
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Maria Lindberg & Erika Sandström 
 
 

BARN I STJÄRNFAMILJER OCH 
DERAS RÄTT TILL SINA 
SOCIALA FÖRÄLDRAR 

 

Om barnets bästa och Dworkins teorier  
 
 

CHILDREN IN NON-NUCLEAR FAMILIES AND 
THEIR RIGHT TO SOCIAL PARENTS 

On the best interests of the child and Dworkin’s theories  

 
 

Rättsvetenskap 
 C-uppsats  

 
  
 
 

 
 
 
Termin: VT 2018 

     Handledare: Jane Stoll



i 
 

Förord 

Nu sitter vi här nästan tre år efter att vi första gången satte foten på Karlstads universitet och 
inser att vi snart är klara med C-uppsatsen och därmed även vår kandidatexamen i rätts-
vetenskap. 

Att skriva uppsats har vi hört en hel del om, det kan vara jobbigt, krävande och kanske till 
och med omvälvande. Vissa av uttalandena kan vi ställa oss bakom men mest av allt har vi 
uppskattat att kunna lägga all vår tid på ett ämne. Frågan om barns rätt till sina sociala föräldrar 
väcktes under år två och kursen i familjerätt. Eftersom vi båda två har tre barn så är barns rätt 
något som ligger oss nära. Studietiden har varit härlig, trots att det inte alltid har varit enkelt att 
kombinera den med familj och barn. Våra fantastiska män har stöttat oss genom tuffa tenta-
perioder och nu senast under uppsatsskrivandet. Joakim och Johan, vi är evigt tacksamma! 

Vi vill även tacka våra barn Thyra, Nora, Siri, Elsa, Signe och August för att ni har stått ut 
med era tråkiga, men grymma mammor. Tack till Ann-Britt som korrekturläste vår uppsats. Sist 
men inte minst vill vi tacka vår handledare Jane som vi fått stöta och blöta våra funderingar 
med under de senaste veckorna. Utan hennes snabba respons och glada tillrop hade inte detta 
gått vägen.  

 
Kristinehamn och Sunne 

 
28 maj 2018 
 
Erika Sandström  Maria Lindberg  



ii 
 

Summary 

Children are vulnerable and need special support and protection. Therefore, both national, and 
international law clearly state that decisions concerning children should be made with respect 
to the best interest of the child. 

According to Swedish law, a child may not have more than two legal parents and may 
therefore have only limited legal right to a social parent. The legal right of a child to its social 
parent is primarily of concern in the event of death of one legal parent or if the legal parent and 
the social parent are divorced. There is a risk that the child loses contact with the social parent. 

The term social parent in this paper is a person without a genetic or biological tie to the 
child, but whose intention was to become the child's parent even before the birth. The person 
has completed the expected parental function ever since the birth without any legal obligations. 

Based on current family law, it is possible to identify four feasible options to protect the 
child's right to its social parent. These options are the opportunity to attend, to appoint a social 
parent to a new custodian in the event of death of an ordinary custodian, to conduct adoption 
and to regulate certain issues by agreement. 

However, children and their social parents lack effective solutions in case of legal issues. 
This poses a risks to the child if separated from its social parent and the best interests of the 
child would be to give the child a right to all of his or her parents. Swedish legislation is, as of 
today not designed to protect the child's right to its social parent, and does not adequately satisfy 
the best interests of the child. 

The laws consists of legal norms such as rules and legal principles. In 1977, Dworkin 
analyzed different legal-philosophical problems in the book "Taking Rights Seriously". He 
classifies legal norms as rules or principles in order to advance "a constitutional theory". 
According to Dworkin, rules are all-or-nothing-norms that are, or are not applicable, and prin-
ciples are more-or-less-norms whose characteristic feature is the dimension of weight or impor-
tance. 

In the light of Dworkin, the best interests of the child should be regarded as a legal norm 
with a more-or-less-function that has a dimension of weight or importance and therefore should 
be regarded as a legal principle.  

Principles are value based and therefore on a deeper level in the legal structure with lesser 
mobility than rules. Judges have, according to Dworkin, the possibility to apply principles in 
cases even when the rules are seemingly unambiguous. In these hard cases, legal rules may be 
overruled by weighing the underlying principles of the rule against other principles relevant for 
the case.  

The issue of giving a child more than two legal parents has been settled by the Court of 
Appeal for Ontario in Canada. The judge argued that the best interests of the child was superior 
to the wording of the legal rule. The judge assumed a child's perspective based on the individual 
child's prerequisites and argued that the principle of treating all children equally and the best 
interest of the child had greater importance than the supporting principles of the legal rules 
limiting the number of legal parents to two. 

Based on Dworkin's theories on courts' discretion, there is a possibility for Swedish courts 
to make a ruling on more than two legal parents if it is for the best interests of the child. If 
Swedish courts, when accounting for different principles, allow the principle of the best inte-
rests of the child to be the basis for their decisions on custody and rights of access, the child's 
right to his social parents can be safeguarded. 

In conclusion, the regulation regarding the child's right to its social parents has major 
shortcomings. According to us, children could be protected in court by claiming superiority to 
the principle of the best interests of the child, thus giving children the right to more than two 
legal parents.  
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Sammanfattning 

Barn är sårbara och de behöver därför särskilt stöd och skydd. Att barnets bästa är något som 
ska tas i beaktande vid alla beslut som rör barn finns därför tydligt stadgat i både nationell och 
internationell rätt.  

Ett barn kan enligt svensk rätt inte ha fler än två rättsliga föräldrar. De barn som växer upp 
med fler än två föräldrar har därför en begränsad rätt till sina sociala föräldrar. Barnets rätt till 
sina sociala föräldrar aktualiseras framförallt ifall den ena rättsliga föräldern avlider eller om 
den rättsliga föräldern och den sociala föräldern skiljer sig. Faran är att barnet riskerar att tappa 
kontakten med en social förälder som betytt mycket under uppväxten. 

Med begreppet social förälder avses i denna uppsats en person som inte har ett genetiskt 
eller biologiskt band till barnet, men vars avsikt var att bli barnets förälder redan innan barnet 
föddes. Personen ska ha fullgjort föräldrafunktionen, det vill säga utövat vårdnadsansvar, 
underhållsskyldighet och förmyndaransvar, allt sedan barnet kom till världen utan att ha några 
rättsliga förpliktelser. 

Utifrån nuvarande familjerättsliga reglering kan fyra möjliga alternativ urskönjas för att 
skydda barnets rätt till sina sociala föräldrar. De lösningar som lagstiftningen erbjuder för att 
skydda barnets rätt till sina sociala föräldrar är en möjlighet till umgänge, att utse en social 
förälder till ny vårdnadshavare ifall ordinarie vårdnadshavare avlider, att genomföra adoption 
samt att reglera vissa frågor genom avtal. 

Barn och sociala föräldrar har dock få och föga verkningsfulla juridiska lösningar att 
använda sig av om problem uppstår. Det finns allvarliga risker för barnet om det skiljs från sin 
sociala förälder och barnets bästa borde därför vara att ge barnet rätt till alla sina föräldrar. De 
lösningar som lagstiftningen tillhandahåller är inte tillräckliga för att skydda barnets rätt till 
sina sociala föräldrar och svensk lagstiftning tillgodoser därför inte barnets bästa på ett tillfreds-
ställande vis. 

Rätten består av en variation av rättsliga normer. Bland de rättsliga normerna återfinns såväl 
rättsregler som rättsprinciper. Dworkin analyserar i boken ”Taking rights seriously” från 1977 
olika rättsfilosofiska problem. Han klassificerar rättsnormer i regler och principer för att sedan 
bland annat föra fram ”den mest välgrundade teorin”. Enligt Dworkin är en regel en antingen-
eller-norm som antingen är tillämplig eller inte tillämplig och en princip en mer-eller-mindre-
norm vars utmärkande egenskap är att den besitter en dimension av vikt. 

En fråga som återkommande diskuteras är om barnets bästa ska ses som en regel eller en 
princip. Barnet bästa är en rättsnorm med en mer-eller-mindre-funktion som besitter en dimen-
sion av vikt och ska därför betraktas som en rättsprincip. 

Principer bygger på värderingar och återfinns på ett djupare plan i rättens struktur och är 
därmed inte lika föränderliga som regler. Domstolar har, enligt Dworkin, möjlighet att tillämpa 
principer trots att reglerna i ett fall kan vara entydiga. De principer som kan tillämpas av dom-
stolarna är de principer som är en del av ”den mest välgrundade rättsteorin”. Vid en avvägnings-
situation kan rättsregler underkastas rättsprinciper. I dessa fall är det regelns underbyggande 
principer som får viktas mot andra principer i det aktuella fallet. Det är vid svåra fall som dom-
stolarna ska göra denna principavvägning. 

Frågan om möjlighet till fler än två föräldrar har aktualiserats i en kanadensisk domstol. 
Domaren resonerade utifrån barnets bästa och menade att barnets bästa måste gå före lag-
stiftningens ordalydelse. Domaren anlade ett barnperspektiv i domen och tog sin utgångspunkt 
i det enskilda barnets förutsättningar. Domen var en avvägning mellan olika principer. Prin-
cipen om att behandla alla barn likvärdigt och principen om barnet bästa vägde tyngre än under-
byggande principer till de rättsregler som begränsade antalet rättsliga föräldrar till två stycken. 

Med stöd av Dworkins teorier om domstolars möjlighet till skönsmässiga avgöranden finns 
det en öppning för svenska domstolar att besluta om fler än två rättsliga föräldrar om det är för 
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barnets bästa. Om svenska domstolar gör en viktning mellan olika principer och låter principen 
om barnets bästa ligga till grund för sina beslut om vårdnad och umgänge kan barnets rätt till 
sina sociala föräldrar skyddas. 

Sammanfattningsvis har regleringen av barnets rätt till sina sociala föräldrar stora brister. 
Enligt oss skulle barn kunna få ett bättre skydd genom att domstolar låter principen om barnets 
bästa väga tyngst för att ge barn rätt till fler än två rättsliga föräldrar. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Barn är sårbara och de behöver därför särskilt stöd och skydd.1 Att barnets bästa är något som 
ska tas i beaktande vid alla beslut som rör barn, oavsett om beslutsfattaren är en offentlig 
institution eller en förälder, finns tydligt stadgat i både nationell och internationell rätt. I artikel 
3 FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, stadgas att barnets bästa ska 
komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Föräldrabalken (SFS 1949:381), FB, 
uttrycker att barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge, 
vilket framkommer av 6 kap. 2 a § FB.  

Ett barn kan enligt svensk rätt inte ha fler än två rättsliga föräldrar. De barn som växer upp 
med fler än två föräldrar har, vilket vi kommer att visa, en begränsad rätt till sina sociala 
föräldrar. Frågan om barn kan ha fler än två rättsliga föräldrar förs bland annat i Sveriges 
riksdag och i media.2 Barnets rätt till sina sociala föräldrar aktualiseras framförallt ifall den ena 
rättsliga föräldern avlider eller om den rättsliga föräldern och den sociala föräldern skiljer sig. 
Faran är att barnet riskerar att tappa kontakten med en social förälder som betytt mycket under 
uppväxten. 

De barn som är aktuella i vår frågeställning lever vanligtvis med samkönade föräldrar. Inom 
det familjerättsliga lagstiftningsområdet har det under de senaste decennierna skett stora för-
ändringar gällande samkönades möjligheter att bilda familj. Sveriges riksdag uttalade 1973 att 
homosexuell samlevnad var en accepterad samlevnadsform och 1979 ansågs inte homo-
sexualitet längre vara en sjukdom.3 Trots detta var det först 1994 som homosexuella tilläts ingå 
registrerat partnerskap.4 År 2003 öppnades möjligheten upp för samkönade makar att adoptera.5 
Det dröjde ytterligare två år till det möjliggjordes för en kvinna som är registrerad partner enligt 
lag (SFS 1994:1117) om registrerat partnerskap6 eller sambo med en annan kvinna att få 
genomgå assisterad befruktning med donerade spermier enligt numera 6 kap. och 7 kap. 
lag (SFS 2006:351) om genetisk integritet m.m., LGI.7, 8 Regleringen av ingående av äktenskap 
är sedan 2009 könsneutral.9 Sedan 2016 är det även möjligt för ensamstående kvinnor att få 
assisterad befruktning.10  

Möjligheten för samkönade par att bilda familj har som visats ovan ökat under senare år, 
vilket även statistik visar på. År 1974 var det vanligast med så kallade kärnfamiljer. I dag ser 

                                                 
1 SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige, s. 22 och s 
125. 
2 Motioner: Motion 2011/12:C215; motion 2015/16:848; motion 2017/18:2677; motion 2017/18:2387. Artiklar: 
Svenska Dagbladet, Fler föräldrar en rättighet i tiden, 2005-08-03; Sydsvenskan, Svensk lag erkänner bara två 
juridiska föräldrar, 2010-11-03; RFSU-bloggen, RFSU vill ha en utredning om fler än två juridiska föräldrar, 
2009-05-10; Dagens Nyheter, Lagen tvingar socialtjänsten utreda fungerande föräldrar, 2017-04-24. 
3 RFSL, Historia, 2015-10-14. 
4 1993/94:LU28 Registrerat partnerskap, m.m. 
5 2001/02:LU27 Partnerskap och adoption. 
6 Lagen är sedan 2009 upphävd. Enligt 3 § lag (2009:260) om upphävande av lagen (SFS 1994:1117) om 
registrerat äktenskap ska ett partnerskap som har registrerats enligt lagen om registrerat partnerskap gälla som ett 
äktenskap. Det förutsätter dock att parterna gemensamt anmäler till Skatteverket att de önskar det. 
7 Singer, Anna, Föräldrabalken (SFS 1949:381) kommentaren till 1 kap. 9 §, Karnov.  
8 Det som sägs i 6 och 7 kap. LGI om make gäller också registrerad partner, enligt 6 kap. 1 § och 7 kap. 1 § LGI. 
Möjligheten till assisterad befruktning innefattar således även två kvinnor som ingått äktenskap med varandra. 
9 2008/09:CU19 Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor. 
10 Sveriges Riksdag, Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor, 2016. 
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det annorlunda ut. Sju av tio familjer är kärnfamiljer, resten är så kallade stjärnfamiljer.11 
Antalet barn som 2011 var folkbokförda med två mammor eller två pappor var 1290 stycken, 
vilket utgjorde mindre än 1 % av alla barn i Sverige.12 År 2012 levde 2200 barn i familjer som 
bestod av föräldrar som antingen levde i ett samkönat äktenskap eller i registrerat partnerskap.13 
Efter 2014 ändrade Statistiska centralbyrån, SCB, sitt familje- och hushållsbegrepp. Föränd-
ringen som gjordes gör att det inte längre är möjligt att identifiera hushåll där samkönade par 
bor.14  

Det saknas officiell statistik på hur vanligt det är att ett barn har fler än två föräldrar. Även 
om barnet bor växelvis hos två olika föräldrapar registreras barnet bara på folkbokförings-
adressen och då statistiken bygger på folkbokföringsadressen är det svårt att få fram någon 
officiell statistik.15  

Statistiken ger inte ett entydigt svar på hur stort antal barn som kan riskera att skiljas från 
sina sociala föräldrar. Det är därför svårt att dra några slutsatser om hur stort problemet är. Trots 
att det saknas officiell statistik känner vi till ett antal fall där barn har fler än två föräldrar. Under 
arbetets gång har vi varit i kontakt med ett av de par16 som har valt att bilda familj genom att en 
kvinna i ett samkönat par blivit befruktad med spermier från en man i ett annat samkönat par. 
Barnet bor växelvis hos de olika paren och de har valt att reglera sina inbördes förhållanden 
genom avtal. Oavsett vad statistiken säger, om det rör sig om en handfull barn eller flera hundra, 
föreligger det en risk för barnet att förlora sina sociala föräldrar. Ett barn ska aldrig behöva 
riskera att tappa en av sina föräldrar oberoende av om det rör en rättslig eller en social förälder. 
En möjlig lösning på problemet kan vara att använda sig av rättsfilosofiska teorier för att finna 
andra lösningar än de som går att finna med hjälp av den rättsdogmatiska metoden. 

Dworkin (1931-2013) var en amerikansk rättsfilosof och professor i rättsvetenskap och 
filosofi som under sin livstid var verksam vid bland annat Oxfords universitet och New York 
universitet. Efter att Dworkin hade publicerat boken ”Taking rights seriously” 1977 blev han 
en av de mest inflytelserika rättsfilosoferna under sin tid. I boken analyserar Dworkin olika 
rättsfilosofiska problem. Han klassificerar rättsnormer i regler och principer för att sedan bland 
annat föra fram ”den mest välgrundade teorin”.17  

I uppsatsen behandlas Dworkins teorier eftersom de ger oss en möjlighet att analysera rätten 
utifrån nya perspektiv. Genom sin klassifikation av regler och principer framhäver han 
principerna som en del av gällande rätt. Vi vill genom att analysera barnets bästa i förhållande 
till Dworkins teorier se om barnets bästa kan behandlas på ett annat sätt av svensk rätt än vad 
som är brukligt. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att utreda vilka möjligheter det finns utifrån nuvarande reglering för 
ett barn att få rättsligt skydd till sina sociala föräldrar och hur ett sådant skydd, med hänsyn till 
barnets bästa, skulle kunna genomföras. 

 
Den huvudfråga som kommer besvaras för att uppnå syftet är: 
Kan stöd finnas hos Dworkins teori om domstolars möjlighet till skönsmässiga avgöranden för 
att stärka barnets rätt till sina sociala föräldrar? 

                                                 
11 SOU 2017:101 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkring, 
s. 259 f. 
12 SCB, Kärnfamiljer fortfarande vanligast, 2012-12-28.  
13 SCB, Fler kvinnor än män ingår samkönade äktenskap, 2013-11-14. 
14 SOU 2017:101 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkring, 
s. 269. 
15 A.a., s. 269. 
16 Paret vi varit i kontakt med vill vara anonymt. 
17 Lewis, Th., Ronald Dworkin. 
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För att besvara huvudfrågan kommer följande delfrågor behandlas: 

 Hur är barnets rätt till dess sociala förälder reglerad? 
 Är barnets bästa en regel eller en princip? 
 Kan rättsprinciper vinna över rättsregler vid en motsättning dem emellan? 

1.3 Metod och teori 
Uppsatsen omfattar ett flertal frågeställningar som kräver olika metoder för att kunna besvaras. 
Inledningsvis kommer den rättsdogmatiska metoden att tillämpas. Därefter kommer frågorna 
att besvaras med hjälp av rättsfilosofiska teorier.  

Det går, enligt Westberg, att urskönja två olika typer av ansatser som utgångspunkter vid 
rättsvetenskapliga arbeten, dels den regelorienterade ansatsen, dels den problem- och 
intresseorienterade ansatsen. Den regelorienterade ansatsens utgångspunkt är rättsreglernas 
innehåll och karaktäriseras av ett mera slutet betraktelsesätt. Den problem- och intresse-
orienterade ansatsen kännetecknas däremot av ett mera öppet betraktelsesätt.18 

Utgångspunkten för den problem- och intresseorienterade ansatsen är att frågan som 
undersöks ska vara en faktisk företeelse i vårt rättsliv.19 Westberg menar att en av drivkrafterna 
bakom den problem- och intresseorienterade ansatsen är att ständigt söka alternativa synsätt 
och att det är viktigt att jämförelse mellan synsättens inbördes samband och motsättningar görs. 
Den problem- och intresseorienterade ansatsen innebär inte nödvändigtvis att alla infallsvinklar 
behöver täckas in men problemet sätts på detta vis in i ett större sammanhang och begränsas 
inte till de lösningsalternativ som den regelorienterade ansatsen medför.20 

Frågan som undersöks handlar om relationen mellan barn och föräldrar och vi anser att den 
utgör en faktisk företeelse i vårt rättsliv. Tillsammans med valet av syfte medför det att upp-
satsen inte kan begränsas till enbart den rättsdogmatiska metoden. För att kunna uppfylla syftet 
krävs andra infallsvinklar än de som vanligen präglar ett rättsdogmatiskt arbete. Det är därför 
nödvändigt att arbetet präglas av en problem- och intresseorienterad ansats. 

Det är, enligt Westberg, inte heller möjligt att undvika det faktum att gällande rätt alltid 
måste redogöras för i syfte att förklara eller testa andra teorier. Regler måste på ett eller annat 
sätt fastslås, konstrueras, kritiseras eller förklaras och en undersökning blir därför alltid på ett 
eller annat sätt normativ.21 

Peczenik framställer i sin artikel ”Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rätts-
dogmatiken” att rättsdogmatik handlar om att systematisera, tolka och framställa gällande rätt.22 
Den inledande delen av uppsatsen kommer bestå av att fastställa gällande rätt vilket innebär att 
den rättsdogmatiska metoden inledningsvis kommer tillämpas i uppsatsen. 

