barnets situation (SOU 1997:116). 
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2.2.2 Proposition 1997/98:7 

I Regeringens proposition (1997/98:7) fanns huvudsakligen förslag till ändringar i 

föräldrabalkens bestämmelser. I och med denna proposition ville regeringen tydliggöra 

principen om barnets bästa i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Regeringen 

framförde särskilt ett förslag om att förstärka principen om barnets bästa genom att 

tillägga att barnets bästa skulle komma i främsta rummet vid beslut som rörde vårdnad, 

boende och umgänge. Orsaken till förändringen i lagstiftningen låg främst i förklaringen 

att barnets bästa redan var framstående i svensk rätt genom den dåvarande lydelsen 

”efter vad som är bäst för barnet”. Regeringen hänvisade till att artikel tre i 

barnkonventionen (principen om barnets bästa) är en styrande princip dokumentet 

igenom. Vidare saknade regeringen vid detta tillfälle bestämmelser om barnets bästa 

som övergripande princip i lagtexten. Vid en utredning som regeringen tidigare utfört 

framfördes nödvändigheten av att barnets bästa bör vara avgörande för alla beslut kring 

vårdnad, boende och umgänge. För att ytterligare förstärka detta ansåg regeringen att 

detta förtydligande skulle klargöras redan i inledningen av sjätte kapitlet. 

 

2.2.3 SOU 2005:43 

I statens offentliga utredning 2005:43 poängterades att förändringen i lagstiftningen år 

1998 som innebar att barnets bästa skulle komma i främsta rummet vid beslut som rörde 

vårdnad, boende och umgänge inte innebar någon förändring i gällande rätt. Trots detta 

innebar bestämmelsen att sådana beslut kring barn tog sig utgångspunkt i den allmänna 

regeln om barnets bästa. I och med denna bestämmelse knöt också det svenska 

regelverket an till FN:s barnkonvention. Vid denna tidpunkt var alltså gällande rätt att 

barnets bästa skulle komma i främsta rummet avseende beslut om vårdnad, boende och 

umgänge. Detta gällde för såväl domstol som socialnämnd. Vidare gjordes vid denna 

tidpunkt ett åtskiljande av barnets vilja kontra barnets bästa. Bestämmelsen om att 

hänsyn ska fästas till barnets vilja i beaktande av dess ålder och mognad var under 

denna period inte sammanfogad med 6 kap. 2 a§ FB som denna är idag (jfr FB 6 kap. 2 

a§ 3 st). Syftet med detta åtskiljande var att barnets vilja skulle ses som fristående från 

barnets bästa då dessa två begrepp inte alltid hade samma betydelse. I svårartade 

situationer där barnets bästa inte alltid var självklart blev barnets vilja den tyngre 

vågskålen.   
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2.2.4 Proposition 2005/06:99 

I denna proposition föreslog regeringen ett förtydligande kring användandet av barnets 

bästa i lagtext. Regeringen ansåg slutgiltigt att barnets bästa ska ”vara avgörande för 

alla beslut om vårdnad, boende och umgänge”. I beslut som rör vårdnad, boende och 

umgänge skulle barnets intresse vara av högsta prioritet. Inom praxis innebar detta att 

inga andra intressen stod över barnets. I propositionen beskrivs hur de som arbetade 

med frågor kring vårdnad, boende och umgänge alltid stod inför tolkningssvårigheter 

kring barnets bästa. En svårighet var att avgöra hur tungt begreppet skulle väga 

gentemot andra intressen. Det regeringen ville genomföra med detta förtydligande var 

att eliminera sådana risker (Prop. 2005/06:99). Denna bestämmelse kring barnets bästa 

är densamma även i dagsläget.  

 

 

3. Tidigare forskning 

Tidigare forskning är vald utifrån relevans för vårt syfte vilket är att undersöka 

diskussionen av begreppet barnets bästa i tingsrättens domar i vårdnads-, boende- och 

umgängestvister. Avsnittet om tidigare forskning innehar funktionen att ge en inledande 

beskrivning kring olika forskares resultat av hur tingsrätten handlägger enligt barnets 

bästa och vilka resultat olika forskare har fått i sina studier om vad barnets bästa kan 

innebära. Under avsnitten analys (6.8) och resultatdiskussion (7.2) diskuteras sedan 

tidigare forskning i förhållande till våra resultat.  

  

3.1 Barnets bästa i tingsrättens handläggning 

Rejmers (2003) avhandling ”Vårdnadstvister” syftar till att granska tingsrättens ansvar 

vid handläggning av vårdnadskonflikter utifrån begreppet barnets bästa. Rejmer har 

funnit flertalet fynd vad gäller förekomsten av barnets bästa i tingsrättens handläggning. 

Då tingsrätten endast får en allmängiltig information av vårdnadsutredningarna innebär 

detta att deras barnperspektiv inte får det utrymme det borde ha.  Visserligen ges tillfälle 

för domstolar att inhämta ytterligare information, i form av att prata med barnet i fråga. 

Dock har det etiska dilemmat i detta ifrågasatts, varför domstolarna sällan eller aldrig 

använder sig av detta förfarande. I de fall där en vårdnadsutredning gjorts av 

familjerätten men innan huvudförhandling ägt rum i tingsrätten har föräldrarna i knappt 

hälften av fallen redan slutit en överenskommelse. Tingsrätten har då fastställt 

vårdnadsfrågan i enlighet med föräldrarnas överenskommelse. Problemet med detta är 
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att varken barnets inställning eller synpunkter har övervägts, då föräldrarnas 

överenskommelse anses vara synonym med barnets bästa.  

 

Då en regelrätt huvudförhandling ägt rum för att avgöra ett vårdnadsmål har det visat 

sig att barnets bästa behandlas slentrianmässigt i tingsrättens handläggning. Den 

information som finns i handläggningen kring barnet belyser oftast bara namnuppgifter, 

ålder, kön och eventuella citat. Detta resulterar i att barnets bästa inte går att fastställa 

utifrån ett nyanserat perspektiv. Tingsrätten väljer att inte heller titta på den 

känslomässiga relationen mellan föräldrar och barn. Detta trots att det i Rejmers 

insamlade enkätundersökningar framkommit att denna bör vägas in i den sammanlagda 

bedömningen. I de fall där en känslomässig relation har kartlagts har barnet ofta endast 

haft en sporadisk kontakt med den ena föräldern. Likvärdiga känslomässiga band till 

respektive förälder verkar alltså inte vara av vikt för tingsrättens resonemang (Rejmer, 

2003). Tingsrätten tycks vidare fastställa barnets bästa utifrån ett objektivt perspektiv 

bestående av allmänt vedertagen kunskap hämtad från föräldrabalkens bestämmelser, 

förarbeten och praxis (Rejmer, 2003).  

 

3.2 Begreppet barnets bästa 

Barnkonventionen fastställer att det är barnets bästa som alltid ska beaktas och sättas i 

främsta rummet när åtgärder som gäller barn görs oavsett om dessa åtgärder företas av 

offentliga eller privata välfärdsverksamheter. Eftersom barnets bästa är konstruerat som 

en allmän och övergripande princip betyder detta att någon exakt definition av 

begreppet inte finns. Rejmer framhåller att det är nästintill omöjligt att exakt klargöra 

begreppets betydelse då det förhåller sig situationsbundet. Detta betyder att vad som 

anses bäst för barn skiftar beroende på samhället, situationen och barnet (Rejmer, 2003). 

 

Read (2013) menar att principen om barnets bästa är ett diffust uttryck som har 

inneburit olika ting vid olika tidpunkter. Det saknas en sammanhållen bild av vad som 

menas med uttrycket. Begreppet innehar stor flexibilitet, vilket kan resultera i att en 

mängd variabler kan innefattas i vad som uppfattas som barnets bästa. Beroende på 

vilket teoretiskt perspektiv som används för att determinera barnets bästa, kan uttrycket 

tyckas föränderligt och mångfacetterat.  

 

Skivenes (2010) motiverar barnets bästa i form av en mångfacetterad princip. Forskare 

som skrivit avsevärda mängder inom ämnet om barnets bästa har kommit fram till att 
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det finns omfattande brister vad gäller definitionen (jfr Elster, 1989; Breen, 2002; 

Freeman, 2007). Vad som är bäst för ett specifikt barn i en given situation (eller barn 

generellt) är ofta svävande. Uttrycket ger utrymme för spekulation och blir svårt att 

applicera på barn i generell mening. Vidare uttrycker många forskare tvivel vad gäller 

begreppets användbarhet som riktlinje i beslutsfattande situationer. Detta kan uppfattas 

motsägelsefullt då principen är antagen i Barnkonventionen och används runt om i 

världen som ledande princip i lagstiftning. I begreppets nutida utformning erbjuds 

begränsad vägledning när det kommer till beslutsfattande som påverkar familjer. I 

förlängningen innebär detta att ett betydande spelrum öppnas upp för beslutsfattarna, 

vilka står inför att väga olika argument mot varandra i beslut gällande barnets bästa. 