Enligt Peczenik finns det vid användandet av den rättsdogmatiska metoden källor som ska 
beaktas, bör beaktas och källor som får beaktas. De källor som ska beaktas är lagar och andra 
föreskrifter; källor som bör beaktas är prejudikat, lagars förarbeten, sedvänjor samt inter-
nationella konventioner; källor som får beaktas är institutionella rekommendationer, olika typer 
av beslut, material som står i samband med lagstiftningen, rättsvetenskaplig litteratur samt 
informellt material.23 

                                                 
18 Westberg, P., Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats - en idé om rättsvetenskaplig öppenhet, s. 
422 f. 
19 A.a., s. 425 f. 
20 A.a., s. 439 f. 
21 A.a., s. 436 f. 
22 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 41 f. 
23 A.a., s. 47 f. 
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Vi instämmer med Peczeniks rättskällelära då den bäst överensstämmer med vår egen syn 
på rättskällornas hierarki. Utgångspunkten för vår rättsdogmatiska metod är därför Peczeniks 
uppfattning av rättskällelärorna i den del av uppsatsen som behandlar gällande rätt. 

När syftet är att analysera om en förändring av rätten utifrån att ett visst ändamål bättre ska 
kunna tillgodoses kan ett resonemang föras utifrån hur uppsatsförfattarna menar att en domstol 
borde döma. Sandgren menar att en analys de sententia ferenda24 ofta har som utgångspunkt att 
gällande rätt är bristfällig. Det är normalt att en sådan argumentation inrymmer ett visst mått av 
värderingar.25  

Uppsatsens huvudfråga är huruvida stöd kan finnas hos Dworkins teori om domstolars 
möjlighet till skönsmässiga avgöranden för att stärka barnets rätt till sina sociala föräldrar. 
Dworkin har genom sitt arbete gett forskare inom rättsvetenskapen en möjlighet att analysera 
rätten utifrån nya perspektiv samt uppställt nya frågor inom rättsteorin.26 Vi har stannat vid 
Dworkins klassifikation av regler och principer och hur de (sam-)verkar inom rätten, vid hans 
teori om domares möjlighet till skönsmässiga avgöranden samt ”den mest välgrundade teorin”.  

Vi anser att rätten inte tillgodoser barnets bästa på ett tillfredsställande vis och att gällande 
rätt därför är bristfällig. Med det som utgångspunkt kommer vi föra ett resonemang om hur 
domstolarna borde döma. I uppsatsen kommer vi därför med stöd av Dworkins teori undersöka 
om principen om barnets bästa kan gå före de begränsningar av antalet rättsliga föräldrar som 
finns stadgade i föräldrabalken. 

1.4 Material 
I uppsatsens första del, som berör gällande rätt, kommer lagtext och förarbeten till största delen 
användas, men även en del doktrin. Definitionen av regler och principer finns inte fastställd i 
lag, varken lagtext eller förarbeten finns således att tillgå. Det material som kommer användas 
för att definiera regler och principer utgörs därför i huvudsak av doktrin. 

I den del av uppsatsen där det utreds om stöd kan finnas i Dworkins teorier som en möjlig 
lösning på huvudfrågan kommer tyngdpunkten i materialet utgå från boken ”Taking rights 
seriously” av Ronald Dworkin. Information kommer även inhämtas från övrig doktrin.     

Som ett sista led i uppsatsen kommer ett kanadensiskt rättsfall lyftas fram där frågan om 
barnets rätt till fler än två rättsliga föräldrar har avgjorts. Rättsfallet analyseras i uppsatsen då 
det utgör ett praktiskt exempel på en möjlig lösning på vår frågeställning. Resonemanget i fallet 
är tillräckligt allmängiltigt för att kunna användas som diskussionsunderlag i uppsatsens analys.  

1.5 Avgränsningar 
Vår utgångspunkt är barnets bästa och vi kommer därför inte behandla den sociala förälderns 
eventuella rätt till barnet. Vi har valt att utgå från ett samkönat par som väljer att skaffa barn 
med tredje part. Situationen avser således de tillfällen då fler än två föräldrar väljer att skaffa 
barn tillsammans och inte då en social förälder kommer in i ett barns liv vid ett senare tillfälle. 
Vi är medvetna om att andra familjekonstellationer existerar men de kommer inte behandlas 
närmare. 

Bestämmelser om barnets bästa återfinns i flertalet svenska lagar.27 Vi har i huvudsak valt 
att utgå från föräldrabalken då det är den som reglerar fastställande av rättslig förälder, rätt till 
vårdnad och umgänge. 

                                                 
24 Ett påstående de sententia ferenda avser hur en domstol borde döma. Se Sandgren, C., Rättsvetenskap för 
uppsatsförfattare, s. 48. 
25 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 47 f. 
26 Simmonds, N. E., Juridiska principfrågor, s. 103. 
27 Två exempel på lagar som har bestämmelser om barnets bästa är ärvdabalken (1958:637) och socialtjänstlagen 
(2001:453). 
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I uppsatsen kommer en del förslag på kommande lagstiftning att lyftas fram för att visa på 
att lagstiftningen inom området är under ständig förändring. Ingen djupare diskussion om 
lagstiftningsförslagen kommer att föras. Då uppsatsen innehåller en analys de sententia ferenda 
kommer inte heller några förslag läggas på hur en framtida reglering skulle kunna se ut. 

Dworkin har flera teorier som han har utvecklat över tid och som tillsammans bildar en 
helhet. Vi har valt de delar av Dworkins teorier som bäst tillgodoser uppsatsen syfte. Någon 
fullständig redogörelse för Dworkins teorier kommer därför inte att göras och andra rätts-
filosofers teorier kommer inte att diskuteras djupgående. Vi kommer dock att beröra andra 
teorier ytligt för att kunna analysera och få en bättre förståelse av Dworkins teorier.  

I Sverige råder det brist på rättsfall som har avgjort frågan om barnets rätt till sina sociala 
föräldrar i de scenarier vi behandlar varför inga svenska rättsfall tas upp. Inga svenska rättsfall 
som har avgjort vad som är barnets bästa kommer heller beröras. 

Internationell komparativ metod tillämpas inte i uppsatsen då syftet inte är att jämföra olika 
rättssystemen. En naturlig följd av metodvalet är att inte heller parens patriae-doktrinen 
kommer att redogöras för, vilket det rättsfall vi valt att använda oss av till viss del bygger på. 

1.6 Disposition 
Dispositionen av uppsatsen utgår till stor del från strukturen i frågeställningen och olika avsnitt 
avser därför att besvara de olika delfrågorna. Varje avsnitt utöver avsnitt ett avslutas med en 
argumenterande reflektion. I reflektionen, som har inslag av analys, tas ställning till den del-
fråga som avsnittet avser att besvara. 

Avsnitt två innehåller definitioner av begrepp som uppsatsen vilar på. Avsnittet inleds med 
definitionen av begreppet barn för att sedan behandla föräldrar och familj. I det tredje avsnittet 
fastställs både svensk och internationell gällande rätt. Regleringen av barnets bästa inleder 
avsnittet och efterföljs av en beskrivning av hur föräldraskapet är reglerat för att avslutas med 
en kort redogörelse av liggande förslag på lagstiftning. Uppsatsens fjärde avsnitt redogör för 
skillnaden mellan regler och principer. Inledningsvis definieras regler för att därefter gå vidare 
till principerna. Avsnittet söker sedan klargöra om barnets bästa är en regel eller en princip. 

I det femte avsnittet framförs en av Dworkins teorier om domstolars möjlighet till sköns-
mässiga avgöranden. Avsnittet inleds med en redogörelse för rättens strukturer för att sedan 
övergå till att beskriva de delar av Dworkins teorier som hjälper till att uppfylla syftet med 
uppsatsen. De teorier som kommer redogöras för är skönsmässiga avgöranden och ”den mest 
välgrundade teorin”. Det deskriptiva avsnittet avslutas med hur olika avvägningssituationer 
mellan regler och principer ska behandlas. 

Det sjätte avsnittet redogör för ett kanadensiskt rättsfall. Rättsfallet ger oss en möjlighet att 
koppla samman det teoretiska och det praktiska i analysen. I det avslutande avsnittet presenteras 
en analys för att redogöra för de slutsatser som vi under arbetets gång kommit fram till samt 
vilka möjliga lösningar som kan finnas inom området. 
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2 Barn, föräldrar och familj 

2.1 Inledning 
Det är inte alltid uppenbart vad som avses med begreppen barn, föräldrar och familj. Begreppen 
kan användas för att beskriva hushållsgemenskap men även sociala relationer. I dagligt tal utgör 
barn och deras föräldrar en familj, men begreppet familj kan ha olika definitioner. Ett barn kan 
vara ett biologiskt barn, adoptivbarn, styvbarn eller fosterbarn till sina föräldrar.28 Det säger 
dock lite om hur ett barn definieras.  

För att kunna redogöra för vilka som innefattas av barnets bästa och som därmed ska 
skyddas genom bestämmelserna i bland annat barnkonventionen och föräldrabalken måste 
barnet definieras. Vidare måste de olika aspekterna av föräldraskapet förtydligas och hur olika 
familjer benämns redogöras för. I nedanstående avsnitt kommer därför begreppen barn, 
föräldrar och familj att definieras. 

2.2 Barn 

2.2.1 Definition av barn 
Det finns en rad termer som beskriver minderåriga och myndiga i lagtexten, men begreppet 
barn har ingen tydlig definition i svensk lagtext.29  
I artikel 1 barnkonventionen, stadgas:  

 
”I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte 
barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet.” 

 
Enligt ovanstående artikel är alla barn när de är födda, och de omfattas då av barnkonventionen. 
Vad som inte tydligt framgår av barnkonventionen är vad som gäller foster.30 Europadomstolen 
slog utifrån artikel 2 europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, EKMR, 
fast att ett foster visserligen har rätt till skydd i humanitetens namn men att det däremot inte 
kan ses som en person med rätt till liv. Ett foster kan, trots detta, ha civila rättigheter, som till 
exempel rätt till arv.31 Enligt Schiratzki startar barndomen i rättslig mening först efter födseln.32 

 

2.2.2 Barn som rättssubjekt 
Alla fysiska levande personer är ett rättssubjekt vilket innebär att var och en har möjlighet att 
äga egendom, inneha skulder, med mera. Varje människa har dessutom rättskapacitet, de har 
med andra ord förmågan att ha rättigheter och förpliktelser samt att vara part i rättegång.33 

Enligt 9 kap. 1 § FB får en omyndig eller underårig själv inte råda över sin egendom eller 
åta sig förbindelser i större omfattning än vad som är reglerat av lag eller villkor. Ett barn har 
således enligt svensk lag minskad rättshandlingsförmåga. Den minskade rättshandlings-
förmågan finns bland annat till för att skydda barnet mot att ingå avtal som det senare kan ångra. 
I de flesta fall är det vårdnadshavaren som tillgodoser barnets intresse men i de fall en sådan 
saknas ska barnets vårdnadshavare ha en ställföreträdare.34 

                                                 
28 Singer, A., Föräldraskap i rättslig belysning, s. 100 f. 
29 Schiratzki, J., Barnrättens grunder, s. 24 f. 
30 A.a., s. 25. 
31 VO mot Frankrike 2004-07-08, Appl. 53924/00. 
32 Schiratzki, J., Barnrättens grunder, s. 25 f. 
33 Malmström, Å., Civilrätt, s. 54. 
34 Singer, A., Barns rätt, s. 158 f. 
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2.3 Förälder 

2.3.1 Olika aspekter av föräldraskap 
Den medicinska utveckling som har skett vad gäller möjligheterna att få barn har medfört ett 
behov av olika termer för föräldraskap.35 Begreppet förälder definieras inte i lag. Svensk lag-
stiftning vilar på att den kvinna som föder ett barn är dess moder och att hennes make eller den 
vars spermier har befruktat henne anses vara barnets fader och att dessa två betraktas som 
barnets föräldrar med både ett rättsligt och socialt ansvar. I verkligheten kan relationen mellan 
barn och föräldrar se ut på många olika sätt. Det finns därför anledning att visa på olika aspekter 
av föräldraskapet. Det går att särskilja fyra aspekter av föräldraskap: det biologiska, det 
genetiska, det sociala och det rättsliga. En person kan inneha alla aspekterna av föräldraskapet, 
olika kombinationer av aspekterna eller enbart en av dem.36 

 

2.3.2 Biologisk och genetisk förälder 
Den person som föder ett barn är barnets biologiska förälder och den som har gett upphov till 
ett ägg till ett barn är barnets genetiska förälder. Då en person blir gravid med sina egna ägg 
blir den både biologisk och genetisk förälder. Vid äggdonation, däremot, får barnet både en 
genetisk och en biologisk moder som inte är samma person.37  

Termen genetisk förälder används, som nämnts ovan, för den person som har donerat ett 
ägg men även för den person vars spermier bidragit vid tillkomsten av ett barn. Det vore, enligt 
Singer, mest logiskt att använda termen genetiskt föräldraskap för alla föräldrar utom för de 
kvinnor som föder barn efter äggdonation. Genetisk förälder har dock inte ännu fått fullt genom-
slag och termen biologisk förälder stämmer väl överens med både allmänt språkbruk och ordval 
i lagtext. Singer använder därför termen biologisk förälder för alla föräldrar, utom vid de 
tillfällen då det är nödvändigt att göra en distinktion mellan biologisk och genetisk.38 

 

2.3.3 Social förälder 
Med en social förälder avses den som fullgör föräldrafunktionen, med andra ord den som 
faktiskt utövar vårdnadsansvar, underhållsskyldighet och förmyndaransvar.39  

Det kan finnas flera olika grunder till socialt föräldraskap. Dels kan det sociala föräldra-
skapet grunda sig i en avsikt redan innan ett barn föds, dels växa fram under tid. Om barnet är 
förälderns genetiska eller biologiska barn har ingen betydelse. Hur det sociala föräldraskapet 
utövas kan också skifta. Mägi och Zimmerman nämner den vardagliga omvårdnaden, lång-
siktigt ansvar för barnets personliga förhållanden men även ekonomiskt ansvar för barnets 
försörjning som exempel.40 

Statens medicinsk-etiska råd, SMER, använder sig av begreppet socialt föräldraskap och 
avser då den person som tar hand om barnets vård och uppfostran.41 

 

                                                 
35 SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige, s. 212. 
36 Mägi, E. & Zimmerman, L-l., Stjärnfamiljejuridik, s. 147. 
37 A.a., s. 147. 
38 Singer, A., Föräldraskap i rättslig belysning, s. 42 f. 
39 SOU 2007:3 Föräldraskap vid assisterad befruktning, s. 67. 
40 Mägi, E. & Zimmerman, L-l., Stjärnfamiljejuridik, s. 148. 
41 SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige, s. 212. 
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2.3.4 Rättslig förälder 
Rättslig förälder är den som, i enlighet med föräldrabalken, fastställs som förälder.42 Med ett 
rättsligt föräldraskap följer en rad rättsverkningar såsom vårdnad,43 umgänge,44 underhåll och 
arv.45  

Det kan identifieras tre olika intressen och sammanhängande syften med det rättsliga 
föräldraskapet, enligt Singer. Det historiskt sett primära syftet är att ge barnet en familje-
tillhörighet. Barnet har också rätt att känna till sitt biologiska ursprung, vilket kan sägas vara 
det andra syftet. Det tredje syftet är att ge barnet någon som innehar det rättsliga ansvaret för 
barnet. När det rättsliga föräldraskapet fastställs är målet att alla tre intressen ska uppfyllas.46 

2.4 Familj 

2.4.1 Familjen - inget rättssubjekt 
I svensk rätt saknas en definition av begreppet familj. Trots att en rättslig definition av 
begreppet familj saknas finns det tydligt reglerat i regeringsformen, RF, och europeiska kon-
ventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna47 att familjelivet ska respekteras.48 Av 1 kap 
2 § 4 st. RF framgår att det allmänna ska värna den enskildes privatliv och familjeliv. 

En familj kan inte ha några juridiska skyldigheter eller rättigheter, utan den svenska 
lagstiftaren har istället valt att reglera inbördes relationer i en familj, såsom äktenskap, föräldra-
skap och släktskap.49 

Av FN:s kommitté för barnets rättigheters, Barnrättskommittén50, allmänna kommentar till 
barnkonventionen framgår att begreppet familj ska tolkas i bred bemärkelse. Att den ska tolkas 
i bred bemärkelse innebär att begreppet omfattar ”biologiska föräldrar, adoptiv- eller 
fosterföräldrar, eller, där det är tillämpligt, medlemmar av släkten eller lokalsamhället i enlighet 
med lokala sedvänjor”. Familjen ska ses som den grundläggande enheten i samhället. Den är 
den naturliga miljön för familjemedlemmarna och den är särskilt viktig för barnets utveckling 
och välfärd.51 
 

2.4.2 Olika familjebegrepp 
En familj kan se ut på många sätt. I utredningen ”Jämställt föräldraskap och goda uppväxt-
villkor för barn” definieras en kärnfamilj som en familj där alla barn är föräldrarnas gemen-
samma.52 Leviner har en annan definition av kärnfamilj. Det är ”konstellationer som innefattar 
en eller flera av följande faktorer: 1) tvåsamhet och ”romantisk” kärlek (dvs. monogama 
relationer som innefattar sex), 2) äktenskap, 3) genetisk koppling mellan föräldrar och barn.”53 

                                                 
42 Se avsnitt 3.3.1. 
43 Se avsnitt 3.3.2. 
44 Se avsnitt 3.3.3. 
45 Mägi, E. & Zimmerman, L-l., Stjärnfamiljejuridik, s. 148 och Singer, A., Föräldraskap i rättslig belysning, s. 
382. 
46 Singer, A., Föräldraskap i rättslig belysning, s. 381. 
47 Se avsnitt 3.2.2.1. 
48 SOU 2017:101 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkring, 
s. 260. 
49 A.a., s, 260. 
50 FN:s kommitté för barnets rättigheter består av 18 oberoende experter och har till uppgift att kontrollera att 
barnkonventionens regler följs. Se UNICEF, FN:s kommitté för barnets rättigheter. 
51 Barnrättskommitténs allmänna kommentar, nr. 14, p. 59, s. 15. 
52 SOU 2017:101 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkring, 
s. 259 f. 
53 Leviner, P., Kärnfamiljsideal och fri familjebildning – oförenliga spår i den svenska familjerätten?, JT 
2016/17,  s. 628. 
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Familjekonstellationer kan emellertid vara utformade på olika sätt och begreppet kärnfamilj 
har numera sällskap av begreppet stjärnfamilj.54 Begreppet stjärnfamilj myntades av Engarås 
och kan definieras på olika sätt. Hon anser att begreppet omfattar alla olika typer av familjer 
och menar att en kärna är begränsad av sitt skal i motsats till en stjärna som lyser och strålar 
utåt.55 Enligt utredningen ”Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn” är stjärn-
familj alla familjer som inte är kärnfamiljer.56 Medan Mägi och Zimmerman instämmer med 
Engarås och menar att alla typer av familjer, såväl traditionella som moderna och normbrytande 
familjer, inkluderas i begreppet. Fokus ska inte ligga på familjernas yttre form utan det ska 
istället ligga på familjernas innehåll.57 

Bäck-Wiklund använder sig av begreppet nätverksfamiljer. Hon ser nätverket som en meta-
for för de familjemönster som har växt fram i vårt samhälle där familjen inte längre är en sluten 
social enhet. Relationer kan ha långa geografiska avstånd och under en livstid kan en och 
samma person ingå i flera olika och sammankopplade familjekonstellationer i en komplex 
relationistisk väv.58 

Ytterligare ett annat familjebegrepp är regnbågsfamiljer som enligt Zetterqvist Nelson kan 
utgöras av homofamiljer, gayfamiljer, queerfamiljer och lesbiska föräldrafamiljer. Enligt RFSU 
är regnbågsfamiljer familjer som består av hbtq-personer59 med barn. Regnbågen är en metafor 
som visar att det finns en mångfald där alla får plats oavsett sexualitet eller sexuell orientering.60 

2.5 Argumenterande reflektioner 
De begrepp som tagits upp i avsnittet har alla en sak gemensamt, de finns inte rättsligt 
definierade. Begreppen används trots avsaknad av rättslig definition i den svenska rätten. Enligt 
artikel 1 barnkonventionen är alla människor under 18 år ett barn om inte annat framgår av den 
lag som gäller barnet. Vi använder barnkonventionens definition av barn i uppsatsen. 

Vi kan även konstatera att en förälder kan vara biologisk, genetisk, social och/eller rättslig. 
När ett barns relation till en social förälder börjar kan variera. Med begreppet social förälder 
avser vi i denna uppsats en person som inte har ett genetiskt eller biologiskt band till barnet, 
men vars avsikt var att bli barnets förälder redan innan barnet föddes. Personen ska ha fullgjort 
föräldrafunktionen, det vill säga utövat vårdnadsansvar, underhållsskyldighet och förmyndar-
ansvar, allt sedan barnet kom till världen utan att ha några rättsliga förpliktelser. I uppsatsen 
används social förälder, icke-rättslig förälder samt medförälder synonymt. 

Olika familjekonstellationer kan benämnas på många olika sätt. Vi har nämnt kärnfamilj, 
stjärnfamilj, nätverksfamilj och regnbågsfamilj som exempel på den mångfald av begrepp som 
finns. Enligt utredningen ”Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn” är stjärn-
familj alla familjer som inte är kärnfamiljer. Vi delar denna uppfattning av begreppet stjärn-
familj. 

Barnrättskommittén framhåller att begreppet familj ska tolkas i bred bemärkelse. De 
nämner att begreppet omfattar ”biologiska föräldrar, adoptiv- eller fosterföräldrar, eller, där det 
är tillämpligt, medlemmar av släkten eller lokalsamhället i enlighet med lokala sedvänjor.” En 
social förälder kan ha en närmare relation till barnet än vad exempelvis en medlem av släkten 

                                                 
54 SOU 2017:101 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkring, 
s. 259. 
55 Sydsvenskan, Vad är en stjärnfamilj?, Inpå livet, 2009-12-23. 
56 SOU 2017:101 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkring, 
s. 261. 
57 Mägi, E. & Zimmerman, L-l., Stjärnfamiljejuridik, s. 18. 
58 Bäck-Wiklund, M. & Johansson, T., Nätverksfamiljer, s. 15 ff. 
59 Hbtq-person: Samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt personer som definierar sig 
som queer. Se RFSL, HBTQ, 2015-10-14. 
60 Zetterqvist Nelson, K., Mot alla odds, s. 6; RFSU, Att leva som regnbågsfamilj, 2011-02-24. 
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har. Den sociala föräldern bör därför, enligt oss, innefattas i den breda tolkningen av familje-
begreppet. 
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3 Barns rätt 

3.1 Inledning 
Barn är sårbara och de behöver därför särskilt stöd och skydd.61 Att barnets bästa är något som 
ska tas i beaktande vid alla beslut som rör barn, oavsett om beslutsfattaren är en offentlig 
institution eller en förälder, finns stadgat i både nationell och internationell rätt.62  

Det finns ett maktförhållande mellan barn och förälder där föräldern befinner sig i ett 
överläge, enligt Mägi och Zimmerman. Genom att reglera vissa frågor rättsligt kan familje-
medlemmars maktförhållanden och ojämlikhet utjämnas. Principen om barnets bästa anger att 
barnets bästa alltid ska sättas i det främsta rummet. Genom att göra det kan den problematiska 
maktfördelningen som återfinns mellan barn och förälder jämnas ut.63 

I avsnittet kommer det klargöras för delar av den nationella men även den internationella 
gällande rätten som berör uppsatsens frågeställning. Utgångspunkten kommer således vara att 
utreda gällande rätts reglering av barnets rätt till sina sociala föräldrar. Områden som fast-
ställande av föräldraskap, vårdnad, umgänge, antalet föräldrar samt eventuell kommande lag-
stiftning kommer klarläggas men fokus kommer ligga på barnets bästa. 

3.2 Barnets bästa 

3.2.1 Svensk rätt 
3.2.1.1 Historik 
I början av 1900-talet tillkom grunderna om barns rättsliga förhållanden. De första frågorna 
som lagstadgades var fastställande av faderskap och förälderns ansvar för barnet. Att fastställa 
föräldraskapet ansågs viktigt för att kunna lägga det rättsliga ansvaret för barnet på föräldern, 
vilket innefattade bland annat omsorg och uppfostran av barnet. År 1975 lades i en motion fram 
att ”barnet är en individ som bör ha egna rättigheter och barns rätt måste slås fast i rätts-
systemet.”64  

År 1977 tillsattes en utredning om barnets rätt som särskilt skulle titta på reglerna om 
vårdnad och umgänge. Redan året efter kom ett förslag vars målsättning var att barnets behov 
skulle främjas och med det som grund formulerades de olika förslagen till lagtext. Förslagen 
ledde fram till att det i 6 kap. FB infördes bestämmelser om att barnets bästa ska visa vägen vid 
beslut som rör barnet.65 

Portalparagrafen, som återfinns i 6 kap. 2 a § FB, om barnets bästa infördes genom 1998 
års vårdreform. Där framgick att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid avgöranden 
som rör vårdnad, boende och umgänge.66 

Sedan 1998 finns två olika synsätt på barnet fastslagna i lagen, dels ett behovsorienterat 
perspektiv, dels ett kompetensorienterat dito. De tar sig uttryck som barnets bästa och barnets 
vilja. De visar på att synen på barnet successivt har förändrats genom historien och att barnet 
har gått alltmer från att vara ett objekt till att bli ett subjekt. Hur barnets bästa definieras och 

                                                 
61 SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige, s. 22 och s 
125. 
62 Se art. 3 barnkonventionen som anger att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör 
barn och 6 kap. 2 a § FB som stadgar att barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende 
och umgänge. 
63 Mägi, E. & Zimmerman, L-l., Stjärnfamiljejuridik, s. 21 f. 
64 Singer, A., Barns rätt, s. 21 f. 
65 A.a., s. 21 f. 
66 Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, s. 39. 
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vår syn på barnet interagerar med varandra. Barnets bästa är således tidsbundet och det är därför, 
enligt Singer, inte möjligt att precisera innebörden.67 

År 2006 gjordes ett förtydligande av lagtexten i 6 kap. 2 a § FB, till att barnets bästa ska 
vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.68 Först 2011 infördes i 
regeringsformen att barns rätt ska tas till vara av det allmänna genom ett tillägg i målstadgandet 
som återfinns i 1 kap. 2 § RF.69 
  

3.2.1.2 Regeringsformen 
De bestämmelser om grundläggande fri- och rättigheter, som återfinns i 2 kap. RF, gäller 
oavsett ålder. Vuxna och barn betraktas som likställda. Vissa bestämmelser i 2 kap. RF ger dock 
ett utvidgat skydd för barn. Det gäller dels rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning enligt 
2 kap. 18 § RF, dels att barns rätt till medborgarskap, enligt 2 kap. 7 § RF, är reglerat på annat 
sätt än vuxnas.70 

Det allmännas ansvar för att barns rätt tas till vara förtydligades 2011 genom ett tillägg i 1 
kap. 2 § 5 st. RF.71 Målsättningsstadgandet som återfinns i 1 kap. 2 § RF ger uttryck för särskilt 
viktiga mål för samhällsverksamheten och dess funktion är att fastslå det allmännas skyldighet 
att verka för de målsättningar som anges. Regeringen ansåg att förtydligandet av bestämmelsen 
är en betydelsefull markering av det allmännas ansvar gentemot barn. Bestämmelsen är for-
mulerad så att den ger uttryck för barns rätt, inte barnets individuella rätt, i samhälls-
verksamheten. En markering av det allmännas skyldighet att verka för att barns rätt tas till vara 
överensstämmer med Sveriges åtaganden enligt barnkonventionen, menade regeringen.72  
  

3.2.1.3 Föräldrabalken 
Som nämnts ovan ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och 
umgänge, enligt 6 kap. 2 a § FB. Av förarbetena till den lagändring som trädde i kraft 2006 där 
en omformulering av lagrummet genomfördes till att barnets bästa ska vara avgörande framgår 
att det vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska finnas ett tydligt barnperspektiv. 
Grundsynen att anlägga ett barnperspektiv finns även tydligt uttryck i barnkonventionen. 
Barnperspektivet innebär att försöka se med barnets ögon och försöka förstå hur barnet 
uppfattar sin situation. Det ska göras med respekt för barnets fulla människovärde och integritet. 
Barnet har rätt att bilda och uttrycka sina egna åsikter och att bli lyssnad till som en egen individ 
med egna uppfattningar. Enligt 6 kap. 2 a § 3 st. FB ska hänsyn tas till barnets vilja med 
beaktande av barnets ålder och mognad. Det är dock alltid den vuxne som ska ta ansvar för de 
beslut som fattas angående barnet.73 

Vidare framgår det av förarbetena att det är självklart att barnets bästa bör vara avgörande 
när beslut om vårdnad, boende och umgänge ska fattas eftersom det gäller barnets tillvaro och 
framtid. Barnets intresse ska stå i fokus, föräldrarnas intresse av rättvisa dem emellan har inte 
med frågor om vårdnad, boende och umgänge att göra. Det kan inte finnas några andra intressen 
än barnets intressen när det gäller dessa frågor.74  

En bedömning av vad som är barnets bästa måste göras i varje enskilt fall. Det är viktigt att 
begreppet barnets bästa inte används slentrianmässigt, de som fattar beslut bör därför tydligt 

                                                 
67 Singer, A., Föräldraskap i rättslig belysning, s. 86 ff. 
68 Hollander, A., Har ”barnets bästa” något innehåll som rättslig tolkningsprincip, s. 153. 
69 Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag, s. 246. 
70 A.a., s. 187. 
71 A.a., s. 246. 
72 A.a., s. 188. 
73 Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, s. 38 f. 
74 A.a., s. 39. 
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redovisa hur resonemanget har gått i det enskilda fallet. Lagtexten anger inte utförligt vad som 
anses vara det bästa för barnet. En sådan reglering skulle enligt förarbetena riskera att 
nödvändig flexibilitet går förlorad. I förarbetena nämns dock vad som ska fästas särskild vikt 
vid under en bedömning av barnets bästa, vilket även finns angivet i lagrummet. Vid bedöm-
ningen ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet utsätts för övergrepp eller far 
illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Barnets vilja ska 
beaktas och de rättigheter75 som stadgas i 6 kap. 1 § FB kan även vara vägledande vid en 
bedömning. Såväl kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser, som fysiskt och psykiskt 
välbefinnande och utveckling ska beaktas.76 

 

3.2.2 Internationell rätt 
3.2.2.1 FEU, EKMR och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 
Av artikel 3.3 andra stycket fördraget om Europeiska unionen, FEU, framgår att en målsättning 
för EU är att främja skyddet av barnets rättigheter. Att barnets rättigheter ska skyddas 
framkommer även av artikel 24 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. 

Sverige ratificerade77 1959 europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättig-
heterna.  Av artikel 8 EKMR framgår rätten till skydd för bland annat privat- och familjeliv. 
Även barns rätt till vårdnad, umgänge och boende faller innanför artikelns ramar. Artikeln kan 
tillämpas på kärnfamiljer men även på relationer utanför, såsom mor- och farföräldrar, i de 
senare fallen är dock artikel 8 EKMR inte lika långtgående.78 Det är i första hand den enskilda 
statens ansvar att konventionen efterlevs. För de fall nationerna inte följer konventionen kan 
Europadomstolen döma i frågan.79 Av 2 kap. 19 § RF framgår att lag eller föreskrift inte får 
meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av europakonventionen. 
 

3.2.2.2 Barnkonventionen 
Deklarationen om barns rättigheter skrevs 1923. Den innehåller fem grundläggande punkter 
som rör barns rättigheter och den antogs 1924 av NF.80 Redan i denna deklaration fanns ett 
embryo till principen om barnets bästa med, som löd:  

 
“… mankind owes to the child the best that it has to give.” 81 

 
Med deklarationen om barns rättigheter samt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som 
grund antogs 1959 en deklaration som vädjar till bland annat män och kvinnor, familjer och 
myndigheter att de ska erkänna barns rättigheter.82 I deklarationen från 1959 utvecklades även 
principen om barnets bästa.83  

 
“… in the enactment of laws for this purpose the best interests of the child 
shall be the paramount consideration.”84 

                                                 
75 Se avsnitt 3.3.2. 
76 Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, s 40. 
77 Att ratificera innebär att ett land förbinder sig att följa en konvention. Se UNICEF, Vad innebär det att 
ratificera barnkonventionen?. 
78 SOU 2017:6 Se barnet!, s. 111 f. 
79 A.a., s. 111 f. 
80 UNICEF, Barnkonventionen är vårt uppdrag. 
81 SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige, s. 126. 
82 UNICEF, Barnkonventionen är vårt uppdrag. 
83 SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige, s. 126. 
84 A.a., s. 126. 
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FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs 1948 av generalförsamlingen. Den är 
inte bindande men ändå inflytelserik och finns idag översatt till 366 olika språk. I deklarationen 
om de mänskliga rättigheterna är det endast artikel 45 som hänvisar till barn och mödrar. Efter 
många års arbete antog FN:s generalförsamling barnkonventionen 1989 och idag har 196 länder 
anslutit sig.85 Sverige ratificerade barnkonventionen 1990.86  

Principen om barnets bästa är en av huvudprinciperna i barnkonventionen och kommer till 
uttryck i artikel 3. Av artikeln framgår det att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid 
alla åtgärder som rör barn.87 Principen vilar på två grundtankar. Den första är att barn besitter 
fullt människovärde, precis som vuxna. Den andra grundtanken är att de är sårbara och att de 
därför behöver särskilt stöd och skydd.88 

Barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör barn vare sig de vidtas av offentliga 
eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lag-
stiftande organ och har därför en mycket vidsträckt betydelse. Barnkonventionen preciserar inte 
vad barnets bästa innebär. Barnrättskommittén har i sina uttalanden preciserat att principen om 
barnets bästa innebär en analys av konsekvenserna för barnet både från ett kort och från ett 
långt tidsperspektiv. Tolkningen av barnets bästa ska enligt Barnrättskommittén grunda sig på 
hela konventionens anda och i synnerhet på synen att barnet är en individ med egna känslor och 
vilja som har både politiska och medborgerliga rättigheter men som också behöver särskilt 
skydd.89 

För att principen om barnets bästa ska bli uppfylld ställer barnkonventionen krav på 
världens stater att anlägga ett barnperspektiv på alla beslut som rör barn. Att anlägga ett barn-
perspektiv betyder att olika beslutsalternativ ska beaktas ur barnets synvinkel. Beslutsfattarna 
måste göra sig underrättade om barnets uppfattning och upplevelse av sin situation och de even-
tuella förändringar som kan ske. Det innebär att beslutsfattarna måste besitta empati samt ha 
inlevelse och förmåga att identifiera sig med barnets situation.90 

Enligt Barnrättskommitténs allmänna kommentar till barnkonventionen ska det vid bedöm-
ning och fastställande av barnets bästa avgöras utifrån de specifika förutsättningar som finns i 
varje enskilt fall. Barnrättskommittén anger vilka faktorer som ska tas hänsyn till vid denna 
bedömning och nämner bland annat ”bevarandet av familjemiljön och upprätthållandet av rela-
tioner” som en viktig faktor.91 

Artikel 9 barnkonventionen stadgar att ett barn inte ska skiljas från sina föräldrar mot 
barnets vilja. Barnrättskommitténs allmänna kommentar förtydligar och anger att detta även 
gäller gentemot ”den person som har vårdnaden, personer som är huvudsakliga omvårdare 
enligt lag eller sedvänja, familjehemsföräldrar samt personer till vilka barnet har en stark 
personlig relation.” Att skiljas från sina föräldrar kan få allvarliga följder för barnet. Det får 
därför enbart ske om det är nödvändigt för barnets bästa, det vill säga om barnet kommer att 
lida omedelbar skada av att vara kvar.92 

Att föräldern ska sätta barnets bästa i främsta rummet framgår av artikel 18 barn-
konventionen. Det är föräldrarna som har ansvar för barnets utveckling och uppfostran. 

                                                 
85 UNICEF, Barnkonventionen är vårt uppdrag. 
86 SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige, s. 15. 
87 SOU 2017:6 Se barnet!, s. 278 f. 
88 SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige, s. 22 och s. 
125. 
89 SOU 2007:3 Föräldraskap vid assisterad befruktning, s 68 f. 
90 SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige, s. 137 f. 
91 Barnrättskommitténs allmänna kommentar, nr. 14, s. 13 ff. 
92 A.a., p. 60-61, s. 15. 
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Samtidigt är det ålagt konventionsstaterna att ge föräldrar möjlighet att ge barnen de bästa förut-
sättningarna.93 

 

3.2.2.3 Yogyakartaprinciperna 
Internationella Juristkommissionen, ICJ,94 och International Service for Human Rights, ISHR,95 
har tillsammans utvecklat Yogyakartaprinciperna om tillämpning av det internationella skyddet 
av de mänskliga rättigheterna gällande sexuell läggning och könsidentitet. Principerna är 29 till 
antalet och antogs enhälligt vid ett expertmöte i november 2006 i Yogyakarta i Indonesien av 
29 experter från 25 länder. Syftet med principerna är att förtydliga ländernas skyldigheter be-
träffande gällande rätt på området.96  

Av artikel 13 Yogyakartaprinciperna framgår att ett barn inte får bli föremål för någon form 
av diskriminering inom det sociala trygghetssystemet eller vid tillhandahållande av sociala 
förmåner eller socialbidrag på grund av den sexuella läggning eller könsidentitet som de eller 
en medlem i deras familj har. 

Artikel 24 Yogyakartaprinciperna reglerar rätten att bilda familj. Av artikeln framgår att 
ingen ska bli diskriminerad på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet när det kommer 
till rätten att bilda familj. Samma artikel stadgar att barnets bästa ska komma i främsta rummet 
vid alla åtgärder eller beslut som rör ett barn. Det är ländernas skyldighet att kontrollera 
lagstiftningen så den erkänner olika familjeformer, det gäller även familjeformer som inte 
definieras genom härkomst eller äktenskap. Vidare är det ländernas ansvar att vidta åtgärder så 
att ingen familj blir utsatt för diskriminering på grund av en familjemedlems sexuella läggning 
eller könsidentitet.97 

I ingressen till Yogyakartaprinciperna konstateras det att barnets intresse ska vara en primär 
angelägenhet vid alla åtgärder som rör ett barn. Barnet ska även få möjlighet att uttrycka sina 
åsikter fritt och åsikterna ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.98 

3.3 Barn och föräldraskap 

3.3.1 Fastställande av föräldraskap 
I svensk lagstiftning utgår det rättsliga föräldraskapet från genetiskt släktskap i de flesta fall.99 

Den kvinna som föder barnet presumeras vara barnets moder. Det förutsätts att den födande 
kvinnan också är barnets genetiska moder, men det är inte självklart med tanke på senare års 
utveckling av reproduktionstekniken. I svensk rätt upprätthålls principen om att den födande 
kvinnan är barnets moder även när barnet kommit till genom äggdonation av 1 kap. 7 § FB.100 

Det är dock mer komplext när föräldraskapet för den person som inte fött barnet ska 
fastställas. Om föräldrarna är gifta och heterosexuella presumeras att maken är fadern enligt 1 
kap. 1 § FB.101 När två gifta eller samboende kvinnor väljer att skaffa barn genom assisterad 
befruktning presumeras båda kvinnorna vara barnets föräldrar. Trots detta måste den icke 

                                                 
93 SOU 2017:6 Se barnet!, s. 109 f. 
94 Den Internationella Juristkommissionen, ICJ, bildades år 1952. Enligt stadgarna är det Kommissionens uppgift 
att främja The Rule of Law, d.v.s. att arbeta för rättsstatens principer. Se ICJ, ICJ internationellt, 2018. 
95 International Service for Human Rights, ISHR, bildades 1984 för att stötta de som arbetar med att försvara 
mänskliga rättigheter och de som arbetar för en starkare och mer effektiv lagstiftning för mänskliga rättigheter. 
Se ISHR, History and impact, 2016. 
96 SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap, s. 596; Regeringen, Yogyakartaprinciperna på svenska, 2014-04-
10. 
97 SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap, s. 597 f. 
98 Regeringen, Yogyakartaprinciperna på svenska, 2014-04-10, s. 8.  
99 SOU 2007:3 Föräldraskap vid assisterad befruktning, s. 68. 
100 Schiratzki, J., Barnrättens grunder s. 55. 
101 A.a., s. 55. 



16 
 

födande kvinnans föräldraskap fastställas genom dom eller bekräftelse.102 Det innebär, enligt 1 
kap. 9 § FB, att barn som tillkommit i enlighet med LGI och med samtycke från moderns maka, 
registrerade partner eller sambo ska den som lämnat samtycket anses som barnets förälder. Vid 
dessa fall fastställs föräldraskapet genom dom eller bekräftelse. För heterosexuella par som inte 
är gifta ska faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom enligt 1 kap. 3 § FB.103 

Några få undantag från att fastställa föräldraskapet utifrån det genetiska släktskapet finns. 
Ett undantag kan vara adoption, ett annat assisterad befruktning med donerade ägg eller 
spermier. Huvudregeln för att fastställa föräldraskap vid adoption och assisterad befruktning 
med donerade ägg eller spermier är istället samlevnadsformen samt ett samtycke vid befrukt-
ning eller insemination.104  

Ska en faderskapspresumtion hävas är det bara den rättsliga fadern och barnet i fråga som 
har talerätt, enligt 3 kap. 1 § 1 st. FB. Undantag görs om den rättsliga fadern är död och varken 
har bekräftat faderskapet eller bott varaktigt tillsammans med barnet. Vid dessa tillfällen ges 
den avlidnes maka och barn talerätt, enligt 3 kap. 1 § 2 st. FB. Barnet har talerätt vid fast-
ställande av faderskap enligt 3 kap. 5 § FB och fastställande av föräldraskap enligt 3 kap. 14 § 
FB. Enligt 3 kap. 6 § 2 st. och 3 kap. 14 § 2 st. FB kan även socialnämnden föra talan om 
fastställande av faderskap respektive föräldraskap. 