Detta utgör inte bara ett problem för de som utsätts för bedömning, utan även för 

säkerheten i bedömningen. Dilemmat blir det diffusa antagandet att barnets bästa sätts i 

främsta rummet (Skivenes, 2010).  

 

Skivenes (2010) har bland annat kommit fram till att lagstiftning angående barnets bästa 

är skiftande i Norden. Svensk lagstiftning om barn styrs av principen om barnets bästa, 

men det finns inga vidare instruktioner för tillvägagångssättet ur vilket lagmännen ska 

komma fram till barnets bästa. I Finland och Norge finns däremot lagstiftning vilken 

stipulerar att beslutsfattare rekommenderas att framhäva vissa värden och bekymmer 

vad gäller barnets bästa. Skivenes (2010) kommer också fram till fem vägledande 

punkter som skulle kunna förbättra perspektivet på barnets bästa. Det första är att 

lagstiftare bör specificera vilka överväganden som gjorts då barnets bästa bestäms. 

Annat som lagstiftaren bör ha i åtanke är att undvika starka och normativa presumtioner 

om barnets bästa, såsom exempelvis teorier om blodsband. Domstolen måste också bli 

bättre på att väga in barnets egna åsikter om sin framtid, då det är denne individ som 

beslutet gäller. Domstolen bör även uppdatera sin kunskap angående barns behov för att 

vara försäkrade om att besluten baseras på solid förankrad kunskap.  

 

3.3 Barnets vilja – en del i barnets bästa 

Archard & Skivenes (2009) beskriver två centrala principer inom det västerländska 

rättssystemet vad gäller barn: att alla beslut följer principen om barnets bästa samt att ett 

barn har rätt att uttrycka sin vilja i förhållande till barnets mognad och ålder. I 

barnkonventionen återfinns dessa båda principer och ingen inbördes hierarki existerar 

dem emellan. Trots detta uttrycker Archard & Skivenes att det i Nordeuropa ter sig 

problematiskt att implementera balansen mellan dessa två principer. Mer konkret 
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innebär detta att det är svårt att veta vilket utrymme som bör ges till barnet att uttrycka 

sin egen vilja och barnets bästa.  Principen om barnets bästa verkar enligt forskarna 

kunna få ett större utrymme än principen om barnets egen vilja då många länder 

(exempelvis Norge) måste fatta beslut gällande barn som är till dess bästa. Oavsett hur 

lagmän väljer att tolka de två principerna är det enligt Archard & Skivenes författarna 

av Barnkonventionens intention att det ska vara möjligt att sammanföra dessa. Flertalet 

forskare har påpekat att det dock fortfarande återstår problem kring hur detta görs i 

praktiken. Detta eftersom de två principerna tycks dra åt motsatta håll. Å ena sidan ska 

lagmän se till vad som verkar bli bäst för barnet, något som barnet nödvändigtvis inte 

behöver hålla med om. Å andra sidan har barnet rätt att uttrycka sin vilja, en vilja som 

nödvändigtvis inte är till barnets bästa enligt lagmännen. Detta blir till form av en 

paradox. I det tidigare avsnittet om barnkonventionen (2.1) beskrev vi hur barnet kan 

ses som starkt respektive svagt. Här går det att se hur detta även återspeglas i 

forskningen. Sammanfattningsvis kan sägas att barn har rätt att uttrycka sin vilja och 

lagmännen ska även ta detta i beaktande, samtidigt som detta inte får ses som den 

överordnade prioriteringen när ett beslut ska tas. Barnets vilja är alltså inte auktoritativ.  

 

Singer (2012) betonar att det är svårt att tydligt definiera vilken betydelse barnets vilja 

ska tillmätas i rättsliga processer. Problemet blir förstärkt i och med lagregeln som 

påpekar att barns vilja ska ses med beaktande av dess ålder och mognad. Barnet blir på 

detta sätt objektifierat inför vuxnas omsorger. Beroende på hur lagmännen ser på 

barnets behov påverkas vilken betydelse som tillmäts barnets egen vilja. Singer påpekar 

vidare att detta går hand i hand med synen på barnet som ett självständigt rättssubjekt. 

Oavsett vilken betydelse barnets vilja tillmäts i slutändan har barnet rätt att uttrycka 

denna.  

 

 

4. Teori 
 

4.1 Socialkonstruktionism 

Berger & Luckmann (1966) inleder med att förklara det socialkonstruktionistiska 

perspektivet genom att ange att den verklighet vi känner till är socialt konstruerad. Två 

viktiga originalbegrepp inom traditionen är kunskap och verklighet. Verkligheten 

beskrivs vara ett skeende som är oberoende av vår egen vilja, verkligheten ligger utom 
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vår kontroll. Kunskap beskrivs vara vissheten om att vissa fenomen existerar och att 

dessa innehar särskilda egenskaper.  

 

Burr (2003) beskriver ett antal antaganden vilka är centrala för att manifestera ett 

socialkonstruktionistiskt tankesätt. Socialkonstruktionismen utmanar det för givet tagna 

genom att ifrågasätta våra observationer samt den kunskap vi tror oss inneha. Mänskliga 

kategoriseringar av olika ting behöver nödvändigtvis inte vara såsom vi tror oss uppfatta 

dem. Olika kategoriseringar som automatiskt görs av människor, såsom exempelvis 

könstillhörighet, utförs då människan internaliserat sin verklighet. Vi tror oss veta att 

vissa saker är på ett visst sätt. Den kunskap vi använder för att förstå världen vi lever i 

är historiskt och kulturellt bunden. Burr tar upp exemplet kring förståelsen av 

barndomen som ett föränderligt ting. Hur vi väljer att se på vad barndomen innebär 

beror på vilken tid samt i vilken del av världen vi lever i, detta är alltså sociokulturellt 

bundet.  Förväntningarna på barn och barnuppfostran har förändrats genom tiderna. Det 

är exempelvis bara ett antal decennier sedan då det i Sverige var tillåtet att aga sina 

barn. Vidare går kunskap och vårt sociala beteende hand i hand, det vill säga, olika 

beteende hos olika människor är tillåtna eller ej beroende på vilken kontext de inträffar i 

och under vilken tidsperiod.  

 

Berger & Luckmann (1966) skriver om språkets betydelse och förklarar språket som det 

mest centrala verktyget i det mänskliga samhället. Våra gemensamma och vardagliga 

nämnare upprätthålls av språkets kontenta. Med hjälp av språket blir världen omkring 

oss mer tillgänglig då språket tillåter oss att överskrida gränsen kring här och nu och gör 

det möjligt för diskussioner bortom vår egen verklighet. Språket kan med hjälp av den 

mänskliga kommunikationen ansamla mängder av mening och erfarenhet, vilka kan 

bevaras över tid och sedan överföras till kommande generationer. Språket beskrivs 

inneha objektiva kvalitéer och är inte värderande i sig självt. Till följd av att språket i 

sig innehar en förmåga att överbrygga ”här och nu” betydelser kan det också 

sammankoppla olika delar av vår vardagsverklighet vilket ger oss en meningsfull helhet 

kring vad verkligheten egentligen är. Språket kan också konstruera symboliska 

meningar av hög abstraktionsnivå från vardagsupplevelser. Det är även möjligt för 

språket att föra tillbaka dessa symboliska meningar till vardagslivet där de kan 

introduceras som objektivt verkliga. 
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Fortsättningsvis talar Berger & Luckmann (1966) om vikten av konversationer i 

förhållande till att kunna upprätthålla vår verklighet. Konversationer upprätthåller 

kontinuerligt verkligenheten samtidigt som den förändrar synen på verkligheten. 

Begrepp blir avskaffade och/eller adderade till språket vilket gör att vissa idéer 

försvagas samtidigt som andra förstärks. Detta gör att verkligheten kring ett särskilt ting 

blir beroende av en kontinuerlig konversation för att upprätthållas.  Författarna 

beskriver en slags konverserings-apparatur vilken kan bevara den verkliga 

uppfattningen kring ett särskilt ting genom att aktivt tala kring och om denna. Dessa 

ting ges genom den aktiva konversationen en plats i den verkliga världen.   

 

Vi har använt teorin om socialkonstruktionism för att analysera språkets betydelse över 

tid. Vi vill visa på en helhet som påverkas av tid, rum och kontext. Enligt 

socialkonstruktionismen blir barnets bästa ett begrepp som konstruerats av människor 

och som blir föränderligt över tid.   

 

4.2 Rättssociologi 

Rättssociologin används för att tyda den positiva rättsordningen i ett samhälle och 

verkar genom sina metoder generaliserande. Detta innebär att rättssociologin försöker 

synliggöra eventuella verkningar som kommer av rättsregler. Teorin kan sägas inneha 

teoretiska mål och söker framhäva det generella sambandet mellan rätten och 

samhällsförhållandena. Syftet med detta är att öka förståelsen kring hur samhället 

fungerar samtidigt som teorin försöker bredda möjligheten att använda rättsliga metoder 

för att reda ut bestämda sociala uppgifter. Teorin syftar inte till att ge en precis 

beskrivning av hur en viss lag påverkat människor, utan syftar till att generera ökade 

kunskaper om den process som påverkar människor när en viss lag stiftas (Aubert, 

1972).  