 

3.3.2 Vårdnadshavare 
3.3.2.1 Vårdnadsansvaret 
Av 6 kap. 1 § FB framgår att ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Den 
som har vårdnaden om ett barn har, enligt 6 kap. 2 § FB, ett ansvar för barnets personliga för-
hållanden och ska se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Vårdnadsansvaret består 
av flera olika delar vilka kommer att redogöras för nedan. Ansvaret innefattar att tillgodose att 
barnet får sina grundläggande behov, att utöva det rättsliga ansvaret och att inneha en 
bestämmanderätt över barnets angelägenheter.105 

För det första är vårdnadens främsta syfte att tillgodose det enskilda barnets behov.106 De 
grundläggande behoven är enligt 1977 års utredning ”Barnets rätt”107 följande: 

 
”Barn behöver omvårdnad och skydd. 
Barn behöver människor som de kan ta emot kärlek av och ge kärlek till.  
Barn behöver ett stabilt och varaktigt förhållande till föräldrar. 
Barn behöver utvecklas i en miljö som tillgodoser dess behov av stimulans. 
Barn behöver föräldrars hjälp med att sätta gränser för sitt handlande. 
Barn måste få känna att de behövs och att de får ta ansvar. 
Barn behöver få påverka sin situation. 
Barn behöver efter hand frigöra sig från sitt beroende av föräldrarna. 
Barn har behov av samhörighet med båda föräldrarna även om dessa är i 
konflikt med varandra.”108 

 

I 6 kap. 1 § FB är barnets behov sammanfattade i rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran 
samt aktning för sin person och egenart. Av lagrummet framgår också att barnet inte får utsättas 

                                                 
102 Stoll, J., Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, s. 127 f. 
103 Schiratzki, J., Barnrättens grunder s. 55. 
104 SOU 2007:3 Föräldraskap vid assisterad befruktning, s. 68. 
105 Singer, A., Föräldraskap i rättslig belysning, s. 433 f. 
106 A.a., s. 434. 
107 SOU 1979:63 Barnets rätt – om föräldraansvar m.m. 
108 A.a., s. 56. 
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för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Trots att barnet enligt 6 kap. 1 § 
FB har givits en legal rätt att få sina behov tillgodosedda så finns det ingen möjlighet för barnet 
att utkräva detta. Lagrummet ses snarare som ett målstadgande än som en juridiskt bindande 
rättighet.109 

För det andra ska vårdnadshavaren även utöva det rättsliga ansvaret för barnet. Ramarna 
för en vårdnadshavares skyldigheter anges i 6 kap. 1-2 §§ FB. Det innebär enligt 6 kap. 2 § FB 
ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ombesörja att barnet får sina behov enligt 6 
kap. 1 § FB tillgodosedda. Vårdnadshavaren har en tillsynsplikt, barnet ska få den tillsyn som 
behövs i förhållande till barnets ålder och utveckling med mera. Vårdnadsansvaret innefattar 
också en försörjningsplikt och ett ansvar för att barnet får en tillfredsställande utbildning. Dessa 
skyldigheter är inte självständiga i förhållande till tillgodoseendet av barnets behov utan ska ses 
som en precisering av hur det ska genomföras. Vårdnadshavarens ansvar innebär inte att den är 
skyldig att personligen ombesörja den faktiska vården av barnet. Den är däremot skyldig att 
tillse att någon annan tillfredsställer barnets behov och kan således överlåta det på någon 
annan.110 

För det tredje har vårdnadshavaren, enligt 6 kap. 11 § FB, rätt och skyldighet att bestämma 
i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I takt med barnets ålder och utveckling ska 
allt större hänsyn tas till barnets synpunkter och önskemål. 

Vårdnadshavaren har, som nämnts ovan, det rättsliga ansvaret för att barnets behov 
tillgodoses. Enligt utredningen ”Barnets rätt” bör vårdnadshavaren för att kunna uppfylla det 
rättsliga ansvaret få en principiell rätt och skyldighet att bestämma över barnets personliga för-
hållanden. Vårdnadshavaren kan dock inte utan diskussion bestämma över barnets huvud. När 
barnets bästa kräver det kan dock föräldrarna sätta sig över barnets vilja. Utredarna understryker 
att barnets möjlighet till medbestämmande är av stor vikt för barnets personlighetsutveckling.111 

Den faktiska vårdnaden av barnet berörs inte i den rättsliga regleringen.112 Singer anför dock 
att det är genom den faktiska vårdnaden som barnets behov kan tillgodoses och att den därför 
är av primär betydelse.113 Det rättsliga ansvaret är trots det ovan anförda inte avhängt av vem 
som utför den faktiska vården. Singer finner det anmärkningsvärt att så är fallet eftersom det är 
barnets rätt till sina grundläggande behov som ligger till grund för regleringen. Hon menar att 
det enda sättet att tillgodose barnets grundläggande behov är genom faktisk vård. Singer pekar 
på, i de fall vårdnadshavaren inte bor ihop med barnet, att det rättsliga vårdnadsansvaret blir 
reducerat till en bestämmanderätt över barnet. Det framstår därmed mer som en rätt för 
föräldern. Det är därför angeläget att den omständighet som bör ha primär betydelse för rättsligt 
vårdnadsansvar är den faktiska vården av barnet, enligt Singer.114 

 

3.3.2.2 Antalet vårdnadshavare, förmyndare och att utse ny vårdnadshavare 
Antalet vårdnadshavare är enligt svensk rätt begränsat till två stycken. Vanligtvis är det de 
rättsliga föräldrarna som även är vårdnadshavare, men det måste inte vara så. Ett barn kan ha 
två vårdnadshavare och två andra rättsliga föräldrar, det sker i de fall då särskilt förordnade 
vårdnadshavare har utsetts utöver de rättsliga föräldrarna.115 

                                                 
109 Singer, A., Föräldraskap i rättslig belysning, s. 435 f. 
110 A.a., s. 437 f. 
111 SOU 1979:63 Barnets rätt – om föräldraansvar m.m., s. 65 f. 
112 Singer, A., Föräldraskap i rättslig belysning, s. 48. 
113 A.a., s. 433 f. 
114 A.a., s. 48 ff. 
115 Mägi, E. & Zimmerman, L-l., Stjärnfamiljejuridik, s. 212 f. 
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Den som är vårdnadshavare är som regel även förmyndare för barnet, enligt 10 kap. 2 § FB. 
Att vara förmyndare innebär att förvalta en omyndigs tillgångar och företräda den omyndiga i 
angelägenheter som rör tillgångarna, enligt 12 kap. 1 § FB.116 

Om en förälder avlider ska i första hand den kvarvarande vårdnadshavaren få vårdnaden, 
vilket föreskrivs i 6 kap. 9 § FB. Om båda vårdnadshavarna avlider ska en ny vårdnadshavare 
förordnas. Har föräldrarna gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare ska denna person 
förordnas om det inte anses olämpligt, enligt 6 kap. 10 a § 4 st. FB. Enligt lagrummets för-
arbeten ska föräldrarnas önskan om vårdnadshavare beaktas av domstolen, den önskade 
personen ska få vårdnaden om barnet ifall det är lämpligt. Om barnet tydligt motsätter sig den 
tilltänkta vårdnadshavaren och barnet anses ha uppnått tillräcklig mognad är det olämpligt att 
förordna den tilltänkta personen som vårdnadshavare.117  

När frågan om ny vårdnadshavare aktualiseras är det den kvarvarande vårdnadshavaren 
eller socialnämnden som besitter talerätt, enligt 6 kap. 9 § FB. En social förälder eller någon 
annan som önskar utnämnas till vårdnadshavare besitter inte någon talerätt.118 

 

3.3.3 Umgänge 
En god kontakt med båda föräldrarna främjar barnets utveckling och välbefinnande, vilket 
konstateras i propositionen ”Nya vårdnadsregler”. Vidare framgår det av propositionen att det 
i de allra flesta fall är gynnande för barnet att ha en kontakt med båda föräldrarna. Rätten till 
båda sina föräldrar får inte innebära en skaderisk för barnet, utan barnet ska ha rätt att inte bli 
utsatt för övergrepp, våld eller annan kränkande behandling.119 

Allmänna bestämmelser om umgänge finns reglerade i 6 kap. 15 § FB. I lagrummet stadgas 
att ett barn ska ha rätt till umgänge med en förälder som den inte bor med. Umgänget kan vara 
både fysiskt men även ske brevledes eller via telefonkontakt. Umgänge via telefonkontakt eller 
brevledes ska bara ske i undantagsfall, exempelvis om barnet och föräldern inte haft kontakt på 
länge eller om avståndet dem emellan är långt.120 

De rättsliga föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att umgänget ska fungerar både dem 
emellan men även med en tidigare styvförälder, enligt 6 kap. 15 § FB. I 6 kap. 15 a § 1 st. FB 
stadgas att rätten får besluta om umgänge på talan av en förälder eller av socialnämnden. Om 
morföräldrar, farföräldrar eller andra som står barnet särskilt nära som inte är förälder vill ha 
umgänge kan socialnämnden föra talan, enligt 6 kap. 15 a § 2 st FB.  

Någon som står barnet särskilt nära kan vara familjehemsföräldrar, syskon eller tidigare 
styvföräldrar. Talan ska väckas om umgänget kan anses vara för barnets bästa. Att en talan om 
umgänge väcks av socialnämnden är väldigt ovanligt.121 

Trots att barnets bästa ska vara vägledande122 vid beslut som rör umgänge är det ändå 
föräldraperspektivet som framträder av regleringen, enligt utredningen ”Barnets bästa i främsta 
rummet”. Föräldern har talerätt om umgänge. Barnet är därför helt beroende av förälderns 
agerande för att kunna få umgänge med en frånvarande förälder. Det är barnet som har rätt till 
sina föräldrar, men makten och ansvaret ligger hos föräldrarna.123 Som nämnts ovan har rättsliga 
föräldrar och socialnämnden talerätt vad gäller frågan om umgänge. En social förälder eller 
andra som står barnet särskilt nära besitter ingen talerätt.124 

                                                 
116 Malmström, Å., Civilrätt, s. 59. 
117 Prop. 1993/94:251 Förmynderskapslagstiftningen, s. 186. 
118 Mägi, E. & Zimmerman, L-l., Stjärnfamiljejuridik, s. 227. 
119 Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, s. 42 f. 
120 A.a., s. 88 f. 
121 Singer, A., Barns rätt, s. 116. 
122 Sedan 2006 ska barnets bästa vara avgörande, se avsnitt 3.2.1. 
123 SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige, s. 235 f. 
124 Mägi, E. & Zimmerman, L-l., Stjärnfamiljejuridik, s. 214. 
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3.3.4 Adoption 
Enligt 4 kap. 6 § FB får en adoption endast medges om den är till fördel för barnet. För att få 
adoptera är huvudregeln att adoptanten ska vara över 25 år enligt 4 kap. 1 § FB. Ett undantag 
från huvudregeln anger att en person som är under 25 år men över 18 år kan få adoptera om det 
är fråga om makes barn, enligt 4 kap. 1 § FB. 

Utgångspunkten i svensk rätt är att ett barn helst ska adopteras av ett par, eftersom det ger 
barnet två föräldrar. Enligt 4 kap. 3 § FB måste den som är gift adoptera tillsammans med sin 
make. För den som vill adoptera och uppnå gemensamt föräldraansvar är således äktenskap en 
förutsättning.125 Undantag görs om en av makarna vistas på okänd ort eller lider av en allvarlig 
psykisk störning, vilket framgår av 4 kap. 3 § FB. Eftersom äktenskap är en förutsättning för 
att adoptera kan inte ett samboende par adoptera. Däremot kan en part av samboparet, en ensam-
stående person eller en som är ogift adoptera. Detta framgår inte direkt av lagen men kan utläsas 
indirekt av 4 kap. 3 § FB.126 

Det barn som fyllt 12 år ska samtycka till adoptionen, enligt 4 kap. 5 § FB. Det finns dock 
två undantag från regeln som framgår av 4 kap. 5 § 2 st. FB. I lagrummets första punkt anges 
att ett barn som är under 16 år inte behöver tillfrågas om det kan anses skada honom eller 
henne.  Den andra punkten anger att ett barn som är varaktigt förhindrad att lämna samtycke på 
grund av psykisk störning eller på grund av något annat liknande förhållande också undantas 
från bestämmelsen om samtycke. 

 

3.3.5 Avtal 
Två rättsliga föräldrar kan, enligt 6 kap. 6 § FB, avtala om vårdnaden om ett barn. Social-
nämnden måste godkänna avtalet som ska vara skriftligt. Avtalet får samma verkan som en dom 
och kan därmed verkställas. Detsamma gäller avtal om boende och umgänge.127 

Det är inte möjligt för föräldrar att träffa avtal om umgänge ifall barnet har tilldelats en 
eller flera särskilt förordnade vårdnadshavare. Föräldrarna kan inte heller med bindande verkan 
avtala med andra närstående om barnets umgänge.128 

Ett avtal mellan rättsliga och icke-rättsliga föräldrar som reglerar vårdnad, boende eller 
umgänge är således inte rättsligt bindande. Ett avtal mellan en rättslig och en icke-rättslig 
förälder kan ändå ha viss verkan vid ett domstolsbeslut om överenskommelserna i avtalet 
exempelvis reglerar en önskan om vem som ska utses som särskilt förordnad vårdnadshavare 
eller en fullmakt att fatta beslut som åligger vårdnadshavare.129 

 

3.3.6 Antalet föräldrar 
3.3.6.1 Familjerättens utformning 
Familjerättens utformning vilar, enligt Mägi och Zimmerman, på huvudregler som omfattar 
vissa familjekonstellationer och på undantagsregler för andra familjekonstellationer. Det finns 
även vissa familjekonstellationer som exkluderas av den familjerättsliga regleringen.130 

                                                 
125 Singer, A., Barns rätt, s. 66. 
126 A.a., s. 66. 
127 Oldenstedt, B., Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 6 §, Karnov. 
128 Oldenstedt, B., Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 15 a §, Karnov. 
129 Mägi, E. & Zimmerman, L-l., Stjärnfamiljejuridik, s. 267. 
130 A.a., s. 287. 
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Fram till början av 1900-talet var den svenska barnrätten ofullständigt reglerad. För att 
under den här tiden betraktas som en familj fanns ett krav på att föräldrarna till barnet skulle 
vara gifta. Med en familj avsågs en mor, en far och deras gemensamma barn.131 

Att ett barn ska ha två föräldrar, en far och en mor, är något som slogs fast i svensk rätt i 
1917 års lagstiftning. 1958 infördes starka adoptioner132, även där kan det skönjas att motivet 
var att fastslå att ett barn inte kan ha fler än två föräldrar.133 

Överväganden rörande fastställande av rättsligt föräldraskap ska utgå från vad som kan 
antas vara bäst för barnet. En grundläggande värdering i det svenska barn- och föräldrarättsliga 
regelsystemet har varit att ett barn, så långt det är möjligt, har rätt till två föräldrar. Att ha två 
föräldrar ger barnet trygghet ekonomiskt, socialt och rättsligt, inte bara under den tid familjen 
lever tillsammans utan också i fall föräldrarna skulle separera eller någon av dem skulle 
avlida.134 

Leviner beskriver i sin artikel ”Kärnfamiljsideal och fri familjebildning - oförenliga 
utvecklingsspår i den svenska familjerätten?” hur den svenska familjerättsliga lagstiftningen 
vilar på en förkärlek till kärnfamiljen.135 Som exempel på uttryck för kärnfamiljssträvandet ger 
Leviner rättsliga presumtioner för fastställande av föräldraskap. En man som är gift med en 
kvinna som föder ett barn presumeras vara barnets far. Tror en man att han är far till en gift 
kvinnas barn har han ingen talerätt vad gäller frågan att få sitt faderskap prövat. Endast 
socialnämnden får ta initiativ till en sådan prövning. Även detta är, enligt Leviner, ett uttryck 
för skyddandet av kärnfamiljen.136 

  

3.3.6.2 Två rättsliga föräldrar 
Föräldrabalkens utgångspunkt är, som nämnts tidigare, att ett barn har två rättsliga föräldrar. 
Det innebär i förlängningen att barn med fler än två vuxna som tar föräldraansvar inte har 
rättigheter till alla sina föräldrar. Det är inte möjligt för barnet att erhålla ett rättsligt skydd till 
fler än två vuxna. Barnet har möjlighet att erhålla viss umgängesrätt till person "som står barnet 
särskilt nära", enligt 6 kap. 15 a § 2 st. FB. Det finns, som nämnts ovan, ingen möjlighet att 
sluta avtal om umgänge mellan rättslig och icke-rättslig förälder.137 Ett barn kan således enligt 
svensk lag endast ha två rättsliga föräldrar även om det finns fler föräldrar som utövar 
föräldraskap för barnet.138 

Även Leviner tar upp frågan om hur många föräldrar ett barn kan ha och menar att det finns 
ett starkt rättsligt strävande efter ett tvåsamt föräldraskap. Med kärnfamiljen som ideal för lag-
stiftaren blir rättssystemet tvåsamhetspremierande. Ett barn ska ha två föräldrar som ska leva i 
en monogam kärleksrelation. Nuvarande reglering bygger på en situation där det för att skapa 
ett barn krävdes ett samlag mellan en man och en kvinna. Idag kan barn bli till på många andra 
sätt men premierandet av det genetiska föräldraskapet kvarstår. Leviner anser att det även kan 
ligga praktiska skäl bakom tvåsamhetspremierandet, då hon tror att möjligheten att tillåta fler 
än två rättsliga föräldrar kan göra systemet rörigt.139 

                                                 
131 Schiratzki, J., Barnrättens grunder s. 55. 
132 Vid en stark adoption upphör alla rättsverkningar mellan barnet och den biologiska föräldern. Se Singer, A., 
Barns rätt, s. 64. 
133 Singer, A., Föräldraskap i rättslig belysning, s. 383. 
134 SOU 2007:3 Föräldraskap vid assisterad befruktning, s. 69 f. 
135 Leviner, P., Kärnfamiljsideal och fri familjebildning – oförenliga spår i den svenska familjerätten?, JT 
2016/17, s. 627 f. 
136 A.a., s. 632. 
137 Mägi, E. & Zimmerman, L-l., Stjärnfamiljejuridik, s. 217. 
138 A.a., s. 149, 217 och 267. 
139 Leviner, P., Kärnfamiljsideal och fri familjebildning – oförenliga spår i den svenska familjerätten?, JT 
2016/17, s. 640. 
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3.3.6.3 Barnets bästa som grund för reglering 
Singer konstaterar att synen på barnet har förändrats sedan reglerna om fastställande av fader-
skap skapades. Hur barnets bästa tillgodoses har däremot sedan dess inte gjorts till föremål för 
någon djupare granskning.140 

Normen för regleringen av föräldraskap utgörs av det biologiska föräldraskapet med ett 
heterosexuellt föräldrapar, konstaterar Singer. Att samkönade nu ges möjlighet till att vara 
föräldrar utmanar grunden för regleringen av föräldraskap. Hon menar att fokus till alltför stor 
del har legat på homosexuella pars rätt att bli föräldrar. Frågan som istället borde diskuteras är 
hur barns ställning kan stärkas, barns rätt till skydd samt barns rätt till sina föräldrar, oavsett 
familjekonstellation.141 

Leviner anser precis som Singer att det är viktigt att granska gamla ideal för att lyfta fokus 
från föräldrars rätt att skaffa barn till barns rätt och behov, till vad som är det enskilda barnets 
bästa. Det är angeläget att anlägga ett barnperspektiv och fråga sig vilka relationer som är 
viktigast för barnet och vad som kännetecknar en viktig relation. En reglering som rättsligt 
skyddar det som ger bästa möjliga förutsättningar för ett barns uppväxt skulle lägga fokus på 
föräldrars skyldigheter för sina barn.142 

Singer är i en artikel från 2002 kritisk till betänkandet ”Barn i homosexuella familjer”143. 
Hon ifrågasätter varför ett barn bara kan ha två rättsliga föräldrar när barn som är födda i 
lesbiska parförhållanden de facto kan ha en biologisk mor, en biologisk far och en eller flera 
medföräldrar. Singer anser att kommitténs förslag inte utgjorde en lösning som byggde på 
barnets intressen utan snarare var en reflektion av kommitténs syn att den rättsliga grunden för 
föräldraskap ska utgöras av parförhållandet.144 

3.4 Förslag till förändringar av nuvarande lagstiftning 

3.4.1 Propositioner och utredningar 
Barnkonventionen ratificerades, som tidigare nämnts, av Sverige 1990. I dag ligger dock ett 
förslag om att barnkonventionen ska bli svensk lag.145 Enligt förslaget ska ett barns rättigheter 
tas till vara vid beslut som rör barnet. Barnombudsmannen skriver, i ett remissvar till betänk-
andet, att Sverige inte nått hela vägen fram i denna fråga och menar att en inkorporering av 
barnkonventionen skulle påskynda arbetet med barns rättigheter.146 År 2020 föreslås lagen träda 
i kraft. En sådan fördröjning av ikraftträdandet beror, enligt regeringen, på att rättstillämpande 
myndigheter som blir berörda av barnkonventionen behöver den tiden för att hinna anpassa 
sig.147 

Det ligger även ett förslag om att barnets bästa ska tydliggöras i lagtexten. Nuvarande 
formulering innebär att barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende 
och umgänge. I och med förtydligandet skulle barnets bästa även vara avgörande vid alla frågor 
som rör vårdnad, boende och umgänge.148 

                                                 
140 Singer, A., Föräldraskap i rättslig belysning, s. 98. 
141 Singer, A., En, två, ett par eller flera?, SvJT 2002, s. 386 och s. 388. 
142 Leviner, P., Kärnfamiljsideal och fri familjebildning – oförenliga spår i den svenska familjerätten?, JT 
2016/17, s. 642. 
143 SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer. 
144 Singer, A., En, två ett par eller flera?, SvJT 2002, s. 380. 
145 Prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter. 
146 A.a., s. 70. 
147 Regeringen, Frågor och svar om att göra barnkonvention till svensk lag, 2017-07-06. 
148 SOU 2017:6 Se barnet!, s. 281. 
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Utredningen ”Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn” rör frågan om en 
mer flexibel föräldraförsäkring. En fråga som tas upp är möjligheten till en mer flexibel 
föräldraförsäkring som passar alla typer av familjekonstellationer.149 I utredningen föreslås att 
en rättslig förälder ska kunna överlåta delar av sin föräldrapeng till en person som den rättsliga 
föräldern väljer. En sådan förändring skulle underlätta för sociala föräldrar i familjer där barnet 
har fler än två föräldrar att utöva föräldraskap. Om en sådan förändring införs skulle barnet ges 
möjlighet inte bara till sina rättsliga föräldrars, utan även till sina sociala föräldrars tillsyn och 
omsorg.150  

 

3.4.2 Motioner 
Det senaste årtiondet har det lagts ett antal motioner151 som behandlar barns rätt till fler än två 
föräldrar/vårdnadshavare. Ingen av dem har lett till någon lagförändring.152 

I civilutskottets betänkande 2017/18:CU8 togs frågan angående möjligheten för ett barn att 
ha fler än två föräldrar/vårdnadshavare upp, då ett antal motioner153 i frågan inkommit. I en 
motion ansåg motionärerna att lagstiftningen inte hängt med i den förändring av familje-
konstellationer som skett i samhället. De menade vidare att en lagförändring borde ske där det 
möjliggörs att ett barn kan ha fler än två vårdnadshavare.154 Civilutskottet kom i sitt betänkande 
fram till att det som tagits upp i motionerna inte gav anledning till något ytterligare tillkänna-
givande, utan det tillkännagivande som riksdagen riktade till regeringen våren 2017 om vad 
som bör beaktas vid vårdnadsutredningens155 fortsatta beredning ansågs tillräcklig.156 Sveriges 
riksdag följde civilutskottets betänkande och avslog i mars 2018 ett flertal motioner som 
behandlade frågan om möjlighet till fler än två juridiska föräldrar.157 

3.5 Argumenterande reflektioner 

3.5.1 Barnets bästa 
Det finns ett antal lagar och konventioner som reglerar barnets relation till förälder och 
vårdnadshavare samt rätt till familjeliv utifrån barnets bästa. Artikel 3 barnkonventionen 
stadgar att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn och 
föräldrabalken uttrycker att barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende 
och umgänge, vilket framkommer av 6 kap. 2 a § FB.  