 

Rättssociologin kan sägas härröra ur den allmänna sociologin i och med att vikt läggs på 

att få en ökad insikt om samhällets uppbyggnad (Aubert, 1972). Mathiesen (1991) 

beskriver begreppet rätt som ett förenat system bestående av formellt antagna regler. 

Det innefattar även institutionerna vilka ansvarar för utövandet av denna rätt. Begreppet 

samhällsförhållanden syftar till det sociala samspelet som sker oss människor emellan, 

men också emellan exempelvis politiska partier och statliga företag.  
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Rättssociologisk teori kan syfta till att studera hur rådande rättsregler kan påverka 

samhällsförhållanden och vice versa, det vill säga, de krav samhällsförhållandena sätter 

på rättssystemet. Detta väcker frågor om hur lagen egentligen påverkar oss och på vilket 

sätt lagen måste förändras för att kunna fungera i praktiken (Borgström & Hollander, 

2009). Mathiesen (1991) beskriver att våra samhällsförhållanden kan påverka beslut om 

lagstiftning. Normativa inställningar, kollektiva medvetandetillstånd och materiella 

förhållanden är alla faktorer som påverkar de beslut som tas i förhållande till 

lagstiftning. Ett exempel på detta kan sägas vara att svenska moralnormer kring 

narkotika alltid kommer att influera beslut kring det straff som blir gällande. Mathiesen 

förklarar att rättsregler inom exempelvis socialväsendet många gånger har en 

komplicerad bakgrund som inte låter sig definieras på samma sätt som inom andra 

områden. Ofta är det normativa inställningar skapade genom massmedia som resulterar i 

en samhällelig norm vilken sedan påverkar kommande lagstiftning.    

 

 

5. Metod 
 

5.1 Tillvägagångssätt 

 

5.1.1 Litteratursökning 

Barnets bästa är ett begrepp vilket förefaller vara beforskat i tillfredsställande grad 

utifrån vad vi vill analysera. Forskning kopplat till begreppet har eftersökts i olika 

skrifter. Vi har använt oss av såväl juridiska skrifter som allmän vetenskaplig litteratur. 

Vi har inte funnit forskning om barnets bästa och dess applicering i juridiska domar i 

den omfattning vi har hoppats på. På grund av detta har vi eftersökt relevant forskning 

som diskuterar kring barnets bästa på andra sätt. Detta blir naturligtvis till brist för oss, 

men vår förhoppning är att vi trots detta har fått ämnesadekvat litteratur. 

 

Vi har eftersökt vår litteratur främst i databaserna LIBRIS, Academic Search Elite och 

SocIndex. Även Högskolan i Gävles databas HIGGINS har varit behjälplig vid 

litteratursökningar. Sökord som använts i LIBRIS är barnets bästa (51 träffar), 

vårdnadstvist (21 träffar), familjerätt (2160 träffar) och barnperspektiv (69 träffar). 

Sökord som använts på Academic Search Elite och SocIndex har varit child’s best 

(3417 träffar respektive 740 träffar) , the best interest of the child (2173 träffar 

respektive 1458 träffar), child perspective (28092 träffar respektive 12919 träffar), 
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parental separation (1390 träffar respektive 835 träffar) och family law (73580 träffar 

respektive 27554 träffar). Både engelska och svenska sökord har använts vid sökning på 

Högskolans egen databas. Vi har sorterat varierande på relevans och aktualitet beroende 

på vad vi ämnat söka efter. Relevansen har varit viktig för att nå ett ändamålsenligt 

innehåll och aktualiteten har varit detsamma för att kunna få tag i så pass färsk 

forskning som möjligt.   

 

På grund av att vi fick så många träffar insåg vi att det skulle vara en omöjlighet att gå 

igenom alla dessa. Många av träffarna behandlande inte det vi ämnade söka efter, utan 

kunde inneha ett eller två ord av det vi sökte i sin helhet. Därför lade vi upp en strategi 

som gick ut på att dels kombinera våra sökord samt välja ut de artiklar där rubrikerna 

var mest relaterade till vårt syfte. Därefter läste vi igenom artikelns sammanfattning för 

att få en inblick i huruvida forskningen i artikeln skulle vara av relevans för oss. De 

artiklar som uppfyllde våra kriterier kom sedan att bli en del av vår forskning. När 

önskad mängd forskning hade insamlats valde vi att fokusera på att gå vidare med 

uppsatsarbetet. 

 

5.1.2 Beskrivning av genomförande 

Vi har i vår studie valt att studera domar från tingsrätten i Gävle avseende vårdnad, 

boende och umgänge. Då vårt syfte innefattar en komparativ ansats mellan åren 1992, 

2002 och 2012 valde vi därför ett antal domar knutna till dessa årtal. Det finns även en 

tanke med att urvalet är knutet till dessa årtal eftersom, såsom redovisas i avsnittet om 

kunskapsläge, det under särskilda årtal genomfördes ett antal lagändringar kring 

formulering av barnets bästa i föräldrabalken. På grund av detta förhöll det sig logiskt 

att anta komparativ ansats då vi hade en förförståelse kring att begreppen förändrats.  

 

Tingsrätten i Gävle förfogar över domböcker där domar avkunnade innan år 2005 är 

samlade vilket gjorde att vi utifrån detta var tvungna att eftersöka domarna från år 1992 

och 2002 i dessa. Domböckerna vilka innehöll vårdnads-, boende- och umgängesmål 

tillhör övergruppen tvistemål vilket även innefattar andra typer av tvister, exempelvis 

mellan enskild person och företag. Detta gjorde att vår urvalsprocess försvårades något 

då vi fick bläddra genom hela böcker för att finna domar. Däremot fanns möjligheten 

för sekreterarna på tingsrätten att e-posta ett dokument av excelformat av domarna från 

år 2012.  
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Vid eftersökning av domarna fann vi att samtliga domar där parterna blivit överens 

under tingrättens handläggningstid innehöll knapphändig information kring hur 

diskussionen förts kring barnets bästa. Tingsrätten skriver mycket kortfattat att då 

föräldrarna är överens bör det anses vara till barnets bästa. På grund av detta har vi 

medvetet valt bort dessa domar då vi inte kan genomföra någon omfattande analys kring 

diskussionen som förs kring barnets bästa. I denna bemärkelse har urvalsförfarandet av 

domarna blivit strategiskt. Patton (2002) beskriver att en av styrkorna med strategiskt 

urval är att det på ett mer kontrollerat sätt går att fördjupa sig i informationsrika fall. 

Vid ett urval som förefaller strategiskt är det möjligt att finna mer djupgående 

information, syftet är inte att i stor utsträckning kunna generalisera. Patton redogör 

vidare för ett dussintal undertyper av insamlingsstrategier vilka alla härrör till strategiskt 

urval. Vi finner att vi har använt oss av en typ av urval vilket måste möta ett visst 

kriterium (criterion sampling), denna urvalsmetod innebär vidare att empirin måste 

möta vissa uppsatta kriterier. Våra uppsatta kriterier i studien var två. Det första kriteriet 

var att domarna skulle vara av vårdnads-, boende- och umgängestyp för att få en 

proportionell diskussion i förhållande till tvisten. Det är vårdnads-, boende- och 

umgängestvister vi vill undersöka i förhållande till barnets bästa, inte endast exempelvis 

boende- eller umgängestvister. Det andra kriteriet domarna skulle möta var att 

föräldrarna var oense genom hela tvisten för att finna informationsfull diskussion kring 

barnets bästa. Då vi funnit flertalet domar ur domböckerna tillhörande respektive år 

(1992, 2002) fortskred vi med att anteckna målnummer och sedan lotta mellan dessa för 

att slutligen välja tre domar från respektive år. Ett liknande förfarande skedde med de e-

postade domarna från 2012.  

 

5.2 Analysverktyget 
 

5.2.1 Argumentationsanalys 

Vi kom fram till att argumentationsanalys var det bäst lämpade verktyg som kunde 

användas till analysen av domarna då denna går ut på att sätta sig in i en texts 

innebördsaspekter. Detta hänger samman med vårt syfte där vi ämnar undersöka 

diskussionen av ett visst begrepp. I en argumentationsanalys är det den mer eller mindre 

utpräglade argumentationen som analyseras. Argumentationsanalysen beskrivs inneha 

tre olika syften. Ett av dem har för avsikt att bedöma huruvida argumentationer lever 

upp till vissa normer. Ett annat syfte kan bli att rekonstruera en argumentation, det vill 

säga, utkristallisera vilka argument som finns i en text. Det tredje syftet handlar om att 
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söka bedöma en argumentations beviskraft, mer konkret innebär detta att avgöra 

huruvida argumenten stärker eller försvagar den givna ståndpunkten (Bergström & 

Boréus, 2012). Vi tänker att vi i vår argumentationsanalys söker rekonstruera de 

argument som finns kring vad som blir till barnets bästa respektive ej blir till barnets 

bästa i de utvalda domarna. Som tidigare nämnt ska alla beslut gällande vårdnad, 

boende och umgänge fattas enligt barnets bästa, därför blir detta också vår givna 

ståndpunkt i domarna. Argumentationen blir i vårt fall hur tingsrätten argumenterar om 

ett förlopp som blir för eller emot barnets bästa.  