Innebörden av vad som är barnets bästa framgår varken av barnkonventionen eller föräldra-
balken. Barnrättskommittén har förtydligat vad som avses med begreppet i allmänna kommen-
tarer till barnkonventionen och förarbetena till föräldrabalken ger även de ledning till hur 
begreppet ska tolkas. När barnets bästa beaktas ska beslutsfattarna anlägga ett barnperspektiv, 
vilket innebär att alla beslutsalternativ ska betraktas ur barnets synvinkel. Beslutsfattarna måste 
se på både lång- och kortsiktiga konsekvenser och ett avgörande ska alltid grundas på de 
specifika förutsättningarna som finns i varje enskilt fall. 

Lagstiftaren har särskilt lyft att det vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska 
fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, 
vilket stadgas i 6 kap. 2 a § 2 st. FB. Även artikel 9 barnkonventionen stärker betydelsen av 

                                                 
149 SOU 2017:101 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkring, 
s. 259 f. 
150 A.a., s. 28 f. 
151 Se bl.a. motion 2011/12:C215; motion 2015/16:848. 
152 Civilutskottets betänkande 2011/12:CU16; Civilutskottets betänkande 2016/17:CU10. 
153 Motion 2017/18:2387; motion 2017/18:2677; motion 2017/18:3261. 
154 Motion 2017/18:2677. 
155 SOU 2017:6 Se barnet!. 
156 Civilutskottets betänkande 2017/18:CU8, s. 49. 
157 Civilutskottets betänkande 2017/18:CU8. 
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barnets relation till sina föräldrar när de stadgar att ett barn inte får skiljas från sina föräldrar 
mot sin vilja. Vilka som innefattas i begreppet förälder finns inte tydligt angivet i barn-
konventionen men Barnrättskommittén förtydligar att artikel 9 även gäller gentemot ”den 
person som har vårdnaden, personer som är huvudsakliga omvårdare enligt lag eller sedvänja, 
familjehemsföräldrar samt personer till vilka barnet har en stark personlig relation.” Enligt 
Barnrättskommittén kan det få allvarliga följder för ett barn om det skiljs från sina föräldrar. I 
svensk rätt finns begränsad juridisk möjlighet att skydda barnets rätt till sina sociala föräldrar. 
Det är därför möjligt att ett barn skiljs från sina sociala föräldrar mot sin vilja. Vår uppfattning 
är, utifrån Barnrättskommitténs allmänna kommentar, att en social förälder omfattas av artikel 
9 barnkonventionen. Vi anser därför att det är nödvändigt när barnets bästa ska tillgodoses att 
avseende fästs särskilt vid barnets behov av en god och nära kontakt med alla sina föräldrar, 
inte bara vid de rättsliga. 

Bedömningen av barnets bästa är i sig svår, vilket bland annat kan bero på att det råder 
delade meningar om hur barnkonventionen ska tolkas. Svårigheten blir än större när frågan rör 
barnets rätt till sina sociala föräldrar. Barnets bästa stadgas i förhållande till både föräldrar och 
familj, men sociala föräldrar nämns varken i barnkonventionen eller i föräldrabalken. Oklar-
heter uppstår då det inte alltid framgår om sociala föräldrar innefattas av regleringarna. Vi anser, 
som vi tidigare har konstaterat, att en social förälder bör innefattas i den breda tolkningen av 
familjebegreppet.158 Barnrättskommittén anger ”bevarandet av familjemiljön och upprätt-
hållande av relationer” som en viktig faktor att ta hänsyn till vid bedömningen av vad som är 
barnets bästa. Både bevarandet av familjemiljön och upprätthållande av relationer pekar, enligt 
oss, på att barnets relation till sina sociala föräldrar ska värnas vid bedömningen av vilka olika 
beslutsalternativ som är barnets bästa. Vi är därför av uppfattningen att begreppen familj och 
förälder ska tolkas extensivt. 

Även Yogyakartaprinciperna lyfter fram att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid 
alla åtgärder eller beslut som rör ett barn. Yogyakartaprinciperna ålägger länderna en skyldighet 
att erkänna olika familjeformer. Vi anser att svensk lagstiftning, genom frånvaron av en 
reglering av barns rättsliga skydd till sina sociala föräldrar, inte fullt ut erkänner olika familje-
former och att det är en allvarlig brist. 

 

3.5.2 Barn och föräldraskap 
Utifrån nuvarande familjerättsliga reglering kan vi urskönja fyra möjliga alternativ för att 
skydda barnets rätt till sina sociala föräldrar. De lösningar som den svenska lagstiftningen 
erbjuder för att skydda barnets rätt till sina sociala föräldrar är enligt oss en möjlighet till 
umgänge, att utse social förälder till ny vårdnadshavare ifall ordinarie vårdnadshavare avlider, 
att genomföra adoption samt att reglera vissa frågor genom avtal. 

Umgängesrätt finns, men i realiteten kommer det aldrig så långt att socialnämnden tar upp 
frågan i enlighet med 6 kap. 15 a § 2 st. FB. I den uppräkning som återfinns i förarbetena till 
lagrummet anges vilka personer som kan anses stå barnet särskilt nära. Där nämns dock inte 
sociala föräldrar vilket, enligt oss, försvårar för socialnämnden att besluta till fördel för en social 
förälder. Umgängesrätten ger en möjlighet för barnet, även om den känns avlägsen, att kunna 
ha en fortsatta kontakt med en social förälder om den rättsliga föräldern avlider eller den sociala 
föräldern separerar från den rättsliga föräldern. Som lagstiftningen är utformad ges varken 
barnet eller den sociala föräldern någon möjlighet att själva kunna bestämma över umgänget. 
Regleringen överensstämmer inte med att det är barnets rätt till umgänge som ska vara 
vägledande. Vi anser därför att skyddet för barnet i umgängesfrågan är för svagt.  

En annan lösning för att skydda barnets rätt till sina sociala föräldrar är att utse en social 
förälder till ny vårdnadshavare om båda befintliga vårdnadshavare avlider. Det förutsätter dock 

                                                 
158 Se avsnitt 2.5. 
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att de avlidna vårdnadshavarna har önskat det och att barnet vill att den sociala föräldern ska 
bli vårdnadshavare, enligt 6 kap. 10 a § 4 st. FB. Om barnet motsätter sig den nya vårdnads-
havaren och barnet uppnått tillräcklig mognad och ålder ska det tas med i beaktande vid beslut 
om ny vårdnadshavare. Sannolikheten att båda de rättsliga vårdnadshavarna skulle avlida sam-
tidigt förefaller enligt oss vara ganska liten. Det leder till att denna lösning inte heller skyddar 
barnets rätt till sina sociala föräldrar i någon större omfattning. 

Ifall den ena rättsliga föräldern avlider finns en möjlighet för en social förälder att genom-
föra en adoption av barnet. Vårt scenario innebär att barnet lever med två föräldrapar och att de 
olika föräldraparen inte lever tillsammans. Barnet har således ett växelvis boende. Den sociala 
förälder som är gift med kvarvarande rättslig förälder kan ges möjlighet att adoptera barnet. 
Problem kan dock uppstå rörande den sociala förälder som har förlorat sin partner, den rättsliga 
föräldern. För att den sociala föräldern ska bli rättslig förälder genom en adoption av barnet 
måste den sociala föräldern ingå äktenskap med den rättsliga föräldern som är kvar i livet. Det 
är sannolikt att den kvarvarande rättsliga föräldern redan är gift och ett äktenskap är då inte 
möjligt. Vi ifrågasätter också att äktenskap ska ingås enbart i syfte att kunna få den juridiska 
möjligheten att adoptera ett barn. Det finns således en rad svårigheter vad gäller möjligheterna 
för en social förälder att adoptera sitt barn ifall den rättsliga föräldern avlider. 

Slutligen skulle en tänkbar lösning för att ge barnet rätt till sina sociala föräldrar vara att 
reglera frågan om vårdnad och umgänge genom avtal. Enligt 6 kap. 6 § FB kan två rättsliga 
föräldrar avtala om vårdnad och umgänge. Det saknas dock en möjlighet för en social förälder 
att ingå bindande avtal om vårdnad och umgänge med de rättsliga föräldrarna. Det par vi har 
varit i kontakt med har valt att reglera vissa frågor genom avtal. De är väl medvetna om att 
avtalet inte kommer att få någon rättslig verkan, men har ändå valt att göra det. Trots att vissa 
avtal inte är bindande anser vi att avtalen fyller en funktion, då de kan bli vägledande exempel-
vis vid utseende av ny vårdnadshavare. Vår uppfattning är att avtal även kan verka moraliskt 
förpliktande. 

Barnet har ingen talerätt om umgänge och är beroende av att en förälder driver frågan.159 
Makten hamnar därmed hos föräldern. Vi instämmer med det som framkommer av utredningen 
”Barnets bästa i främsta rummet” att regleringen av umgänget har ett föräldraperspektiv och vi 
anser därmed att den brister i sitt barnperspektiv. Barnet har inte heller rätt att väcka talan om 
vårdnad, däremot har barnet talerätt vid fastställande av faderskap och fastställande av 
föräldraskap. En social förälder har ingen talerätt i dessa frågor. Bristen på talerätt gör att det 
inte finns några juridiska vägar att gå för barnet och/eller en social förälder om en situation 
uppstår som gör att de riskerar att skiljas från varandra. Den enda vägen är att försöka förmå 
socialnämnden att väcka talan, men varken en social förälder eller barnet kan själva driva 
frågan. 

Singer framför i sin avhandling ”Föräldraskap i rättslig belysning” att det är genom den 
faktiska vårdnaden som barnets behov kan tillgodoses men att den rättsliga regleringen inte tar 
hänsyn till den faktorn. Hon finner detta anmärkningsvärt eftersom det är barnets rätt till sina 
grundläggande behov som ligger till grund för regleringen och pekar på att regleringen snarare 
blir en rätt för föräldern. Även här kan vi konstatera att regleringen brister i sitt barnperspektiv 
och förhindrar barnets rätt till sina sociala föräldrar. 

Barn och sociala föräldrar har få och föga verkningsfulla juridiska lösningar att använda 
sig av om problem uppstår. Det finns, enligt Barnrättskommittén, allvarliga risker för barnet 
om det skiljs från sin sociala förälder och barnets bästa borde därför, enligt oss, vara att ge 
barnet rätt till alla sina föräldrar. Vi anser att de lösningar som lagstiftningen tillhandahåller 
inte är tillräckliga för att skydda barnets rätt till sina sociala föräldrar och att svensk lagstiftning 
därför inte tillgodoser barnets bästa på ett tillfredsställande vis. 

                                                 
159 Även socialnämnden har talerätt i frågor om umgänge. 
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3.5.3 Kommande lagstiftning 
Både Singer och Leviner anser att fokus vid förändringar i den familjerättsliga lagstiftningen 
till alltför stor del har legat på föräldrars rätt att bilda familj och att barnets intressen och behov 
har fått stå åt sidan. De ifrågasätter att grunden för det rättsliga föräldraskapet ska utgöras av 
parförhållandet och menar att om lagstiftningen skulle ske utifrån ett barnperspektiv med 
barnets bästa för ögonen skulle det öppna upp för en helt annan diskussion. Fokus skulle istället 
ligga på hur barns rätt till sina föräldrar, oavsett familjekonstellation, skulle kunna stärkas uti-
från barnets behov. 

I dagsläget ligger, som vi tidigare visat, ett antal lagförslag. Det föreslås att barnkon-
ventionen ska inkorporeras och det föreslås en förändring av formuleringen i 6 kap 2 a § FB. I 
utredningen ”Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn” anger utredarna som skäl 
för sitt förslag om en ny modell för föräldraförsäkring att ett barn ska ges möjlighet inte bara 
till sina rättsliga föräldrars, utan även till sina sociala föräldrars tillsyn och omsorg. När de i 
utredningen lyfter barnets möjlighet till de sociala föräldrarnas tillsyn och omsorg sätter de, 
enligt oss, barnet i fokus. Vi menar att tankesättet liknar det som Singer och Leviner förespråkar 
om att barnets bästa ska sättas i fokus vid en lagförändring och vi anser att det är ett steg i rätt 
riktning för ett starkare skydd av barnets rätt till sina sociala föräldrar. 

Så sent som i mars 2018 avslog riksdagen motioner angående frågan om ett barns rätt till 
fler än två rättsliga föräldrar. Utvecklingen går i vårt tycke alltför långsamt. Motionerna visar 
dock på att det finns en politisk vilja till förändring, något vi välkomnar. 

Tidigare tillät regleringen enbart olikkönade, gifta par att erkännas som föräldrar. Idag ges 
en möjlighet för ensamstående, samkönade par och olikkönade par att bli föräldrar. Det som 
fortfarande saknas är dock möjlighet för ett barn att få fler än två rättsliga föräldrar. Vi tycker 
att oavsett om ett barn föds i en kärnfamilj eller stjärnfamilj är barnet en del i familjen och borde 
ha lika rätt till såväl sina rättsliga som sina sociala föräldrar. 
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4 Regler och principer 

4.1 Inledning 
Rätten består av en variation av rättsliga normer. Bland de rättsliga normerna återfinns såväl 
rättsregler som rättsprinciper. Hur avgörs vad som är gällande rätt? Hur ska principerna 
värderas i förhållande till rättsreglerna? Är de, såsom naturrätten tolkar det, objektiva och 
eviga? Ska de ogiltigförklaras enligt rättspositivismen? Eller är de bara uttryck för värde-
omdömen omöjliga att belägga enligt rättsrealismen? Frågan har avhandlats av forskare inom 
rättsvetenskapen. År 1977 kom Ronald Dworkin med en teori där han klassificerar rätts-
normerna i rättsregler och rättsprinciper.160 

I avsnittet redogörs för begreppen regler/rättsregler och principer/rättsprinciper utifrån ett 
antal författares synsätt på frågan. Doktrinen är dock inte samstämmig i sin användning av be-
greppen utan använder regel och rättsregel respektive princip och rättsprincip om vartannat. 
Under resterande del av uppsatsen används det begrepp som respektive författare uttrycker sig 
med. Avsnittet avslutas med att frågan om barnets bästa är en regel eller en princip utreds. 

4.2 Regler 
Ordet regel kan ha många olika betydelser. Enligt svenska akademins ordlista betyder regel 
”föreskrift, norm; sats som anger det normala”.161 Dworkin särskiljer sociala regler från rättsliga 
regler. Rättsliga regler anger vad en medborgare har en skyldighet att göra eller en rättighet att 
inte göra. Sociala regler anger snarare vad en medborgare borde göra.162 Rättsregler är, enligt 
Gustavsson, det positivrättsliga regelmaterialet, med andra ord den skrivna rätten som har till-
kommit genom lagstiftning och andra författningar.163 

Dworkin anser att rättsprinciper och rättsregler har helt olika karaktär och att rättsregler 
tillämpas på ett allt eller inget-sätt. Om de fakta, som en rättsregel föreskriver, äger rum anser 
Dworkin att rättsregeln är tillämplig och giltig. Är inte rättsregeln tillämplig kan den inte heller 
tillföra något till beslutsfattandet.164 

Enligt Pöyhönen är en rättsregel en antingen-eller-norm. Ett exempel på en rättsregel är att 
personer över 18 år kan ingå bindande avtal. Regeln förutsätter en delning av personer som är 
över och under 18 år. Det finns ingen möjlighet till diskussion eller avvägningar: antingen är 
personen över 18 år eller så är den inte det. 165 Svensson instämmer med Pöyhönen i sin artikel 
och menar att när domstolen avgör ett fall är det en antingen-eller-norm, det vill säga en rätts-
regel, som används.166 

En regel kan ha många undantag och det finns inga teoretiska begränsningar för hur många 
undantag som kan finnas. Ju fler undantag som finns desto mer otymplig blir regeln att redogöra 
för, men den blir också mer exakt uttryckt och regeln blir därmed mer komplett. Reglerna får, 
till skillnad från principerna, automatiskt rättsliga konsekvenser vid tillämpningen om förut-
sättningarna som regeln sätter upp uppfylls.167 

 

                                                 
160 Gustavsson, H., Rättens polyvalens, s. 39. 
161 Svenska Akademiens ordböcker, Sök i tre ordböcker på en gång, Regler, 2018. 
162 Dworkin, R., Taking rights seriously, s. 67 f. 
163 Gustavsson, H., Rättens polyvalens, s. 38 f. 
164 Dworkin, R., Taking rights seriously, s. 40 f. 
165 Pöyhönen, J., Från ett rättsfilosofiskt perspektiv, s. 12 f.  
166 Svensson, E-M., Barnets bästa i främsta rummet, Utbildning och demokrati 2001, s. 44. 
167 Dworkin, R., Taking rights seriously, s. 41. 
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4.3 Principer 

4.3.1 Definition av principer 
Principer finns inom många vetenskapsområden och betyder enligt svenska akademins ordlista 
över svenska språket ”grundsanning; grundsats”.168 Det gemensamma för principer verkar vara 
att de är ”något som kommer före något annat, utgör grunden för något annat eller styr något 
annat.”169 

Enligt Pöyhönen är en rättsprincip en mer-eller-mindre-norm.170 Ett exempel på en mer-
eller-mindre-norm är att avtal ska hållas, men det kan gälla mer eller mindre eftersom ett avtal 
är möjligt att jämka.171 Jareborg menar, precis som Pöyhönen, att en rättsprincip gäller mer eller 
mindre beroende på att de värden principerna ger uttryck för är av olika vikt.172  

Enligt Graver kan begreppet princip täcka allt från en sammansättning av olika regler till 
att vara grundläggande förutsättningar för en demokratisk rättsstat med kompetensen att över-
träffa gällande lagar.173 

Trots att en princip kan vara utformad som en regel medför det inte automatiskt några 
juridiska konsekvenser om förutsättningarna för principen uppfylls, på det sätt som sker om en 
rättsregels förutsättningar förekommer.174 

Den stora skillnaden mellan principer och regler är, enligt Dworkin, att principerna har en 
dimension som reglerna inte besitter - dimensionen av vikt. Den som fattar ett beslut där två 
principer kolliderar måste vikta principerna mot varandra. Det går dock inte att fastställa 
principernas exakta värde, utan en sammanvägning måste göras utifrån historisk rätts-
tillämpning, andra principer, samhällelig praxis med mera.175 

 

4.3.2 Principer som värdeuttryck 
Principer kan vara mer eller mindre konkretiserade men ”utgörs i allmänhet av bakomliggande 
och djupare rättsliga värden av mer allmän innebörd” enligt Gustavsson. Vissa principer finns 
uttryckta i lagtext, andra följer av juridisk argumentation eller av rättspraxis. Principerna kan 
vara konkreta och väl avgränsade, såsom offentlighetsprincipen, medan andra principer kan 
vara mer abstrakta, överordnade och styrande. Här nämner Gustavsson rättssäkerhet och olika 
rättviseprinciper som exempel.176 

Även Graver anger att principer som regel är generellt utformade. Det gör att de håller sig 
över lång tid, oavsett hur samhället och rättsordningar skiftar. De hjälper till att skapa sam-
hörighet mellan olika nationella rättsordningar och de ger kontinuitet över historien.177 

Beträffande rättsliga principer menar Hollander att de har likheter med värdestrukturer då 
de underförstått beskriver hur verkligheten bör vara. Ur en rättslig princip kan inga direkta rätt 
eller fel utläsas och inga straff kan heller ges om en person bryter mot principen.178 

 

                                                 
168 Svenska Akademiens ordböcker, Sök i tre ordböcker på en gång, Principer, 2018. 
169 Jareborg, N., Vad är en princip?, s. 139. 
170 Pöyhönen, J., Från ett rättsfilosofiskt perspektiv, s. 12 f. 
171 Svensson, E-M., Barnets bästa i främsta rummet, Utbildning och demokrati 2001, s. 44. 
172 Jareborg, N., Vad är en princip?, s. 144. 
173 Graver, H. P., I prinsippet prinsipiell, Tidskrift for Rettsvitenskap 2006, s. 193. 
174 Dworkin, R., Taking rights seriously, s. 41. 
175 A.a., s. 43 och s. 53 f. 
176 Gustavsson, H., Rättens polyvalens, s. 42 f. 
177 Graver, H. P., I prinsippet prinsipiell, Tidskrift for Rettsvitenskap 2006, s. 194. 
178 Hollander, A., Har ”barnets bästa” något innehåll som rättslig tolkningsprincip, s. 139 f. 
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4.3.3 Principers tillämpning 
Det finns en motsättning mellan de som hävdar att principer bara är en sammanfattning av 
positiva regler utan någon självständig rättsskapande kraft och de som hävdar att principer har 
högre rang än andra rättskällor. Det finns även alla möjliga varianter av tolkningar där-
emellan.179 

Graver anser att rättstillämpning inte är möjlig utan att använda sig av principer i någon 
form. Principer kan dock fylla en rad olika funktioner enligt Graver. Principer används ofta vid 
rättstillämpningen och kan ses som en klangbotten som både regler och olika typer av lösningar 
kan värderas gentemot. De kan också ges en egen retorisk kraft vid argumentation för och emot 
en lösning. De får då ingen egen normativ kraft, men de ger argumenten större tyngd. Prin-
ciperna kan användas till att bedöma regler, men de kan också ges en egen självständig normativ 
funktion. Mest ingripande betydelse får principer då de innebär en plikt för rättsväsendet att ta 
sin utgångspunkt i dem.180 

Enligt Jareborg tillgodoser rättsprinciperna olika syften. Rättsprinciperna kan vara för-
klarande, rättfärdigande eller organiserande.181 

Simmonds beskriver två konkurrerande synsätt på rätten. Dels det svart på vitt fastslagna 
synsättet, dels den principstyrda synen på rätten. Utifrån det sistnämnda synsättet är rätten inte 
bara ett system uppbyggt på fastslagna regler utan den bygger på en vidare struktur där andra 
värden kan komma att vägas in. När en domare ska avgöra vad som är gällande rätt bör den, 
enligt Simmonds, utgå från att det bakom de skrivna lagarna ligger vissa allmänna principer 
som är del i en gemensam och sammanhängande rättsuppfattning.182 

Dworkin beskriver principer som standarder som ska beaktas vid beslutsfattande – inte på 
grund av ekonomiska eller politiska skäl eller på grund av att den sociala situationen kräver det 
utan på grund av rättviseaspekten eller andra moraliska dimensioner.183 

Principer anger skäl för att argumentera i en viss riktning men ger inte nödvändigtvis en 
specifik lösning. Det kan förekomma principer som pekar i olika riktningar och det kan i sin tur 
innebära att vissa principer inte kan tillämpas i det specifika fallet. Det innebär dock inte att 
den princip som inte tillämpas tappar sin status som princip. När Dworkin anför att vissa 
principer är en del av rätten innebär det att det officiella måste, om principen är relevant i 
sammanhanget, ta med den i beräkningen vid sitt beslutsfattande för att avgöra i vilken riktning 
beslutet ska fattas.184 
 

4.3.4 Principers grund 
Det råder delade meningar kring vilka grunder185 principerna vilar på. Graver sammanfattade i 
sin artikel ”I prinsippet prinsipiell – om rettsprinsiper” fyra olika grunder för principer som 
förekommer inom juridisk doktrin. Några hävdar att principerna utgör sammansättningar av 
olika regler och att de därför erhåller en positivrättslig grund med samma normativa innehåll 
som reglerna de består av. Principerna kan då användas till att fylla ut luckor i lagarna eller vara 
vägledande vid analogislut. En annan grund är att principerna är generella rättigheter med 
utgångspunkt i grundlag eller internationella traktat. De blir då lika bindande som lag eller 

                                                 
179 Graver, H. P., I prinsippet prinsipiell, Tidskrift for Rettsvitenskap 2006, s. 196. 
180 A.a., s. 199 f. 
181 Jareborg, N., Vad är en princip?, s. 144. 
182 Simmonds, N. E., Juridiska principfrågor, s. 15 ff. 
183 Dworkin, R., Taking rights seriously, s. 39. 
184 A.a., s. 42. 
185 Graver, H. P., använder i sin artikel norskans begrepp ”grunnlag”. 
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prejudikat. Ifall lag och princip står mot varandra får en bedömning göras utifrån de principer 
som gäller för harmonisering av bestämmelser av den rangen.186  

En tredje grund är att principerna är riktlinjer förankrade i rättstraditionen. Principer är inte 
bara en sammanfattning av positiva rättsregler utan är också ett uttryck för de avvägningar som 
har gjorts vid tillkomsten av reglerna. Den fjärde grunden utgör de förutsättningar som anses 
nödvändiga för till exempel ett demokratiskt samhälle. Dessa principer förankras utanför den 
positiva rätten, exempelvis i politisk teori eller moralfilosofi. Det råder stora skillnader mellan 
de olika grunderna, men det finns också stora likheter. Gränserna mellan dem är också flytande. 
Trots att teorierna bakom principernas uppkomst skiljer sig åt innebär det inte att skillnaden vid 
rättstillämpningen är så stor.187 

Jareborg menar att en princip både kan uppfinnas och upptäckas och det gäller vare sig 
principen är empirisk eller normativ. Han påpekar att rättsliga principer vanligtvis ses som 
styrande av regelmaterian, men det kan likväl vara så att ett kluster av regler bildar en princip.188 

4.4 Barnets bästa – regel eller princip? 

4.4.1 Är barnets bästa en princip? 
Gustavsson pekar på en rad rättsprinciper för att tydliggöra att rättsprinciper spelar en 
fundamental roll inom rätten och rättsvetenskapen. Han nämner principer såsom proportiona-
litetsprincipen, likabehandlingsprincipen, pacta sunt servanda, med flera varav han inom 
familjerätten bland andra pekar på principen om barnets bästa.189 

Att barnets bästa ska betraktas som en princip har även konstaterats i en rad förarbeten190 
och utredningar.191 I utredning ”Barnkonventionen blir svensk lag” från 2016 vidgas begreppet 
till att vara en rättslig tolkningsprincip. Det innebär att om en rättsregel har fler än ett tolknings-
alternativ ska det alternativ som är mest verkningsfullt för barnets bästa väljas.192 

Hollander har i en artikel valt att utgå från att barnets bästa är en rättslig princip, men hon 
fastslår samtidigt att det även kan finnas andra sätt att tolka begreppet.193 I sin avhandling, 
”Föräldraskap i rättslig belysning”, skriver Singer om barnets bästa som en princip. Hon på-
pekar att det idag inte finns någon närmare beskrivning om vad principen egentligen innebär. 
Singer ifrågasätter dock om barnets bästa ska ses som en princip och menar att det hellre ska 
ses som en rättslig målsättning.194 

                                                 
186 Graver, H. P., I prinsippet prinsipiell, Tidskrift for Rettsvitenskap 2006, s. 196 f. 
187 A.a., s. 198 f. 
188 Jareborg, N., Vad är en princip?, s. 140. 
189 Gustavsson, H., Rättens polyvalens, s. 41. 
190 I propositionen ”Nya vårdnadsregler” lägger regeringen förslag att barnets bästa ska uttryckas tydligare i 
lagtexten. Som skäl till sitt förslag menar regeringen att principen om barnets bästa är en grundpelare i artikel 3 
barnkonventionen. Se prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, s. 38 f. 
Det huvudsakliga målet för propositionen ”Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige” är att lägga fram 
de principer som stärker barns grundläggande rätt. En av de principer som tas upp är principen om barnets bästa 
som framkommer av artikel 3 barnkonventionen. Se prop. 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i 
Sverige, s. 1 och s. 15. 
191 Begreppet barnets bästa är en princip som funnits med ända sedan den första deklarationen om barnets 
rättigheter antogs av Nationernas Förbund 1924. Se SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet, s. 126. 
Barnets bästa och barnets rätt att komma till tals är två grundläggande principer. Se SOU 2017:111 För barnets 
bästa?, s. 122. 
192 SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag, s. 102. 
193 Hollander, A., Har ”barnets bästa” något innehåll som rättslig tolkningsprincip, s. 139. 
194 Singer, A., Föräldraskap i rättslig belysning, s. 48 f. 
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Enligt Barnrättskommittén kan begreppet barnets bästa ses som trefaldigt: en materiell 
rättighet, en tolkningsprincip och en fördragsregel.195 Det som blir speciellt när begreppet ses 
på detta vis är att det kan användas både som en rättsprincip och en rättsregel enligt Schiratzki.196 
 

4.4.2 Tillämpningen av barnets bästa 
Pöyhönen jämför principen barnets bästa med skälighetsregeln inom kontraktsrätten. För att 
bedöma om ett avtal är skäligt måste en helhetsbedömning göras där olika rättsprinciper vägs 
mot varandra. Samma typ av avvägning måste göras för att kunna fastställa vad som är barnets 
bästa. Enligt Pöyhönen ska principen om barnets bästa ta hänsyn till barnets intresse, föräld-
rarnas intressen och samhällets intresse. Vad gäller barnets intresse konkretiserar Pöyhönen det 
i två delar: barnets självbestämmande och barnets integritet. Vid avgörandet av vad som är 
barnets bästa ska dessa intressen vägas mot varandra. Precis som att skälighetsprincipen väger 
tyngre än andra principer inom kontraktsrätten anser Pöyhönen att barnets intresse väger tyngre 
än andra intressen vid avgörandet av frågor som rör barn.197 

I sin artikel ”Barnperspektiv och barnets bästa i tingsrätts handläggning av vårdnadstvister” 

konstaterar Rejmer att barnets bästa är en allmän och övergripande princip som alltid ska 
vägas in vid avgörandet av frågor som rör barn. I artikeln skriver Rejmer att det inte finns en 
tydlig redogörelse för skillnaden mellan barnets bästa som en princip eller rättsregel vilket 
resulterar i att barnets bästa endast kan tillskrivas en normativ innebörd. Eftersom det inte är 
klargjort om barnets bästa är en princip eller en rättsregel är det därför svårt för domstolen att 
veta hur de ska hantera begreppet vid en bedömning.198 

Schiratzki menar, precis som Rejmer, att barnets bästa ska ses som en princip. Hon påpekar 
dock att så inte alltid är fallet när principen väl tillämpas utan domstolarna använder sig av 
presumtioner och tidigare praxis för att fastställa vad som anses vara barnets bästa.199 Även 
Svensson nämner detta i en artikel från 2001. Svensson menar däremot att barnets bästa varken 
kan definieras som en princip eller rättsregel. Vidare menar hon att det av förarbetena200 visser-
ligen framgår att barnets bästa ska ses som en princip och att den ska användas för att kunna 
göra öppna bedömningar om vad som är barnets bästa, men att det trots förklaringen i för-
arbetena inte görs öppna bedömningar när principen ska tillämpas vid beslut som rör barn. I 
artikeln pekar Svensson på att principen har blivit fastslagen i praxis och att de som beslutar i 
frågor som rör barnets bästa ofta använder sig av praxis istället för att göra den flexibla tolkning 
som ska göras vid tillämpning av principen. Svensson anser att det finns en risk att barnets bästa 
bestäms utifrån antaganden och presumtioner och inte utifrån förutsättningarna i det enskilda 
fallet, vilket ska vara utgångspunkten vid en utredning om barnets bästa.201  

Schiratzki skriver att frånvaron av en definition av barnets bästa både har för- och nackdelar 
och att barnets bästa ska tillämpas som ett öppet koncept. Nackdelen med att barnets bästa 
tillämpas som ett öppet koncept är att vissa rättssäkerhetskriterier kan äventyras. Schiratzki 
nämner likhet inför lagen och förutsägbarhet som exempel på rättssäkerhetskriterier. Hon menar 
att det finns en motsättning mellan den öppna bedömningen och den mer traditionella rätts-
tillämpningen.202  

                                                 
195 Barnrättskommitténs allmänna kommentar, nr. 14, s. 5. 
196 Schiratzki, J., Barnrättens grunder, s. 33. 
197 Pöyhönen, J., Från ett rättsfilosofiskt perspektiv, s. 13. 
198 Rejmer, A., Barnperspektiv och barnets bästa i tingsrätts handläggning av vårdnadstvister, SvJT 2002, s. 143, 
152 och 155. 
199 Schiratzki, J., Barnrättens grunder, s. 41. 
200 Prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge, s. 104. 
201 Svensson, E-M., Barnets bästa i främsta rummet, Utbildning och demokrati 2001, s. 44 ff. 
202 Schiratzki, J., Barnets bästa mellan rättigheter och skyldigheter, s. 4. 
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4.5 Argumenterande reflektioner 

4.5.1 Definition av regel och princip 
Det verkar råda relativ samstämmighet inom doktrinen kring definitionen av en regel. En rätts-
regel är en antingen-eller-norm som framgår av det positivrättsliga regelmaterialet. Om de 
fakta, som en regel föreskriver, äger rum så anser Dworkin att regeln är tillämplig och giltig. 
En regel får således, enligt Dworkin, automatiskt rättsliga konsekvenser om regelns föreskrivna 
förutsättningar uppfylls. 

Rättstillämpningen är, enligt Graver, inte möjlig utan att använda sig av principer i någon 
form. Vad som är en princip råder det däremot delade meningar om. Jareborg skriver att ”En 
princip är något som kommer före något annat, utgör grunden för något annat eller styr något 
annat.” Rättsprinciperna kan vara mer eller mindre konkretiserade, de kan framgå av lagtext 
eller av juridisk argumentation. Det som verkar vara gemensamt för dem är, enligt oss, att de 
utgör en mer-eller-mindre-norm. 

Principerna pekar sällan ut en specifik lösning på ett problem, men anger däremot skäl för 
att argumentera i en viss riktning, enligt Dworkin. Han anser att principer ska beaktas vid 
beslutsfattandet eftersom de bygger på rättviseaspekter och andra moraliska dimensioner. Även 
andra inom rättsvetenskapen följer samma linje: Gustavsson anser att rättsprinciperna bygger 
på bakomliggande och djupare rättsliga värden, Hollander att de har likheter med värdestruk-
turer och Jareborg att rättsprinciper är uttryck av olika värden. Det är utifrån detta Dworkin gör 
sin distinktion mellan regler och principer. Dworkin konstaterar att principerna besitter en 
dimension som saknas hos reglerna, nämligen dimensionen av vikt. Det är just denna dimension 
av vikt hos principen som gör den till en mer-eller-mindre-norm – och som gör den svår att 
definiera. Det ligger i sakens natur att en abstrakt norm av mer-eller-mindre-karaktär inte går 
att definiera på ett tydligt sätt och däri ligger, enligt oss, även en problematik som öppnar upp 
för en rad frågor. Hur ska en norm som inte går att definiera få någon verkan vid rätts-
tillämpningen? Hur stor vikt ska läggas på principer vid rättstillämpningen? Vilket värde har 
en princip? 

Enligt Dworkin är en regel en antingen-eller-norm som antingen är tillämplig eller inte 
tillämplig och en princip en mer-eller-mindre-norm vars utmärkande egenskap är att den 
besitter en dimension av vikt. Genom hans definition tydliggörs skillnaden mellan regler och 
principer och ger oss verktyg att värdera dem i förhållande till varandra. Vi har därför valt att 
använda oss av Dworkins förklaring av regler och principer i uppsatsen. 
 

4.5.2 Är barnets bästa en regel eller en princip? 
Det råder onekligen delade meningar inom rättsvetenskapen kring huruvida barnets bästa är att 
betrakta som en regel eller en princip. Flertalet förarbeten och utredningar har dock konstaterat 
att barnets bästa är en princip och många inom doktrinen instämmer. Vi har funnit att den stora 
osäkerheten kring att betrakta barnets bästa som en princip härrör sig ur att den inte tillämpas 
som en princip när det offentliga fattar beslut som rör barn. Både Schiratzki och Svensson 
konstaterar att domstolsväsendet och andra som fattar beslut som rör barn ofta utgår från olika 
presumtioner eller från rättspraxis som har fastställt vad som är barnets bästa och gör ingen 
individuell, öppen prövning av vad som är det bästa för barnet i det enskilda fallet. Även Rejmer 
resonerarar på liknande sätt, men menar att det är svårt för domstolarna att veta hur barnets 
bästa ska användas vid en bedömning på grund av att det inte är klarlagt om det är en rättsregel 
eller en princip. 

Är det rimligt att domstolarnas tillämpning av barnets bästa ska bli avgörande för hur 
begreppet definieras? Nej, utgångspunkten bör, enligt oss, vara att först klarlägga om barnets 
bästa är en regel eller en princip och därefter tillämpa barnets bästa utifrån den slutsats som 
framkommer. 
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Om vi utgår från Dworkins definitioner av regler och principer, hur ska vi då betrakta 
barnets bästa? Att bedöma en fråga utifrån barnets bästa kan aldrig göras utifrån ett antingen-
eller-perspektiv. Vid dessa bedömningar rör det sig ofta om komplexa frågor där många para-
metrar och intressen måste vägas in. Frågorna har sällan den svartvita karaktären av att det ena 
alternativet är det bästa för barnet och det andra är dåligt för barnet. Då vi utgår från Dworkins 
definition av en regel som en antingen-eller-norm anser vi att barnets bästa inte kan vara en 
regel. 

Avgörande för en princip är att den är en mer-eller-mindre norm och besitter en dimension 
av vikt. Är barnets bästa en mer-eller-mindre-norm? Artikel 3 barnkonventionen stadgar att 
barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn och av 6 kap. 2 a § 
FB framgår det att barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende och 
umgänge. Enligt Barnrättskommitténs allmänna kommentar till barnkonventionen innebär 
barnets bästa att ett barnperspektiv ska anläggas på alla beslut som rör barn. En bedömning av 
barnets bästa ska göras utifrån de specifika förutsättningar som finns i varje enskilt fall. Även 
av förarbetena till portalparagrafen i föräldrabalken (6 kap. 2 a § FB) framgår att ett barn-
perspektiv ska anläggas vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Varken barn-
konventionen eller föräldrabalken preciserar vad som anses vara det bästa för barnet och enligt 
förarbetena till föräldrabalken skulle en sådan precisering riskera att nödvändig flexibilitet går 
förlorad. Som vi konstaterade i stycket ovan utgör avgöranden om barnets bästa komplexa 
ställningstaganden som sällan har en svartvit karaktär. Att barnets bästa inte är preciserad sam-
tidigt som det ofta handlar om komplexa ställningstaganden gör att det för oss blir tydligt att 
barnets bästa rör sig om mer-eller-mindre-frågor. 

Besitter barnets bästa en dimension av vikt? Pöyhönen anser att olika intressen ska vägas 
mot varandra vid en bedömning av vad som är barnets bästa. Vissa intressen väger mer än andra 
och han anför att barnets intresse är det intresse som ska väga tyngst vid avgörande i frågor som 
rör barn. Även förarbetena till 6 kap. 2 a § FB jämför barnets intresse med föräldrarnas intresse 
och konstaterar att det är barnets intresse som ska stå i fokus vid avgörande av barnets bästa. 
Eftersom barnets intresse är det som ska väga tyngst och stå i fokus anser vi att det framgår att 
barnets bästa besitter en dimension av vikt. 

Vi har nu visat på att barnets bästa är en rättsnorm som besitter en mer-eller-mindre-
funktion och att den besitter en dimension av vikt. Barnets bästa ska därför, enligt oss, betraktas 
som en princip. 
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5 Dworkins teorier 

5.1 Inledning 
I boken ”Taking rights seriously”, som består av en samling artiklar, analyserar Dworkin olika 
rättsfilosofiska problem. Han klassificerar rättsnormer i regler och principer för att sedan bland 
annat föra fram ”den mest välgrundade teorin”.203 

Dworkins teorier är sprungna ur en kritik av rättspositivismen och då framförallt Harts 
tolkning av rättspositivismen.204 I sin kritik mot Hart utvecklar Dworkin ”den mest välgrundade 
teorin” som bygger på en fiktiv domare vid namn Herkules. Dworkin skiljer genom ”den mest 
välgrundade teorins” hjälp på principer och rättsprinciper, vilket vi kommer visa.205 

I avsnittet kommer en översiktlig förklaring av rättens struktur ges för att på djupet förstå 
Dworkins ideér. Vi kommer även visa på fallet Riggs v. Palmer som Dworkin använder för att 
förklara hur rättsprinciper verkar. Som ett steg i Dworkins tes om att rättsprinciper är en del av 
gällande rätt kommer Dworkins teori om domares möjlighet till skönsmässiga avgöranden att 
redogöras för. Den deskriptiva delen avslutas med en översikt av hur olika avvägnings-
situationer som kan uppstå vid motsättningar mellan rättsprinciper och rättsregler ska behand-
las. Avslutningsvis redogörs för om en rättsprincip kan vinna över en rättsregel. 