 

5.2.2 Pro et contra 

Det finns olika traditioner inom argumentationsanalytiska metoder. En av dessa är pro 

et contra- (för och emot-) analysen utvecklad av Arne Næss, vilken är populär i svenska 

akademiska sammanhang. Verktyget pro et contra används för att strukturera upp 

argumentationer. För att kunna göra detta i domarna måste först tesen uppsökas. Tesen 

beskrivs vara det huvudsakliga påståendet i en text som inte verkar som argument för 

eller emot ett annat påstående. Andra påståenden i en text argumenterar däremot för 

eller mot tesen. Ett argument blir alltså ett påstående vilket antingen stödjer eller 

undergräver ett ytterligare påstående. För att kunna avgöra om ett påstående i en text 

stödjer eller undergräver ett annat påstående eller tesen måste den språkliga och logiska 

intuitionen nyttjas. En argumentation är således uppbyggd av en tes och flera argument 

(Bergström & Boréus, 2012).  

 

För att sedan gå vidare med analysredskapet genom att finna betydelsen av olika 

argument använder Næss olika beteckningar för skiftande argument. De argument som 

stödjer och underbygger tesen eller något annat argument kallas för pro-argument, likt 

Bergström & Boréus (2012) väljer vi att beteckna dessa argument med P. De argument 

som istället vill försvaga tesen eller något annat argument kallas för contra-argument, 

och betecknas i sin tur med C. I argumenterade texter finns också ofta argument som 

inte direkt stödjer eller undergräver tesen. Dessa argument syftar istället till att stödja 

eller försvaga ett annat argument. De argument (pro eller contra) vilka hänförs direkt till 

tesen benämns argument av första ordningen. De argument (pro eller contra) vilka 

hänförs till att underbygga eller försvaga något annat argument kallas för argument av 

andra ordningen (ibid., 2012).  
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På grund av det givna tidsutrymmet som getts under examensarbetet har vi valt att göra 

en variant av denna metod. Att söka argument som undergräver eller stödjer andra 

argument skulle bli alldeles för tidskrävande på nio domar som alla är flertalet sidor, 

varför vi har valt att endast söka argument som hänför sig direkt eller indirekt till tesen. 

Därför gör vi inget anspråk på att vald metod på något sätt är helt komplett. Vi kommer 

nu nedan att exemplifiera vår variation av pro et contra-metoden. Vi kommer att 

använda oss av följande beteckningar: 

 

Pro-argument av typ P1: argument som direkt stödjer tesen 

Pro-argument av typ P2: argument som indirekt stödjer tesen 

Contra-argument av typ C1: argument som direkt försvagar tesen 

Contra-argument av typ C2: argument som indirekt försvagar tesen 

 

Vid analys av domarna genomlästes dessa först flertalet gånger för att sedan kunna föra 

en diskussion sinsemellan om innehållet tolkats på samma sätt eller om vi hade 

alternativa uppfattningar. Om alternativa uppfattningar uppstod diskuterades dessa för 

att kunna nå en lösning kring vilken typ av argument påståendet bestod i. Analys och 

rekonstruering av argument gjordes enbart i domarnas avsnitt ”tingsrättens domskäl” då 

det är under dessa avsnitt tingsrätten för sin diskussion kring barnets bästa. Andra 

avsnitt, såsom bakgrund eller vad parterna tillfört, är inte av intresse för denna studie. 

Vid gemensam läsning rekonstruerades argument genom att rubricera påståenden med 

respektive beteckning. Dessa fördes sedan in i separata dokument för att kunna göra 

texten mer tillgänglig och överskådlig.  

 

Det allra första som eftersöks att göra i en argumentationsanalys är att uppsöka tesen 

(Bergström & Boréus, 2012), varför vår analys tog sin början här. Arbetet med 

domarnas innehåll tog sedan vid genom att skapa två analyskategorier. Det första vi har 

sammanställt är hur många argument som är förekommande för respektive kategori (P1, 

P2, C1, C2) och år. Detta blir av nödvändighet främst på grund av att vår studie är av 

komparativ typ. Genom att uppstrukturera domarnas innehåll på sådant vis söker vi få 

en uppfattning kring förekomsten av diskussion kring barnets bästa respektive år. För att 

sedan kunna redovisa innehållet i diskussionen kring barnets bästa har vi valt att 

jämföra argument av samma typ årsvis. Ett exempel på detta blir att titta på hur ett 

argument av exempelvis typen P1 ter sig vara år 1992 jämfört med år 2002 och 2012. 

Det givande här blir att se hur diskussionen skiljer sig från år till år. Vi vill titta på om 
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tingsrätten exempelvis för fram diskussionen kring barnets bästa på olika sätt och i så 

fall hur.  

 

5.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Esaiasson m.fl. (2012) beskriver validitet som högst aktuellt inom samhällsvetenskaplig 

forskning. För att erhålla en hög validitet behövs en frånvaro av systematiska fel och 

samstämmighet mellan teoretisk definition och operationell indikator. På många sätt 

bottnar begreppet validitet i att vi mäter vad vi påstår att vi mäter. Reliabilitet innebär 

tillförlitligheten i mätinstrumentet. För en hög reliabilitet krävs att mätinstrumentet inte 

störs av växlingar i exempelvis tid och plats. Olika forskare ska kunna komma fram till 

samma resultat vid analys av samma material vid hög reliabilitet (Larsson m.fl., 2005). 

Samtliga domar som blev slumpmässigt utvalda hade avkunnats av olika domare. Vi 

tror att detta påverkar validiteten till det positiva då olika domare förhoppningsvis 

bidrar till ett bredare spektra kring bedömningen av barnets bästa i domarna. 

 

I Bergström & Boréus (2012) beskrivs problematik kring subjektiviteten som är kopplad 

till tolkning. Argumentationsanalysen besitter minst två tolkningsproblem, först och 

främst svårigheten med val av tolkningsstrategi och för det andra att påståenden måste 

förstås tydligt, även de påståenden som är outtalade.  Det förstnämnda problemet kan 

uppstå när struktureringen av argumentationer görs. I vissa av domarna kunde vi lätt 

urskilja en tydlig argumentation, medan andra domar krävde mer uppmärksamhet för att 

kunna utröna argumentationen. För att få så hög reliabilitet som möjligt har vi försökt 

att i högsta möjliga mån undvika slarvfel vid överföring av vårt insamlade material från 

papper till datorfil. Vid beteckning av olika typer av argument har vi flera gånger 

kontrollerat att beteckningarna stämmer överens med typen av argument för att undvika 

felkategoriseringar.  För att försöka uppnå trovärdighet har vi vid analys av domarna 

argumenterat och motiverat varför vi tolkat ett resonemang på ett visst sätt. Dessutom 

presenterar vi även själva analysverktygen och förklarar hur vi använder dessa och 

varför.   

 

Vad gäller generaliserbarheten kan denna i vårt fall tyckas bli begränsad i och med att vi 

endast har med ett fåtal domar. Men styrkan i detta ligger i att vi har valt ut domarna på 

ett strategiskt och slumpmässigt vis (se avsnitt 5.1.2) och från en och samma tingsrätt, 

dit samtliga kommuner inom Gävleborg tillhör. Detta gör att vi kan generalisera hur 

lokal praxis ser ut (jfr Kvale & Brinkmann, 2009).  
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5.4 Etiska ställningsstaganden 

I och med att vi inte använt oss av informanter för att inhämta vår information blir inte 

informationskravet och samtyckeskravet av aktualitet. Däremot måste vi ta ställning till 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet innebär att personuppgifter 

inte får lämnas ut till allmänheten, utan endast bör användas i vetenskapliga syften. 

Konfidentialitetskravet innebär att etiskt känsliga uppgifter, såsom personuppgifter, ska 

hanteras med varsamhet (Vetenskapsrådet, 2002). För att motverka risken i att domarna 

och deras känsliga uppgifter sprids har dessa ej bifogats som bilagor. Domar som 

slumpats fram från år 1992, 2002 och 2012 är offentliga handlingar som finns till 

förfogande för allmänheten på Gävle tingsrätt. Vi har trots detta faktum eftersträvat en 

hög grad av varsamhet kring föräldrarnas och barnens identiteter i och med att varken 

namn, ålder eller könstillhörighet framkommer. På så sätt hamnar fokus på ärendets 

bedömning och inte på personerna.  

 

 

6. Resultat 
 

6.1 Inledande presentation 

Då vår studie är av komparativ art har vi valt att presentera resultaten årsvis (1992, 2002 

och 2012) för att på ett mer lättillgängligt sätt kunna redovisa både likheter och 

olikheter mellan domarna. Varje årtionde inleds med en sammanräkning av förekomst 

av olika argument (de olika beteckningarna). Typiska resultat för varje enskilt år 

redovisas under dessa avsnitt. Därefter har vi valt att föra in ett avsnitt som belyser vår 

komparativa frågeställning, alltså likheter och olikheter mellan åren. På detta följer ett 

avsnitt vilket innehåller analys med teori och tidigare forskning. Ett slutligt avsnitt 

behandlar begreppet barnets bästa och vad vi uppmärksammat kring dess betydelse. 