5.2 Rättens strukturer 

5.2.1 Rättsordningen och rättssystemet 
Enligt Gustavsson är rättsordningen en beteckning av de kodifierade rättsregler som lag-
stiftaren och domaren har producerat. Det är den regelmassa som framkommer av lagtext, 
förordningar, föreskrifter, direktiv och rättspraxis med mera. Dworkins rättsregler går in under 
rättsordningen. Trots att rättsordningen består av en ordnad och systematiserad nivå av rätts-
regler så behöver den inte, men kan, vara konsistent, koherent och/eller systemharmonisk.206 

Rättssystemet systematiserar rättsordningens regelmassa och är således den system-
atiserande och ordnande nivån av rätten. På rättssystemets nivå sker systematiseringen av de 
faktiska rättsreglerna med hjälp av rättsprinciper, rättsliga argumentationsmodeller och 
rationalitetskriterier. Dworkins rättsprinciper kan införas på denna nivå och bilda ett över-
gripande system. Gustavsson skriver att rättsreglernas giltighet inte enbart avgörs av den 
formella tillhörigheten, utan rättssystemet bidrar genom principer och principiella över-
väganden till en djupare grund för normsystemet.207 

Gustavsson söker visa att distinktionen i rättsordning/rättssystem är viktigt för att belysa 
hur de olika nivåerna interagerar med varandra. Rättssystemet uttrycker en rättslig systematik 
som är värde- och kontextberoende. Det sker en ständig växelverkan och ömsesidig påverkan 
mellan nivåerna som visar att även rättsordningen, precis som rättssystemet, är värde- och 
kontextberoende.208 

Tuori bygger sin rättsuppfattning på en rättslig nivåindelning och menar att rätten inte bara 
består av enskilda bestämmelser, domstolsavgöranden och rättsvetenskapliga norm- och 
tolkningsställningstaganden. Han anser att denna typ av normativa utsagor utgör den synliga 

                                                 
203 Lewis, Th., Ronald Dworkin. 
204 Dworkin, R., Taking rights seriously, s. 32. 
205 Se avsnitt 5.4. 
206 Gustavsson, H., Rättens polyvalens, s. 47. 
207 Gustavsson, H., Rättens polyvalens, s. 48. 
208 A.a., s. 53. 
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ytnivån av rätten, men att det även finns andra, mer djupgående skikt. Tuori kallar dessa mer 
djupgående skikt för rättskultur och rättens djupstruktur.209 

Till rättskulturen hör allmänna läror inom olika rättsområden och den tillhörande stommen 
till de allmänna lärorna utgör grundbegreppen inom respektive rättsområde. De allmänna 
lärorna kännetecknas även av allmänna rättsprinciper inom olika rättsområden. Standarder för 
att tolka rättsnormer, som exempelvis analogi och e contrario; metanormer som tillämpas för 
att lösa normkonflikter, såsom lex superior och lex specialis; samt argumentations- och besluts-
modeller återfinns på denna nivå.210 

Rättskulturen kan förändras men den förändras långsammare än rätten på ytnivån. Stabilast 
av de olika nivåerna är dock rättens djupstruktur. En förändring i djupstrukturen innebär att en 
rättslig tidsepok övergår i en ny. I rättens djupstruktur återfinns de rättskategorier, de funda-
mentala normativa principer och de specifika rationalitetstyper som är grundläggande för varje 
enskild rättstyp.211 Gustavsson förklarar Tuoris djupstruktur som att den anger förutsättningarna 
för själva det rättsliga tänkandet.212 

Pöyhönen gör en indelning av rätten i rättsordning, rättssystem och (bak)grundsstruktur. 
Den motsvarar i stora drag Touris indelning.213 

 

5.2.2 Rättsregler och rättsprinciper 
I New York avgjordes 1889 fallet Riggs v. Palmer. I fallet gjorde ett barnbarn, mördaren, 
anspråk på en testamentslott som han tilldelats genom ett testamente som mördarens morfar, 
offret, hade upprättat. Det fastslogs att testamentet var giltigt och att det var till förmån för 
mördaren. De regler som rörde testamentarisk succession hade inga undantag som kunde bort-
röja att mördaren skulle kunna ta del av testamentet. Domstolen beslöt att använda sig av en 
allmän rättsprincip: ingen skall skörda vinning av sin egen orättshandling. Mördaren hade 
därför, enligt domstolen, ingen rätt till arvet.214  

Enligt Simmonds vill Dworkin, genom att belysa fallet Riggs v. Palmer, visa att rätten inte 
enbart består av regler utan även av principer.215 Som framgått tidigare tydliggör Dworkin skill-
naden mellan rättsregler och rättsprinciper. Enligt Dworkin är en rättsregel en antingen-eller-
norm som antingen är tillämplig eller inte tillämplig och en rättsprincip är en mer-eller-mindre-
norm vars utmärkande egenskap är att den besitter en dimension av vikt.216 

5.3 Skönsmässiga avgöranden 
Det finns, enligt rättspositivisterna, två sätt att se på principers roll i rättsväsendet. Det ena 
synsättet innebär att principerna behandlas som regler och att de därmed är lika bindande som 
den positiva rätten. Det andra synsättet innebär ett förnekande av principerna som del av 
gällande rätt på det sätt som regler är, men att principerna kan gå utöver reglerna och att rätts-
väsendet kan följa principerna om de önskar det. Hur vi väljer att se på principerna spelar, enligt 
Dworkin, roll för analysen av rättslig skyldighet.217 

Det första spåret medför att principerna får en bindande verkan. Rättsväsendet måste 
tillämpa en princip om den är relevant för ett fall och tillämpas inte principen agerar domstolen 

                                                 
209 Tuori, K., Från ideologikritik till kritisk positivism, Retfærd 1999, s. 10 f. 
210 A.a., s. 11. 
211 A.a.,, s. 11. 
212 Gustavsson, H., Rättens polyvalens, s. 55. 
213 A.a., s. 53 och 56. 
214 Dworkin, R., Taking rights seriously, s. 39. 
215 Simmonds, N. E., Juridiska principfrågor, s. 104. 
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217 Dworkin, R., Taking rights seriously, s. 46. 
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fel. Det andra spåret leder till att principer betraktas som summeringar av vad en domstol brukar 
ta ställning till när det är nödvändigt att besluta utöver de bindande reglerna. Rättspositivisterna 
anser att det endast är vid de tillfällen när ett fall inte finns tydligt reglerat som domstolen kan 
göra skönmässiga bedömningar.218  

Dworkin vänder sig mot detta synsätt. Han beskriver istället rättsväsendets möjlighet till 
skönsmässiga avgöranden som hålet i en munk: Skön existerar bara som ett område lämnat 
öppet av en omgivning av restriktioner. Det är därför, enligt Dworkin, ett relativt koncept.219 

Dworkin slår därefter hål på tre olika argument som brukar föras fram av rättspositivister. 
För det första menar rättspositivister att principer aldrig kan vara bindande eller förpliktigande. 
Dworkin ifrågasätter rättspositivisternas tes och undrar varför den här typen av förpliktelser är 
annorlunda än reglers förpliktelser. Enligt Dworkin kvarstår frågan varför principer inte är del 
av den positivrättsliga regleringen men ändå ingår i den ”extra-legal standards”220 som dom-
stolarna vanligtvis tillämpar vid rättstillämpningen.221 

Det andra argumentet mot principers verkan är att de inte ger någon definitiv lösning på 
problem. Dworkin anser att om det vore så att principer dikterar svar skulle rättspositivisterna 
ha rätt. Det är dock bara regler som kan diktera ett resultat, principer verkar inte på det sättet. 
Principerna ger inget slutgiltigt svar, de anger bara en riktning åt vilket håll svaret kan finnas, 
och de fortsätter att vara intakta trots att de inte tillämpas. Finner en domstol att det finns flera 
olika principer som pekar åt olika håll ska en avvägning företas och den med mest tyngd 
väljas.222  

Rättspositivisternas tredje argument är att principer inte kan betraktas som gällande rätt 
eftersom deras bindande verkan och vikt av naturen är kontroversiell. Dworkin instämmer till 
viss del i kritiken och menar att principers bindande verkan och vikt inte kan fastställas utifrån 
hur den har tillkommit av lagstiftaren eller domstolarna. Det går dock inte att fastställa prin-
cipernas exakta värde, utan en sammanvägning måste göras utifrån historisk rättstillämpning, 
andra principer, samhällelig praxis med mera.223 

När kan en domstol åsidosätta lagen? För det första måste det, enligt Dworkin, finnas vissa 
principer som räknas och andra principer som inte gör det. Det måste också finnas vissa prin-
ciper som väger mer än andra principer. Det får inte heller enbart vara beroende av domarens 
egna preferenser. Skulle en domare alltid ha rätt att göra skönsmässiga bedömningar skulle det 
inte längre finnas några bindande regler.224 

För det andra kan inte domarna välja och vraka bland vilka principer som helst. De måste 
ta hänsyn till exempelvis legislative supremacy, en samling principer som förutsätter att dom-
stolarna ska beakta lagen, och till rättspraxis, som är uttryck för principer om likabehandling 
och konsistens.225  

Dworkin frågar hur det kommer sig att så många jurister bryter mot rättspositivismens teori 
och använder sig av principer vid rättstillämpningen. Han menar att om en jurist ser på rätten 
som ett system av regler och samtidigt identifierar att domare både kan ändra gamla regler och 
introducera nya så kommer juristen fram till slutsatsen att det är möjligt för domaren att göra 
skönsmässiga bedömningar. Det finns dock, enligt Dworkin, en mer subtil konsekvens av att 
betrakta rätten som ett system av regler. Slutsatsen dras av rättspositivister att om principer är 
rättsliga standards måste de vara regler, och de betraktas därför som regler. En rättspositivist 
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ser principer som en regel över en lag om lagen. Rättspositivister menar att principer inte kan 
vara regler som står över det positivrättsliga materialet, vilket Dworkin finner är korrekt, 
principer är nämligen inte regler över huvud taget.226 

Dworkin avslutar sitt resonemang med att konstatera att rättspositivisternas syn på 
principers verkan är alltför förenklad. Om vi bryter oss loss från detta synsätt kan en ny modell 
ta form som ligger närmare den komplexa och sofistikerade verkligheten.227 

I målet Riggs v. Palmer förelåg inga oklara och tvetydiga lagar. Ur en rättspositivistisk 
synvinkel var Riggs v. Palmer inget svårt fall. Det som gjorde fallet till ett svårt fall var att olika 
juridiska rättesnören låg i konflikt med varandra: Principen att ingen ska skörda vinning av sin 
egen orättshandling stod mot regeln om testamentarisk successions underbyggande principer 
om att antagna lagbestämmelser ska upprätthållas i enlighet med sin klara och otvetydiga orda-
lydelse. Hade fallet bedömts enbart med hjälp av reglerna hade det inneburit en allvarlig 
kränkning av de värden som skyddas av principen att ingen ska skörda vinning av sin egen 
orättshandling. Enligt Dworkin kan denna typ av fall bara betraktas som svåra om principer är 
en del av gällande rätt.228 

Simmonds sammanfattar Dworkins ovanstående resonemang: Om rättsliga principer inte 
är del av gällande rätt kan två olika alternativ urskönjas. Det första alternativet är att domen i 
Riggs v. Palmer måste betraktas som felaktig. Lagen var entydig, men domaren valde att frångå 
den. Det andra alternativet innebär att domare alltid har möjlighet att åsidosätta regler närhelst 
det vid en helhetsbedömning anses passa. Det leder till slutsatsen att om rättsliga principer inte 
ingår i gällande rätt så är inte regler bindande. Ett förkastande av rättsliga principerna leder oss 
inte till en rättspositivistisk syn på rätten utan till regelskepticism.229 

5.4 Den mest välgrundade teorin 
Det är inte alla principer som är rättsprinciper. Dworkin bygger upp stora delar av sina teorier 
i en kritik mot rättspositivismen. Han är därmed också starkt kritisk till Harts teori om igen-
känningsregeln.230 Dworkin menar att Harts teori enbart utgår från rättsreglers härkomst och att 
teorin inte tar någon hänsyn till reglernas innehåll. Enligt Dworkin kan rättsprinciper inte 
identifieras på detta vis. Rättsprinciper måste inte vara fastlagda i en skriven lag eller av ett 
prejudikat för att utgöra gällande rätt. När en domare uttrycker en rättsprincip för första gången 
fastställer domaren enbart gällande rätt. Domaren fastställer således inga nya principer utan 
principen finns redan som en del av gällande rätt.231 

Om inte igenkänningsregeln kan användas för att fastställa gällande rätt hur ska då gällande 
rätt skiljas från det som inte är gällande rätt? Dworkin besvarar det genom att hänvisa till en 
fiktiv domare som han kallar Herkules. Herkules besitter övernaturliga krafter, han är skarpsint, 
tålmodig och lärd. När någon frågar sig vilka principer som ligger till grund för rättssystemet 
så konstruerar Herkules ”den mest välgrundade teorin”232 vilket är en teori som rättfärdigar hela 

                                                 
226 Dworkin, R., Taking rights seriously, s. 57. 
227 A.a., s. 63. 
228 Simmonds, N. E., Juridiska principfrågor, s. 105 och s. 109 f. 
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231 Simmonds, N. E., Juridiska principfrågor, s. 106 f. 
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konstitutionen i sin helhet. Herkules utvecklar teorin med hjälp av en komplex uppsättning av 
principer och policys som rättfärdigar reglerna både moraliskt och politiskt.233  

En av skillnaderna mellan ”den mest välgrundade teorin” och rättspositivismens igen-
känningsregel är att den sistnämnda utgår från empiriska fakta, från hur ämbetsmännen de facto 
beter sig. Dworkin menar att ”den mest välgrundade teorin” kan tillämpas oavsett hur andra 
domare agerar. Herkules måste således agera utifrån den uppsättning av principer som bäst 
rättfärdigar de rättsregler som är aktuella för fallet och inte utifrån hur andra ämbetsmän har 
gjort tidigare.234  

Hur vet vi då vad som skiljer principer och rättsprinciper åt? Om en princip är en del av 
”den mest välgrundade teorin” så är den, enligt Dworkin, en rättsprincip. Principen ska, med 
andra ord, användas för att rättfärdiga de vedertagna regler och institutioner som finns.235 

5.5 Olika avvägningssituationer 
Dworkins distinktion i regler och principer har, enligt Gustavsson, visat sig fruktbar när olika 
avvägningssituationer mellan regler och principer uppstår inom rätten. Tre olika slags relationer 
mellan regler och principer kan uppstå: regelkonflikter (motsättning mellan regler), motsättning 
mellan en regel och en princip samt principkollisioner (motsättning mellan principer).236 

Om det uppstår en regelkonflikt där två regler är motstridiga kan enbart en av dem vara 
giltig. För att avgöra vilken regel som är giltig och vilken som ska överges kan svaret hittas 
bland de överväganden som ligger bakom regeln. Även rättssystemet kan ange hur regelkon-
flikten ska lösas, exempelvis kan vissa formella kriterier såsom att speciallag går före generell 
lag eller att senare lag går före tidigare lag användas. Ett rättssystem kan också ange att det är 
den regel som får stöd i de viktigaste principerna som ska föredras.237 

Enligt Dworkin kan regler och principer inte strida mot varandra. Eftersom regler inte har 
någon tyngd kan de inte heller viktas mot varandra. Varje regel går dock att hänföras tillbaka 
till någon eller några principer vilket enligt Pöyhönen innebär att det visst går att företa en 
sammanvägning mellan regel och princip men då på ett indirekt vis.238 

Även Simmonds tar upp frågan vad som händer när en regel strider mot en princip och 
menar att det fall, Riggs v. Palmer, som Dworkin analyserar gav sken av att utgöra en mot-
sättning mellan en regel och en princip. Simmonds konstaterar dock, precis som Pöyhönen, att 
Riggs v. Palmer till det yttre såg ut att vara en kollision mellan en regel och en princip, men att 
det i grunden rörde sig om en principkollision. Reglerna i fallet vilade på vissa underbyggande 
principer och domstolens bedömning utgjorde en avvägning mellan olika principer.239 

Om två principer strider mot varandra och det uppstår en principkollision kan principerna 
vägas mot varandra. Fallet får lösas genom att den princip vars aktualitet och vikt väger tyngst 
blir vägledande. Alla relevanta principer måste då vägas mot varandra för att uppnå en lyckad 
avvägning mellan principerna.240 

5.6 Argumenterande reflektioner 

5.6.1 Rättens strukturer 
När Dworkins teori sätts i samband med Touris rättsliga nivåindelning och Gustavssons 
uppfattning om att rätten är värdebaserad ter sig Dworkins tes än mer naturlig, enligt oss. Touri 
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menar att rättsreglerna återfinns i rättens ytnivå och rättsprinciperna i ett mer djupgående skikt 
som Touri kallar rättskulturen. Rättskulturen är trögare än ytnivån. En rättsregel kan således 
ändras snabbt medan rättsprinciperna håller över längre tid. 

Då Touri skriver om att rättsprinciperna hör till rättskulturen så anger han att rätts-
principerna kan bidra till att tolka rättsnormer och lösa regelkonflikter. Dworkin är samstämmig 
med Touri men drar det ett steg längre när han skriver att rättssystemet även kan ange att det är 
den regel som får stöd i de viktigaste principerna som ska föredras. Sammantaget kan vi dock 
konstatera att rättsprinciperna spelar roll för hur regler ska behandlas. 

Rättsordningen är inte konsistent, koherent och systemharmonisk utan den är värde- och 
kontextberoende, om vi ska tro Gustavsson. I rättsordningen återfinns rättsreglerna. Rätts-
systemets funktion är att systematisera rättsreglerna med hjälp av bland annat principer. 
Gustavsson menar att rättsprinciper utgörs av bakomliggande och djupare rättsliga värden, 
Graver menar att principer håller sig över lång tid, oavsett hur samhället eller rättsordningar 
skiftar och Hollander att rättsliga principer har likheter med värdestrukturer. De underbygger 
därmed Dworkins resonemang om principer som standarder som ska beaktas på grund av 
rättviseaspekten eller andra moraliska dimensioner, inte på grund av ekonomiska eller politiska 
skäl. 

Det finns en ständig interaktion mellan rättsordningen och rättssystemet, enligt Gustavsson. 
Sammantaget blir det tydligt att rättssystemet/rättskulturen med hjälp av principerna tillför 
rätten värden. De värden som rättsprinciperna ger uttryck för påverkar i sin tur rätts-
ordningen/ytnivån. Med denna syn på principerna som den del av rätten som tillför värde och 
är mer stabil än rättsreglerna är det, enligt oss, logiskt att rättsprinciperna måste gå före rätts-
reglerna vid en kollision. 

Systemet är, som nämnts, varken konsistent eller koherent och ska inte heller vara det. Det 
är därför oundvikligt att det kommer att uppstå konflikter mellan olika principer. Dworkin har 
genom sin teori om att principer kan viktas hittat en lösning på de problem som kan uppstå vid 
principkollisioner. 
 

5.6.2 Skönsmässiga avgöranden 
Rättspositivisterna anför att det enbart finns två sätt att betrakta principer. Antingen är de 
bindande och rättsväsendet är skyldiga att följa dem, eller så är principer något som enbart 
används som tolkningshjälp för domstolarna då tydliga regler saknas och skönsmässiga 
avgöranden blir nödvändiga. Dworkin delar inte rättspositivisternas syn och menar att den 
rimmar illa med utgången av fallet Riggs v. Palmer. Grunden för hela Dworkins resonemang är 
dels distinktionen av regler och principer, dels att principer är del av gällande rätt eftersom de 
används av rättsväsendet i den utsträckning som de gör.  

När Dworkin första gången skriver om skönsmässiga avgöranden konstaterar han att 
principernas vikt inte är möjlig att avgöra med hjälp av igenkänningsregeln. Han anser att det 
är möjligt för domare att göra skönsmässiga bedömningar men att ett åsidosättande av lagen 
inte får ske utifrån domares egna personliga preferenser. Rättsprincipernas giltighet och vikt 
ska fastställas med hjälp av andra kriterier, såsom historisk rättstillämpning, andra principer 
och samhällelig praxis. Han ger dock inget underbyggt svar på hur denna viktning ska gå till 
väga. Att historisk rättstillämpning, andra principer och samhällelig praxis ska ligga till grund 
är, enligt oss, för vagt formulerat och har svårt att stå upp som ett verkligt alternativ till igen-
känningsregeln. Först i senare artiklar utvecklar han svaret genom att skapa den övernaturliga 
domaren Herkules som bygger upp ”den mest välgrundade teorin”. 