Alla resultat presenteras på ett könsneutralt sätt. Där det i domarna presenterats namn 

och könstillhörighet har vi valt att ändra ursprungsbeteckningarna till att i vårt resultat 

alltid benämna personerna som /barn/ och /förälder/. Vårt syfte behandlar inte genus, 

varför vi medvetet inte vill belysa eventuella könsskillnader i tingsrättens diskussioner.  

 

6.2 Tesen 

I uppsatsens metodavsnitt förklarade vi att det första som görs vid en 

argumentationsanalys är att uppsöka textens tes, det vill säga, det huvudsakliga 

budskapet som förmedlas. Vi har funnit att den genomgående tesen i alla domar har 
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varit att barnets bästa alltid ska tas i åtanke vid beslut som rör vårdnad, boende och 

umgänge. Däremot återfinns variationer av tesen beroende på vilket årtionde vi tittar på, 

vilket i sin tur finner sin förklaring i ändrad lagstiftning. I och med att tesen är att 

barnets bästa alltid ska tas i åtanke blir argumenten sådana som talar för eller emot 

detta. Alltså, argument som hänför sig till barnets bästa respektive argument som går 

emot barnets bästa. För att förtydliga våra beteckningar (P1, P2, C1, C2) som 

inledningsvis presenterades i metodavsnittet följer nedan en mer konkret beskrivning av 

vad dessa syftar till.  

 

 Pro-argument av typ P1 presenterades i metodavsnittet som argument vilka 

direkt stödjer tesen, vilket följaktligen gör att argument av denna typ blir 

argument som direkt stödjer och talar för barnets bästa. 

 Pro-argument av typ P2 presenterades i metodavsnittet som argument vilka 

indirekt stödjer tesen, vilket följaktligen gör att argument av denna typ blir 

argument som indirekt stödjer och talar för barnets bästa.  

 Contra-argument av typ C1 presenterades i metodavsnittet som argument vilka 

direkt försvagar tesen, vilket följaktligen gör att argument av denna typ blir 

argument som direkt försvagar och talar emot barnets bästa. 

 Contra-argument av typ C2 presenterades i metodavsnittet som argument vilka 

indirekt försvagar tesen, vilket följaktligen gör att argument av denna typ blir 

argument som indirekt försvagar och talar emot barnets bästa. 

 

6.3 Tabell 

Nedan följer en tabell för en mer lättillgänglig överblick av våra sammanräknade 

argumentförekomster i domarna från respektive år.  

 1992 2002 2012 

P1 0 5 8 

P2 19 13 14 

C1 0 1 6 

C2 6 7 12 

Total arg. 25 26 40 
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6.4 Domar år 1992 

I 1992 års domar finns knapphändig förekomst av argument av typ P1 i form av två 

argument som direkt stödjer barnets bästa. Däremot finns det gott om argument av typ 

P2, exakt 19 stycken argument påträffas där barnets bästa indirekt stöttades. Argument 

av typ C1 är inte förekommande i domarna detta årtionde. Detta innebär att inget 

argument som direkt talar emot barnets bästa existerar. De argument av typ C2 som 

indirekt talar emot barnets bästa förekom däremot sex gånger.  Vi gör tolkningen att det 

på 1990-talet inte var lika vanligt att tingsrätten redovisade sin diskussion och underlag 

till beslut i lika stor utsträckning som på senare år.  Då vi emellertid finner fler 

argument som indirekt stödjer samt försvagar tesen om barnets bästa kan vi uttolka att 

det till viss del förekom diskussion kring fenomenet och att lagmännen förhöll sig till 

lagstiftningen som fanns då. 

 

Flertalet argument som indirekt stödjer barnets bästa, av typ P2, är uppbyggda likt 

följande argument:  

 

”Det har således ej framkommit att någon av föräldrarna är olämplig som 

vårdnadshavare för barnen.” 

 

”Ingenting i målet tyder på att /föräldern/ skulle vara olämplig som 

vårdnadshavare.” 

 

”Tingsrätten anser inte heller att det framkommit någonting 

beträffande/förälders/ personliga egenskaper eller förhållanden som 

skulle göra det olämpligt för /barnet/ att träffa /föräldern/.” 

 

En tolkning som blir aktuell för oss genom dessa argument är vad egenskapen ”inte 

olämplig” egentligen innebär. Att tingsrätten exempelvis inte skriver fram en 

vårdnadshavares starka sidor och istället benämner denna förälder som inte olämplig 

lämnar oss med funderingar kring hur lämplig en sådan förälder är. I förhållande till 

barnets bästa verkar detta resonemang enligt vår mening tvetydigt.   

 

Den andra mest förekommande argumenttypen var C2 där argumenten indirekt talar 

emot barnets bästa: 
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”…men har, med hänsyn till att /förälder/ har tre barn omhändertagna 

och yngre barn hemma, bedömt risken vara stor för att /förälders/ 

resurser inte räcker till om /förälder/ belastas med vårdnaden om /barn/.” 

 

”Ingen av föräldrarna kan se sin egen del i att det blir bråk mellan dem, 

ingen av dem förstår heller hur hårt det drabbar barnen. Konflikten 

mellan dem är djup och på flera plan svår för oss att förstå.” 

 

”Enligt vår mening förmår inte /förälder/ och /förälder/ att uppfylla de 

ovan nämnda förutsättningarna för att barnen skall kunna må bra.” 

 

Genom dessa argument kan vi uttyda hur tingsrätten resonerar kring faktorer som inte är 

till barnets bästa. Föräldrars resurser är ett genomgående tema i diskussionerna kring 

vad som blir bäst för barnet. I de situationer där föräldrarna har bristfälliga resurser ses 

detta som en nackdel i tingsrättens bedömningar. Vi kan även se hur tingsrätten ovan 

diskuterar kring hur kommunikationssvårigheter indirekt kan påverka barn negativt. 

Tingsrätten verkar också ta stor hänsyn till detta även om det inte har att göra med den 

direkta omvårdnaden av barnet.  

 

I domarna från 1992 förekommer som ovan nämnt knapphändig diskussion kring 

argument som hänvisar direkt till barnets bästa. Nedan följer de två argument som 

påträffades av typen P1:  

 

”Vad som från /förälders/ sida åberopats angående motsättningar mellan 

parterna utger enligt tingsrättens mening inte skäl för att vid bedömningen 

av umgängesfrågan frångå principen om att det är bäst för ett barn att ha 

regelbunden kontakt med båda sina föräldrar.” 

 

”När barnets vårdnadshavare motsätter sig det umgänge som begärs av 

den förälder som inte är vårdnadshavare skall rätten besluta om 

umgänge efter vad som är bäst för barnet.” 

 

I det första citatet som hänför sig direkt till barnets bästa åberopar tingsrätten att den 

vägledande principen om vad som är bäst för ett barn inte kan kringgås oavsett av 

föräldrarnas inställning i just denna situation. Vi kan se att tingsrätten i detta fall har 
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gjort ett avvägande mellan föräldrarnas konflikt gentemot barnets behov att en nära och 

god kontakt med båda sina föräldrar, varpå det senare väger tyngre i detta fall. Det 

andra citatet avser tingsrättens bedömning efter barnets bästa då en förälder motsätter 

sig umgänge mellan barnet och den andra föräldern. Citatet är relativt enkelt och 

berättar endast för oss att bedömningen ska ske efter vad som är bäst för barnet.  

 

6.5 Domar år 2002 

I 2002 års domar finner vi fem argument av typ P1 som direkt talar för barnets bästa. 

Likt domarna från föregående årtionde finner vi flest argument av typen P2 som indirekt 

talar för barnets bästa, 13 stycken. Argument av typ C1 återfinns en gång i form av ett 

argument som direkt talar emot barnets bästa. C2 argument finns det däremot fler av, 

exakt sju stycken argument som indirekt talar emot barnets bästa. 

  

Nedan följer utdrag av tre argument av typ P1 som förekom i 2002 års domar: 

 

”Det är också barnets bästa som skall styra vid avgörandet av tvister som 

gäller vårdnad och umgänge; föräldrarna har inga rättigheter härvidlag 

utan endast skyldigheter att verka för sina barn.” 

 

”Vid avgörande om frågor som rör vårdnad om barn skall barnets bästa 

komma i främsta rummet. Vad som är till barnet bästa måste avgöras 

efter en prövning av de särskilda förhållandena i varje enskilt fall.” 

 

”Lagstiftningen förutsätter numera att gemensam vårdnad normalt sett är 

till barnets bästa när föräldrarna går skilda vägar.” 

 

Genom dessa tre argument framkommer direkta referenser till barnets bästa. Här 

framkommer att domstolen sätter barnets bästa i fokus genom att (som kan ses i det 

andra argumentet) nästintill citera lagrummen i föräldrabalken. I det första argumentet 

poängteras att föräldrar inte har några rättigheter utan endast skyldigheter att verka för 

sina barn. Vad gäller konflikter mellan föräldrar tolkar vi det som att vikt endast läggs 

vid hur dessa påverkar barnet och inte föräldrarna. 

 

Likt tidigare årtionde återfinner vi den största mängden argument i typen P2, det vill 

säga argument som indirekt talar för barnets bästa:  
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”Vad /barn/ bestämt om sitt boende måste läggas till grund för 

tingsrättens beslut.” 

 

”Ändå har både /förälder/ och /förälder/ skyldigheter att ge sina båda 

barn en så god uppväxt som möjligt; föräldraskap är alltid ett i grunden 

gemensamt projekt som man inte kan utesluta den andra parten från.” 

 

En intressant influens finner vi i det förstnämnda argumentet, här har tingsrätten valt att 

redovisa hur ett barn ser på sin situation. Detta fenomen är genomgående sällsynt i alla 

utvalda domar. En eventuell tolkning av detta skulle kunna vara att tingsrätten inte i så 

hög utsträckning (åtminstone i våra domar) inte tar hänsyn till barnets vilja, vilket vi 

tidigare redovisat är en del i barnets bästa. Möjligen förekommer en diskussion kring 

detta, men det är inget som framkommer i de skriftliga domarna. I det andra argumentet 

talar tingsrätten för att ingen av föräldrarna kan uteslutas från föräldraskapet under 

normala omständigheter där båda föräldrar är funktionella i sitt föräldraskap. Vi tolkar 

detta som att ingen förälder ska bli utesluten vad gäller föräldraskapet såvida det inte 

råder sådana omständigheter att en förälder i förhållande till vad som är bäst för barnet 

bör uteslutas från all typ av kontakt med barnet. 

 

I 2002 års domar återfinner vi ett argument av typ C1 som direkt talar emot barnets 

bästa. I detta argument kan vi uttyda en tydlig argumentation som återger att om 

föräldrar har ett obefintligt samarbete som lagmännen inte ser kommer förbättras på sikt 

måste det bli bäst för barnet att utesluta gemensam vårdnad.  

 

”Det finns grundad anledning att anta att detta, även på sikt, gör det 

omöjligt för dem att samarbeta vad gäller /barnet/. Det kan då inte vara 

till dennes bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad om /barnet/.” 

 

Argument av typ C2 är likt föregående årtionde relativt vanligt förekommande genom 

sju argument som talar indirekt emot barnets bästa:  

 

”Det kan då inte komma i fråga att flytta över vårdnaden om /barnen/ till 

/föräldern/, med den mycket stora omställning av deras tillvaro som detta 

skulle innebära.” 
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”En sådan situation är när det finns en svår och så djup konflikt mellan 

föräldrarna att det inte är möjligt för dem att samarbeta i frågor som rör 

barnen.” 

 

I det första contra-argumentet utläser vi att för stora omställningar inte stämmer överens 

med vad som är till barnets bästa. I det andra argumentet återfinns det återkommande 

temat kring föräldrars djupgående konflikter. Detta verkar ofta resultera i att gemensam 

vårdnad blir uteslutet.  

 

6.6 Domar år 2012 

I domarna från år 2012 förekommer alla typer av argument flertalet gånger. Vi 

återfinner argument som direkt talar för barnets bästa (typ P1) åtta gånger. Argument 

som indirekt talar för barnets bästa (typ P2) påträffas 15 gånger. De argument som 

direkt hänför sig till att tala emot barnets bästa (typ C1) återkommer hela sex gånger 

och argument som indirekt talar emot barnets bästa (typ C2) upprepar sig hela tolv 

gånger. 

 

Nedan följer ett utdrag av argumentationer av typ P1: 

 

”Av 6 kap. 2 a § föräldrabalken framgår att barnets bästa ska vara 

avgörande för alla beslut om vårdnad och umgänge.” 

 

”Barn antas i allmänhet ha behov av en nära och god kontakt med båda 

sina föräldrar men det utesluter inte att det i vissa situationer och under 

vissa förhållanden är bäst för barnet att inte ha något eller mycket 

begränsat umgänge. Det är barnets behov som är avgörande.” 

 

Det som är genomgående i tingsrättens argumentationer vilka hänför sig direkt till 

barnets bästa år 2012 är att redogörelser görs med direkt hänvisning till lagrum i 

föräldrabalken. Vi tycker oss se ett mönster i dessa senare domar där det verkar vanligt 

att inledande referera till lagtext för att sedan föra en diskussion runtikring lagrummen 

efter varje barns unika situation.  
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Återigen är den vanligast förekommande typen av argument P2, argument som indirekt 

indikerar på barnets bästa: 

 

”/Förälder/ har dock, till skillnad från /den andra föräldern/, visat att 

/förälder/ har bäst insikt i barnens behov och uppvisar förmåga att sätta 

barnens behov framför sina egna. /Förälder/ är därför den av föräldrarna 

som i dagsläget kan tillgodose barnens behov bäst.” 

 

”/Förälder/ är för närvarande den förälder som har ensam vårdnad om 

/barn/ och är den av föräldrarna som barn har bott hos och som har tagit 

om /barn/ under större delen av /barnets/ liv.” 

 

”Att under dessa omständigheter tvinga på dem en gemensam vårdnad 

skulle inte gagna deras samarbete eller vara till någon fördel för barnen.” 

 

De ovan redovisade argumenten är inte på något sätt typiska för detta års domar. Vid 

genomgång om argumenten visar det sig vara relativt spridda skurar kring vad 

tingsrätten väljer att föra en diskussion kring. Vi tänker att det går att göra en tolkning 

kring att tingsrätten i större utsträckning diskuterar situationsbundet kring varje enskilt 

fall. I de två första argumenten fokuserar tingsrätten på föräldrars omsorgsförmåga. Det 

första argumentet visar på att tingsrätten anser det vara av vikt att föräldrar kan sätta 

barnens behov framför sina egna. I det andra argumentet påtalas barns behov av en 

kontinuitet i omvårdnaden. Återkommande tema är varför gemensam vårdnad inte kan 

påtvingas föräldrar som har svårigheter i sitt samarbete. 

 

Nedan följer citat av argumenttyp C1, argument som talar direkt emot barnets bästa, 

vilka för första gången var frekvent förekommande:  

 

”Det kan i sammanhanget inte heller bortses från att /barn/ är 5 år och 

/barn/ är 3 år samt att det har gått lång tid sedan barnen hade någon 

kontakt med /förälder/, att /barn/ uttryckt en viss oro inför umgänge med 

förälder och att /barn/ inte har några direkta minnesbilder av /förälder/. 

Det är därför inte till barnens bästa att för närvarande ha umgänge med 

/förälder/.” 
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”På grund av detta och vad som ovan anförts finner tingsrätten att 

parterna för närvarande saknar sådan förmåga och möjligheter att 

samarbeta att gemensam vårdnad inte kan antas vara till barnens 

bästa.” 

 

Det första argumentet påvisar hur det i senare års domar blir vanligare att föra ett 

resonemang kring omständigheter som indirekt inte är till barnets bästa för att sedan 

koppla direkt till vad som inte blir till barnets bästa. I det översta argumentet uttrycks 

omständigheten som är att barnen inte på lång tid träffat den ena av föräldrarna samt 

uttryckt oro inför dessa förevarande umgängestillfällen. Detta kopplas sedan ihop med 

att inte vara till barnets bästa, vilket egentligen kan ge oss vid handen att lagmännen 

först redovisar omständigheter för att sedan koppla ihop dessa med de uttryckliga 

lagrummen. Det nedre argumentet vilket behandlar att föräldrarna inte anses kunna ha 

gemensam vårdnad på grund av bristande samarbetsförmåga är återigen ett vanligt 

förekommande argument. 

 

Argument av typ C2, sådana som indirekt talar emot barnets bästa, är förekommande i 

högre utsträckning under år 2012: 

 

”…finner tingsrätten visat att /förälder/ brister i insikt om barnens behov 

och synes sätta sina egna behov framför barnens.” 

 

”Med beaktande av det anförda finner tingsrätten att det varken för 

tillfället finns eller förefaller att framöver inom överskådlig tid kunna 

finnas förutsättningar att få till stånd ett sådant samarbete mellan 

parterna som krävs för att en gemensam vårdnad ska kunna komma i 

fråga.” 

 

I det första argumentet påtalas likt tidigare år att barns behov går före föräldrarnas. Att 

som förälder inte kunna sätta barnens behov framför sina egna är för tingsrätten en stor 

nackdel i bedömningen av lämplighet som vårdnadshavare. I det andra argumentet 

tolkar vi det som att tingsrätten gjort en bedömning i nutid som även försöks appliceras 

på framtiden i och med att de bedömer föräldrarnas samarbetsförmåga som obefintlig 

både för nuvarande och framöver. Det kan tyckas verka omöjligt för tingsrätten att 
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förutspå framtiden varpå bedömningen kan tyckas vara diffus, samtidigt som vi tror att 

de har ambitionen att se till barnets bästa både i nuläget och över tid.  

 

6.7 Komparativ diskussion 

Vad vi uppfattar som de mest framträdande likheterna mellan samtliga domar är den 

ansenliga förekomsten av föräldrars konflikter samt det frekventa användandet av 

argumentationstyp P2. De vanligaste svårigheterna för föräldrar som tingsrätten 

diskuterar kring är deras svåra och djupa konflikter vilka verkar leda till att ett 

samarbete gällande barnen blir omöjligt. Tingsrätten påtalar många gånger att föräldrar 

åsidosätter sitt barn genom deras oförståelse av hur deras svåra konflikt påverkar barnet. 

Som ovan nämnt var argumentationer av typ P2 den främst förekommande typen av 

argumentation, både vad gäller årsvis- och sammanräknad mängd. Det vi kan uttyda ur 

detta är att tingsrätten oavsett årtionde på ett indirekt sätt diskuterar barnets bästa, vilket 

för lekmannen kan bli otydligt. En ytterligare likhet vi fann var att argumentationstypen 

C1 var minst förekommande samtliga årtionden, argument vilka direkt talar emot 

barnets bästa. Det är i våra domar mer förekommande att indirekt tala för vad som inte 

blir bäst för barnet. 

 

Olikheter som är framstående är bland annat att det förekommer mer diskussion vid de 

senare domarna, där skillnaden är som störst vad gäller 2012 jämfört med tidigare 

årtionden (40 argument jämfört med 25 och 26 för 1992 respektive 2002). Förmodligen 

är detta ett resultat av reformerna som gjordes i föräldrabalken där barnets bästa har fått 

en mer central betydelse vad gäller vårdnad, boende och umgänge. Begreppet barnets 

bästa ska idag vara av avgörande betydelse vad gäller besluten. En annan skillnad vi 

funnit bland de olika domarna är att det mycket mer frekvent refereras till lagen under 

senare årtiondena. Vi tolkar detta som att tingsrätten i och med förtydligandet av barnets 

bästa har ambitionen att visa på en implementering av begreppet i domarna.  

 

6.8 Analys: teori och tidigare forskning 

Burr (2003) förklarar, i sin bok om socialkonstruktionism, kunskapen vi använder för 

att förstå världen som historiskt och kulturellt bunden. Författaren beskriver ett exempel 

gällande hur synen på barn förändrats genom tiderna. För inte alltför länge sedan var det 

fortfarande tillåtet med barnaga. Sedan dess har Sverige förändrat synen kring barnets 

rättigheter. Barnkonventionen är antagen som lag sedan år 1989 och begreppet barnets 

bästa har ändrat lydelse i lagen ett flertal gånger under 1990- och 2000-talet. Vi kan se 
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hur socialkonstruktionismen i detta avseende hjälper oss förstå våra resultat, inte minst 

då man tittar på hur diskussionen kring barnets bästa förändrats både vad gäller ordval 

och utökning i språkbruk främst i början på 2010-talet. I och med att barnets bästa idag 

ska vara avgörande för alla beslut kring vårdnad, boende och umgänge verkar det 

läggas större vikt vid en utförligare diskussion. 

 

I resultatet upptäckte vi att tingsrätten i de tidigare domarna (främst 1992) mer sällan 

diskuterade barnets bästa med direkta referenser till detta begrepp. Det 

socialkonstruktionistiska perspektivet skulle förklara detta som ett resultat av en 

diskussion kring barnets bästa som är föränderlig över tid. I och med att formuleringen 

av barnets bästa förändrats från att komma i främsta rummet till att vara avgörande har 

också vikten av begreppets värde förstärkts.  Berger & Luckmann (1966) skriver att 

språket förändras genom att vissa begrepp avskaffas samtidigt som andra läggs till 

vilket för barnets bästa har gjort att diskussionen kring begreppet blivit tydligare i och 

med att formuleringen avgörande får anses väga tyngre än formuleringen i främsta 

rummet. Vi tror att detta speglar användningen av direkta referenser till barnets bästa i 

domarna, det vill säga, en ökad omfattning på senare år. Detta är dock endast en 

tolkning som ger vid handen att tingsrättens diskussioner kan ha fördjupats på grund av 

ordets betydelse. Det får sägas att det troligtvis är så att det finns flertalet andra faktorer 

som påverkar huruvida diskussioner utökas eller förändras.   

 

Vi författare tänker att vi i och med att begreppet barnets bästa är lagstadgat kan 

uttrycka begreppet som en norm i det svenska samhället. Berger & Luckmann (1966) 

beskriver att människans konversationer kan bevara verklighetsuppfattningen kring ett 

särskilt ting och får genom detta sin plats i världen. Vi gör tolkningen att begreppet 

barnets bästa genom detta fenomen har upprättats som norm i samhället och också kan 

leva kvar över tid genom att kontinuerliga diskussioner av denna norm fortgår. 

Samtidigt är begreppet under ständig förändring i förhållande till vilken kontext som 

råder.  

 

Rättssociologin har som i tidigare avsnitt nämnt bland annat syftet att studera hur 

gällande rättsregler påverkar samhället och hur samhället i sin tur påverkar det gällande 

rättsreglerna. Med samhället menas i detta fall samspelet mellan människor (Borgström 

& Hollander, 2009). Rättssociologin kan appliceras på begreppet barnets bästa och dess 

utveckling på så vis att det skapats en norm gällande barnets bästa i samhället. Normen 
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har sedan influerat rättsreglerna tack vare, enligt vår mening, en allmän opinion kring 

vad som är bäst för barn och deras behov. Men det är inte bara normen om vad som är 

bäst för barn som har påverkat rättssystemet. Genom att barnkonventionen har 

ratificerats i Sverige kan vi se en tydlig påverkan från internationella konventioner på 

det svenska rättssystemet. 

 

Det går att dra paralleller från vår studie och dess resultat till tidigare beskriven 

forskning. Rejmer (2003) beskriver en handläggning från tingsrättens sida där barnets 

bästa ofta avgörs utan redovisning kring omständigheterna som råder kring barnet. Det 

som framkommer i författarens studie är att tingsrättens redovisning oftast har bestått i 

namnuppgifter, kön, ålder och eventuella citat från barnets sida. Rejmers avhandling 

publicerades år 2003 vilket vi bör förhålla oss till vid diskussion av hennes resultat 

jämfört med våra egna. Vårt resultat, inklusive domarna från år 1992, är dock 

motsträviga Rejmers. Från år 1992 förekommer visserligen färre diskussioner kring 

situationsbaserade fenomen kring barnet. Rejmer (2003) påpekar vidare att det verkar 

förhålla sig så att tingsrätten fastställer barnets bästa genom en objektiv och allmänt 

vedertagen kunskap kring barn. Våra fynd samstämmer här med Rejmers. Vårt syfte 

med denna uppsats består emellertid inte i att värdera huruvida detta är ett bra eller 

mindre bra tillvägagångssätt varför detta är något som inte kommer att diskuteras 

vidare.  

 

Såväl Read (2013) som Skivenes (2010) framhåller att barnets bästa är ett vitt begrepp 

vilket innehåller mängder av faktorer som bör tillräknas bedömningen av vad barnets 

bästa egentligen är. I forskningen saknas en allomfattande definition av begreppet. Vi 

har i vårt resultat främst funnit faktorer vilka kan anses tillhöra vad som är till ett barns 

bästa och vice versa (se vidare i avsnitt 6.9) och inte heller funnit att tingsrätten gör 

anspråk på någon universell definition av begreppet. I domarna görs istället 

lagreferenser, vilka direkt hänvisar till att beslut i vårdnads-, boende- och 

umgängestvister ska vara till barnets bästa. Det förekommer som ovan beskrivet 

dessutom förklarande faktorer som anses vara eller inte vara till barnets bästa. Således 

gör tingsrätten i de domar vi analyserat inte anspråk på att uttrycka någon fulländad 

definition av vad barns bästa egentligen är. Det handlar snarare om att uttrycka 

generella ståndpunkter om vad som i praxis och forskning anses vara till barnets bästa 

för att sedan applicera detta på den givna situationen kring ett särskilt barn.  
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6.9 Tingsrättens diskussion kring barnets bästa 

Under detta stycke avser vi att redovisa de resultat vi funnit kopplade till 

frågeställningen vi har kring vad barnets bästa innebär och vilka värderingar som 

inryms i detta. Vi har funnit ett antal olika resultat. Det mest framstående resultat vi 

tycker att vi kan se är tingsrättens val av en indirekt diskussion av vad som blir till 

barnets bästa eller ej. Detta framgår tydligt av tabellen i avsnittet 6.3. Det verkar således 

lättare för tingsrätten att diskutera kring faktorer som är eller inte är till barnets bästa, 

snarare än att explicit uttrycka vad som är till barnets bästa eller inte. Vi tror att detta är 

ett resultat av att barnets bästa är ett brett begrepp som hittills, vilket tidigare forskning 

också talat kring, inte helt och fullt går att definiera på grund av dess 

situationsbundenhet. De fåtal gånger tingsrätten väljer att tala direkt kring barnets bästa 

görs detta de flesta gånger i form av lagreferenser.  

 

På grund av begreppets situationsbundenhet tror vi att det ligger nära till hands att 

istället tala kring positiva och negativa faktorer kring barnets bästa. De positiva faktorer 

vilka vi sett är vanligt förekommande är exempelvis barns behov av en nära och god 

kontakt med båda föräldrarna, föräldrars förmåga att sätta barns behov framför sina 

egna samt förälders lämplighet som vårdnadshavare. Vad som istället inte blir till 

barnets bästa beskrivs i domarna vara faktorer som exempelvis svåra och djupa 

konflikter mellan föräldrar, svårigheter att tillgodose barnets goda mående/behov och 

föräldrar som har svårigheter i sitt samarbete.  

 

Vi har i avsnitt 2.1 diskuterat huruvida barnkonventionen exemplifierar barn som starka 

eller svaga. Det vi kan utläsa från tingsrättens diskussioner är att barn främst ses i behov 

av skydd. Det i sig kan underförstås som att barn är svaga. Vi gör tolkningen att våra 

resultat är kopplade till en kontext där barn befinner sig i en sådan situation där de bör 

skyddas från föräldrars konflikter vilket kan påverka hur tingsrätten framställer barnet.  

 

 

7. Diskussion 
 

7.1 Studiens viktigaste resultat 

Ett viktigt resultat vi funnit i våra slumpmässigt utvalda domar är att Gävle tingsrätts 

diskussion kring barnets bästa oftast tar form på ett indirekt vis. Med detta menas mer 

explicit att det förekommer en diskussion vilken framhåller positiva och negativa 
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faktorer som kan härledas till vad som blir bäst för ett barn och inte. I samband med 

dessa faktorer uttrycks inte vidare att detta är till barnets bästa eller inte, detta utelämnas 

och läsaren får själv försöka förstå om denna faktor är till barnets bästa eller inte. Vi ser 

emellertid en förändring vad gäller domarna från år 2012 där direkta referenser till 

barnets bästa har ökat. Vi tror att detta kan vara ett resultat av reformen av 

föräldrabalken som gjordes år 2006 där barnets bästa ytterligare förtydligades från att 

alltid vara i främsta rummet till att bli avgörande vid alla beslut som rör vårdnad, 

boende och umgänge. Ett annat viktigt resultat för vår studie är att likt tidigare 

forskning för oss inte varit möjligt att frambringa en precis definition av vad barnets 

bästa egentligen innebär. Barnets bästa, vilket också framgått av våra domar, är alltid 

situationsbundet även om det finns vägledande rekommendationer kring detta.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

I avsnitt 6.8 skriver vi om hur vårt resultat på en punkt är motstridigt Rejmers (2003). 

Detta behandlar på vilket sätt tingsrätten redovisar sin diskussion kring det enskilda 

barnet. Rejmer menar på att diskussionen som förekommer kring barnet tar sin 

utgångspunkt i fåtalet uppgifter om barnet och sedan görs på ett objektivt sätt förhållet 

till lagar och praxis. Som tidigare beskrivet finner vi våra resultat motsträviga i 

förhållande till Rejmers främst vad gäller själva diskussionen kring barnets bästa som vi 

i våra resultat upplever är av subjektiv karaktär och situationsbetingad vad gäller barnet. 

En förklaring till att resultaten i denna del är skiftande tror vi skulle kunna bero på att 

Rejmer har ett mer omfattande urval vilket tar sin utgångspunkt i hela 13 domar från år 

1993, alla från olika tingsrätter runtom i Sverige. Detta är emellertid något som även 

begränsar Rejmers studie i och med att författaren endast studerar domar från ett och 

samma år. Vår studie har visserligen ett begränsat antal domar (tre per år), men dessa är 

hämtade från tre olika årtionden vilket har möjliggjort en studie över tid, som senare 

visat att på grund av att föräldrabalken förändrats har också diskussionen kring barnets 

bästa förändrats. Dessutom tror vi att de skiftande resultaten kan förklaras i termer av att 

människor är olika, varpå vi också tolkar saker och ting olika. På liknande sätt kan 

tänkas att om någon annan gjort vår studie så hade även det kunnat resultera i 

alternativa tolkningar för att alla människor tänker olika och har ett speciellt sätt att se 

på olika skeenden beroende på sin bakgrund, utbildning och hur en person är i 

allmänhet. På grund av att vi alla tolkar saker och ting på olika sätt har vi eftersträvat att 

vara så tydliga som möjligt gällande våra kategoriseringar av argumentationer och 

tolkningar av dessa.  
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En ytterligare aspekt vad gäller alternativa tolkningar av vårt resultat är att det kan 

tyckas att vi i våra tolkningar underförstått vad som indirekt är bra för ett barn (P2), 

respektive vad som inte är det (C2). För att ge ett konkret exempel kan vi tala om ett 

barns behov av en god kontakt med båda föräldrarna. Vi anser att detta bör reserveras 

som bra för barnet, men vi måste förhålla oss till att det kan finnas människor som inte 

delar vårt förhållningssätt. Detta är återigen kopplat till olika sociokulturella 

förhållanden. 

 

Vi har valt att använda oss av socialkonstruktionism som huvudsaklig teori. Likt 

tidigare beskrivet är barnets bästa sociokulturellt bundet. Socialkonstruktionismen har 

en liknande ingång kring hur man ser på verklighetens föränderlighet. Teorin har hjälpt 

oss att lyfta språkets innebörd gällande begreppet barnets bästa. Däremot verkar teorin i 

många fall generellt och ger oss vid handen en bred syn på vad verkligheten av barnets 

bästa kan te sig vara. Socialkonstruktionismen gör många gånger anspråk på allt som 

relativt. Det kan också tyckas att vi i våra tolkningar av på vilket sätt barnets bästa 

diskuteras inte gör dessa självständigt. Enligt socialkonstruktionismen är vi ständigt 

påverkade av samhället vilket har hjälpt oss att internalisera de värderingar och normer 

vi bär på. Detta skulle i så fall betyda att vi tolkat barnets bästa på det sättet vi gjort för 

att vi har inbyggda värderingssystem redan från början – vi kan alltså inte uppnå en 

oberoende tolkning.  

 

I viss mån har vi även använt oss av rättssociologisk teori. Med hjälp av denna teori kan 

vi se hur samhälleliga normer förändrat lagstiftningen. Ett internationellt exempel på 

hur lagstiftning kan förändras i och med skiftande normer är barnkonventionen vilken 

antogs som lag år 1989. Vi tror att våra svenska normer förändrades i och med 

barnkonventionens intåg vilket sedan kan ha lett till inte minst en ökad medvetenhet 

kring barnets bästa men också till ett behov av att tydliggöra detta begrepp i 

föräldrabalken. Den rättssociologiska teorin har varit av relevans i vår studie i och med 

att vi har kunnat se hur begreppet barnets bästa har förändrats från år 1992 till 2012 inte 

bara vad gäller aktuell formulering i lagstiftning utan även hur diskussion hos 

tingsrätten förs.  

 

7.3 Metoddiskussion 

Metoddiskussion har i viss mån behandlats i avsnitt 5.3. Nedan följer en 

sammanfattande metoddiskussion. Analysverktyget vi valt att använda oss av i vår 
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uppsats är argumentationsanalys, vilken är en känd och beprövad metod i akademiska 

sammanhang (Bergström & Boréus, 2012). Detta analysverktyg var i litteraturen 

välbeskriven och hanterlig för oss som nybörjare. Vidare gjorde den underliggande pro- 

et contrametoden det möjligt för oss att på ett överskådligt sätt rekonstruera de 

argument som fanns i domarna avseende för och emot barnets bästa. Genom att sätta 

upp olika kriterier för att tolka tingsrättens domar försökte vi skapa en stabil grund för 

tolkningarna. Det betyder att andra forskare som använder samma kriterier borde se 

samma mönster. Däremot kan innebörden av detta förstås och värderas på olika sätt 

beroende både på vem som tolkar och när tolkningarna sker eftersom synen på vad som 

är barnets bästa kan förändras över tid. 

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning kan vara att titta på hur tingsrätten diskuterar föräldrar i 

förhållande till kvinna/man och barn i förhållande till pojke/flicka. Vi har i vår studie 

som tidigare nämnt valt att vara könsneutrala då denna studie inte har till syfte att 

behandla genusaspekter. Detta kan emellertid bli en intressant inblick i om det finns 

eventuella könsskillnader och i så fall hur dessa yttrar sig i tingsrättens dokumentation. 

Går det att urskilja traditionellt upprättade normer såsom ”den omhändertagande 

modern” och ”den försörjande fadern”? Finns det skillnader mellan flickor och pojkar i 

avseende hur tingsrätten diskuterar deras respektive bästa?  

 

Ett ytterligare förslag till fortsatt forskning kan vara att replikera vår studie men på 

annan tingsrätt i landet. Vi kan i vår studie endast beskriva lokal praxis varför det vore 

intressant att få en inblick i hur det ser ut i en annan del av landet. Detta skulle således 

besvara om det finns regionala skillnader i hur diskussionen gällande barnets bästa har 

sett ut. 
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