Dworkins slutsats är att om rättsprinciper inte är del av gällande rätt så finns inte heller 
några bindande regler. Det blir även ett av Dworkins huvudargument mot rättspositivismen. 
Utan rättsprinciper får inte rättsreglerna någon giltighet och allt faller samman som ett korthus. 
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Rätten blir helt avhängig domares personliga referenser, vilket knappast kan vara eftersträvans-
värt varken ur en rättspositivists eller en vanlig medborgares synsätt. Står rättsprinciper utanför 
gällande rätt leder det således till regelskepticism, något som rättspositivisterna flyr som pesten. 

Vi delar Dworkins slutsats. Rättsprinciper är essentiella för rätten. Vi kan inte ens föreställa 
oss hur rätten skulle se ut utan rättsprinciper. Rättspositivisterna vill visserligen inte heller vara 
utan rättsprinciperna, men de tillmäter rättsprinciperna mycket lägre värde än vad Dworkin gör. 
Som vi har konstaterat tidigare är rättsprinciperna värdebaserade, de bygger på rättviseaspekter 
och moraliska dimensioner. Det är inte möjligt att, som rättspositivisterna vill, helt frigöra rätten 
från moralen och känslan av ”rätt”. Vi anser därför att det är nödvändigt att rättsprinciper inte 
enbart verkar som tolkningsprinciper utan att de även betraktas som en del av gällande rätt. 

Det är vid svåra fall rätten kan använda sig av principer i sin bedömning, enligt Dworkin. 
Ett svårt fall uppstår när olika juridiska rättesnören står i konflikt med varandra vilket var fallet 
i Riggs v. Palmer. Det saknades inte tydliga regler i Riggs v. Palmer, men om reglerna skulle 
ha följts skulle det inneburit en för stor kränkning av andra värden. När Dworkin analyserar 
Riggs v. Palmer så anför han att det fallet skulle kunna vara vilket fall i vilken rättsfallssamling 
som helst. Med det sagt så menar Dworkin att domare redan tillämpar principer som en del av 
gällande rätt och att rättspositivisternas syn på rätten är felaktig. Vid svåra fall där olika 
juridiska rättesnören står i konflikt med varandra tycker vi att domare ska ha möjlighet att göra 
skönsmässiga bedömningar. Det är, enligt oss, nödvändigt för att rättsväsendets legitimitet ska 
bibehållas. Ett rättsväsende som kränker vissa extra viktiga värden tappar i trovärdhet. 
 

5.6.3 Den mest välgrundade teorin 
”Den mest välgrundade teorin” är, precis som Harts igenkänningsregel, ett sätt att visa att rätten 
är giltig. Det går dock ganska snart att upptäcka luckor i Dworkins resonemang. Han är kritisk 
till Harts igenkänningsregel men väljer själv en fiktiv persons (Herkules) avvägningar för att 
avgöra om en princip är del av gällande rätt eller inte. Dworkin menar att Herkules har över-
naturliga (!) krafter och med hjälp av dem kan han utveckla ”den mest välgrundade teorin” där 
alla tänkbara parametrar tas i beaktande. Någonstans här borde det ringa varningsklockor för 
var och en som besitter ett sunt förnuft. Är det verkligen vettigt att överlåta denna bedömning 
till en fiktiv person? Vad är det som gör Herkules så mycket bättre än igenkänningsregeln? 
Svaret ligger i att igenkänningsregeln grundar sig i empiriska fakta, i hur ämbetsmännen de 
facto beter sig, medan ”den mest välgrundade teorin” kan tillämpas oavsett hur andra domare 
agerar. Igenkänningsregeln för oss tillbaka i normhierarkin medan ”den mest välgrundade 
teorin” rättfärdigar rättsreglerna ur en moralisk och politisk aspekt. Slutsatsen av ”den mest 
välgrundade teorin” är att en domare alltid måste göra en unik bedömning utifrån de förut-
sättningar som föreligger i det enskilda fallet. Domaren kan inte stödja sig på enbart praxis. Det 
leder, enligt oss, till att rätten fortsätter att vara värdebaserad och rättsprinciperna ges därmed 
en tyngd, den parameter som rättsreglerna saknar. 

Frågan kvarstår dock, vilka principer kan anses vara en del av ”den mest välgrundade 
teorin” och därmed vara rättsprinciper? Till syvende och sist är det reella, ej fiktiva, människor 
som måste göra avvägningen. ”Den mest välgrundade teorin” har många poänger, men det är, 
som vi har försökt visa, inte helt självklart hur teorin ska tillämpas. 

 

5.6.4 Olika avvägningssituationer 
Står två regler mot varandra kan bara en av dem bli tillämplig. Vid en principkollision kan flera 
principer som pekar i olika riktningar bli aktuella att tillämpa. Principerna kan, trots att de inte 
ger en specifik lösning, ge skäl för att argumentera åt ett visst håll och en helhetsbedömning 
måste slutligen göras där olika principer vägs mot varandra. Dworkin menar att principer och 
regler inte kan strida mot varandra och det medför att ingen viktning kan göras av dem. Regler 
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har, som bekant, ingen vikt. Det finns dock fall, som exempelvis Riggs v. Palmer, där det till 
synes verkar finnas en motsättning mellan en princip och en regel. Bakom varje rättsregel finns 
dock en uppsättning principer och som Simmonds och Pöyhönen har visat på medför det att en 
avvägning kan göras på ett indirekt vis. Det vill säga att en regelns underbyggande principer får 
vägas mot andra principer som är aktuella i fallet. En motsättning mellan en regel och en princip 
kan således bedömas som en principkollision. 

Nackdelen med att principer går före regler kan vid första anblicken vara en risk för att 
rättssäkerhetskriterier såsom likhet inför lagen och förutsägbarhet åsidosätts. Detta är en 
farhåga som bör tas på allvar. Vi menar dock att det faktum att rättsprinciperna ligger i rätts-
kulturen snarare torde medföra en stabilitet och kontinuitet för rättsväsendet då rättsprinciper 
inte är lika föränderliga som rättsregler. Rättssäkerhetskriterierna är dessutom själva principer. 
En viktning måste därför alltid företas och en helhetsbedömning göras för att kunna fastställa 
vilken princip som väger tyngst i det enskilda fallet. Rättssäkerhetskriterier slås således inte per 
automatik ut av andra principer. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att principer bygger på värderingar och återfinns på 
ett djupare plan i rättens struktur. Principer är därmed inte lika föränderliga som regler. Dom-
stolar har, enligt Dworkin, möjlighet att tillämpa principer trots att reglerna i ett fall kan vara 
entydiga. De principer som kan tillämpas av domstolarna är de principer som är en del av ”den 
mest välgrundade rättsteorin”. Vid en avvägningssituation kan regler underkastas principer. I 
dessa fall är det regelns underbyggande principer som får viktas mot andra principer i det 
aktuella fallet. Det är dock viktigt att poängtera att det är vid svåra fall som domstolarna ska 
göra denna principavvägning. 
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6 Rättsfall 

6.1 Inledning 
Frågan om att tillåta fler än två rättsliga föräldrar har förts bland annat inom politiken, men 
även tagits upp såväl i den rättsvetenskapliga litteraturen som i dagspressen. Samtliga motioner 
som har berört frågan har blivit avslagna, den senaste i mars 2018. Trots frågans aktualitet har 
den inte prövats av svenska domstolar. Då det råder brist på svenska rättsfall som behandlar 
frågan kommer ett rättsfall från Kanada att lyftas för att visa att frågan om möjlighet till fler än 
två rättsliga föräldrar har aktualiserats i ett annat land.  

6.2 A.A. v. B.B. 
Målet A.A. v. B.B. rörde en femårig pojke, D.D., i Kanada. Frågan i målet var om D.D. hade 
rätt till tre rättsliga föräldrar. D.D. föddes av en kvinna, C.C., som levde i en samkönad relation 
med A.A. Pojkens fader, B.B., var en vän till det samkönade paret. D.D:s rättsliga föräldrar var 
C.C. och B.B. År 2003 lämnade A.A. in en ansökan om att även hon skulle få bli rättslig förälder 
till D.D. Alla tre föräldrar var överens om att A.A. borde ha samma rätt som de rättsliga 
föräldrarna att fatta viktiga beslut för D.D.241 

Enligt förarbetena till The Children’s Law Reform Act, CLRA, var syftet med lagen att 
barn födda utanför äktenskapet ska behandlas likvärdigt med barn födda inom äktenskapet. När 
lagen stiftades fanns inte nuvarande reproduktionstekniker och frågan om samkönade för-
hållanden var inte aktuell. Lagstiftaren tog därför inte ställning till vilka nackdelar ett barn med 
fler än två föräldrar kan drabbas av. Domaren konstaterade att faderskapspresumtionen och 
rätten att adoptera enligt CLRA vilar på ett tvåsamt föräldraskap. Det är tydligt att lagen bara 
tillåter en far och en mor. Eftersom D.D. redan hade en mor kunde domstolen inte utifrån s. 
4(1) CLRA ge honom två mödrar.242 

I Kanada finns en möjlighet att tillämpa parens patriae-doktrinen. Det är dock bara möjligt 
om ett barn är i fara eller om det finns en lucka i lagstiftningen. Domaren konstaterade att barnet 
i fråga inte var i fara. Därefter tog domaren ställning till om det fanns en lucka i lagen.243 

Om CLRA vilar på att föräldraskap fastställs med genetisk utgångspunkt så finns ingen 
lucka i lagen. Lagen gynnar visserligen biologiskt föräldraskap men syftet med lagen är att alla 
barn ska få samma status. Dagens sociala förutsättningar och attityder har förändrats, vi 
värderar relationer på ett annat sätt och reproduktionsteknologin har utvecklats. Samhället ser 
inte ut idag som det gjorde då lagen skapades och de familjekonstellationer som fanns då exis-
terar inte idag. Denna utveckling har, enligt domaren, medfört luckor i CLRA.244 

Det går emot D.D:s bästa att bara ha rättslig rätt till en mor och det enda sättet att fylla 
luckan i lagen är att använda sig av parens patriae-doktrinen. Att genomföra en adoption skulle 
medföra att D.D. tappade rätten till B.B., vilket inte heller var det bästa för D.D.245 

Domaren höll inte med underinstansen om att luckan i CLRA var lagstiftarens avsikt. 
Resultatet av den bristfälliga lagstiftningen var att D.D:s bästa inte tillgodosågs. Lagstiftaren 
kunde inte förutse den väg utvecklingen hade tagit och nu hade luckan i lagstiftningen avslöjats. 
Skulle luckan ha varit avsiktlig går lagen emot sin egen intention om att behandla alla barn lika. 
Domaren fastställde att A.A., liksom de andra föräldrarna, ska anses vara en rättslig förälder till 
D.D.246 

                                                 
241 A.A. v. B.B. 2007 ONCA 2, p. 1 och p. 14. 
242 A.a., p. 20-24. 
243 A.a., p. 27. 
244 A.a., p. 31-32 och p. 34-35. 
245 A.a., p. 37. 
246 A.a., p. 38 och p. 41. 
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6.3 Argumenterande reflektioner 
När CLRA stiftades såg samhället annorlunda ut mot hur det ser ut idag, något som lagstiftarna 
inte kunde förutspå då lagen infördes. Att samhället förändras efter att en lag trätt i kraft är 
naturligt, men det kan medföra att luckor i lagstiftningen bildas. Vi menar dock att det inte finns 
någon lucka i den kanadensiska lagstiftningen då det enligt domskälen är tydligt att CLRA 
stadgar att barn inte har rätt till fler än två rättsliga föräldrar. En lucka i lagen uppstår, enligt 
oss, när det finns en fråga som inte är reglerad. Vi delar därför inte domarens slutsats om luckan 
i lagen. 

CLRA:s syfte var att behandla alla barn likvärdigt, oberoende av om deras föräldrar var 
gifta eller inte. Domarens slutsats utifrån lagstiftarens intention var att alla barn ska behandlas 
likvärdigt oavsett hur deras familjekonstellation ser ut. Domaren fortsatte sitt resonemang 
utifrån barnets bästa och menade att barnets bästa måste gå före lagstiftningens ordalydelse. Vi 
anser att domaren anlade ett barnperspektiv i domen, precis i enlighet med barnkonventionens 
intentioner, och tog sin utgångspunkt i det enskilda barnets förutsättningar. Parens patriae-
doktrinen är bara tillämplig om barnet är i fara eller om det finns en lucka i lagen. Det är klart 
och tydligt att barnet inte var i fara och vi kan därför skönja att domaren konstruerade en lucka 
i lagen för att få möjlighet att tillämpa parens patriae-doktrinen. I själva verket handlar domen, 
enligt oss, om en avvägning mellan olika principer. Principen om att behandla alla barn lik-
värdigt och principen om barnet bästa vägde tyngre än underbyggande principer till de rätts-
regler som begränsade antalet rättsliga föräldrar till två stycken. 
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7 Analys och slutsats 

Genomgående i uppsatsen har vi lyft barnets rätt till sina sociala föräldrar. Vi har hela tiden 
utgått från barnets bästa. Det är inte föräldrarnas rätt till barnet som är avgörande vid dessa 
frågor, utan det är barnets rätt till sina föräldrar. Något som även stämmer väl överens med 
barnkonventionens mål om att ett barnperspektiv alltid ska anläggas på alla åtgärder som rör ett 
barn för att säkerställa att barnets bästa kommer i främsta rummet. 

Det är inte alltid den som barnet betraktar som sin förälder som erkänns som rättslig 
förälder. Ifall den ena rättsliga föräldern avlider eller om den rättsliga föräldern och den sociala 
föräldern skiljer sig löper barnet en risk att bli skild från sin sociala förälder. Precis som Barn-
rättskommittén anser vi att det kan få allvarliga följder för ett barn om det skiljs från sina 
föräldrar.  

Lagstiftningen utgår från kärnfamiljsnormen. I verkligheten består dock inte samhället 
enbart av kärnfamiljer, utan av ett sammelsurium av stjärnfamiljer, regnbågsfamiljer och nät-
verksfamiljer. Det råder därför en diskrepans mellan lagstiftningen och verkligheten, vilket kan 
medföra allvarliga risker för barnet. Vi anser att nuvarande reglering inte är tillräcklig för att 
skydda barnets rätt till sina sociala föräldrar. Barnets bästa borde, enligt oss, vara att ge barnet 
rätt till alla sina föräldrar. 

Visserligen finns en möjlighet för umgänge mellan barnet och en social förälder, men denna 
möjlighet är, som framkommit tidigare, i praktiken väldigt liten. Övriga tänkbara alternativ till 
skydd, såsom adoption eller bindande avtal om umgänge och vårdnad, är inte reella möjligheter. 
Det är alltför många förutsättningar som ska uppfyllas för att de lösningsalternativen ska hjälpa 
barnet i dessa situationer. En annan svaghet i nuvarande reglering är barnets begränsade talerätt 
och den sociala förälderns frånvaro av talerätt. Bristen på talerätt medför svårigheter att väcka 
talan för att kunna förändra situationen. 

Det finns politiska röster och andra aktörer som anser att svensk lagstiftning borde tillåta 
fler än två rättsliga föräldrar. Vi har valt att inte tillämpa en analys de lege ferenda. Fokus har 
istället legat på en analys de sententia ferenda, det vill säga hur domstolarna utifrån nuvarande 
reglering ska döma för att skydda barnets rätt till sina sociala föräldrar. Nuvarande reglering 
bygger på principen om barnets bästa och det framgår tydligt av lagtexten att barnets bästa ska 
vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Det råder visserligen delade 
meningar om innebörden av principen. Vi anser dock att Barnrättskommitténs allmänna 
kommentar ger en tydlig vägledning när den klarlägger att barnets bästa innebär att anlägga ett 
barnperspektiv på alla frågor som gäller åtgärder som rör ett barn. 

Att anlägga ett barnperspektiv innebär att försöka se med barnets ögon och försöka förstå 
hur barnet uppfattar sin situation. Olika beslutsalternativ ska beaktas ur barnets synvinkel. För 
att uppnå det måste beslutsfattarna besitta empati samt ha inlevelse och förmåga att identifiera 
sig med barnets situation. Vi är övertygade om att barn inte särskiljer sina föräldrar mellan 
sociala och rättsliga utan att barn betraktar de som utövar föräldrafunktionen, det vill säga de 
som utövar den faktiska vårdnaden, som sina föräldrar oavsett vilken rättslig status de har. Att 
anlägga ett barnperspektiv borde därför i vissa fall kunna leda till att höja den sociala förälderns 
status. 

Det framgår av både Barnrättskommitténs allmänna kommentarer och av förarbetena till 6 
kap. 2 a § FB att en bedömning av barnets bästa alltid ska avgöras utifrån de specifika förut-
sättningar som finns i varje enskilt fall. Slentrianmässiga bedömningar ska inte användas. Trots 
detta tillämpas principen om barnets bästa i svensk rätt genom att bedömningarna utgår från 
presumtioner och tidigare praxis. Att grunda bedömningar av barnets bästa utifrån presumtioner 
och tidigare rättspraxis går, enligt oss, emot intentionen med barnets bästa som framkommer 
av både Barnrättskommitténs kommentarer och förarbetena till föräldrabalken. En annan 
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flexibilitet är önskvärd där fallets specifika förutsättningar tas i beaktande i större grad än vad 
som är brukligt i nuvarande praxis. 

Det råder även delade meningar om barnets bästa är en princip eller inte. Dworkin är tydlig 
i sin distinktion mellan regler och principer: En regel är en antingen-eller-norm som antingen 
är tillämplig eller inte tillämplig och en princip är en mer-eller-mindre-norm vars utmärkande 
egenskap är att den besitter en dimension av vikt. Vi har utifrån Dworkins teori tydligt visat att 
barnets bästa är en princip. 

”Den mest välgrundade teorin”, som Dworkin skapar med hjälp av Herkules, är den 
samling av rättsprinciper som ligger till grund för och rättfärdigar hela rättssystemet. Endast de 
principer som är en del av ”den mest välgrundade teorin” ska betraktas som rättsprinciper. Är 
principen om barnets bästa en rättsprincip? Principen vilar på två grundtankar. Den första är att 
barn besitter fullt människovärde, precis som vuxna. Den andra grundtanken är att de är sårbara 
och att de därför behöver särskilt stöd och skydd. Vi anser att principen om barnets bästa är så 
fundamental för vårt samhälle att den ska ses som en del av ”den mest välgrundade teorin”. Om 
inte principen om barnets bästa ska vara del av ”den mest välgrundade teorin”, vilka principer 
ska då innefattas i den? Ett samhälle som inte skyddar de allra minsta och mest sårbara är inte 
ett demokratiskt samhälle, enligt oss. Det ligger också väl i linje med det målsättningsstadgande 
som återfinns i 1 kap. 2 § 5 st. RF om att det allmänna ska värna barns rätt. 

Vad får allt detta för betydelse för barnets rätt till sina sociala föräldrar? Dworkins teori 
bjuder inget svar på hur en motsättning mellan en regel och en princip ska lösas. Däremot utläser 
både Pöyhönen och Simmonds ur Dworkins teorier att en sådan motsättning ska lösas genom 
att vikta regelns underbyggande principer mot de rättsprinciper som frågan rör. Fallet Riggs v. 
Palmer är Dworkins eget exempel på när det har skett. Rättsprinciper kan således vinna över 
rättsregler vid en motsättning dem emellan men då på ett indirekt vis. Avvägningen behandlas 
som en principkollision. Med andra ord ska olika rättsprinciper viktas mot varandra och den 
rättsprincip som väger mest ska vara vägledande för beslutet. Enligt oss ska därför en domstol, 
när den måste ta ställning till huruvida ett barn ska få fler än två rättsliga föräldrar, behandla 
frågan som en principkollision. 

Vilka andra rättsprinciper ska barnets bästa viktas mot? Det finns en rad rättssäkerhets-
kriterier, såsom likhet inför lagen och förutsägbarhet, som är fundamentala för svensk rätt. 
Frågan är om principen om barnets bästa väger tyngre än exempelvis förutsägbarhetsprincipen. 
Det är en fråga som det inte är möjlig att ge ett entydigt svar på. Både Dworkins teorier och 
Barnrättskommitténs allmänna kommentarer förklarar att en individuell prövning alltid ska 
göras. Eftersom det rör sig om en principkollision måste rättsprinciperna viktas mot varandra 
och just de omständigheter som föreligger i det enskilda fallet tas i beaktande. 

Det kanadensiska fall, A.A. v. B.B., vi valt att lyfta behandlade frågan om ett barn kan få 
fler än två rättsliga föräldrar. Den kanadensiska lagstiftningen innebar att det inte var möjligt 
med fler än två rättsliga föräldrar, men domaren beslöt ändå att barnet skulle ha rätt till tre 
rättsliga föräldrar. Domaren anlägger i domskälen ett tydligt barnperspektiv och för ett resone-
mang utifrån vad som är bäst för barnet i fråga. Principen om barnets bästa har därmed vägt 
tyngst och blivit avgörande i denna fråga. Vi anser att ett liknande resonemang borde kunna 
föras även i svenska domstolar. 

Vi har med stöd av Dworkins teori om domstolars möjlighet till skönsmässiga avgöranden 
visat att det finns en öppning för svenska domstolar att besluta om fler än två rättsliga föräldrar 
om det är för barnets bästa. Om svenska domstolar gör en viktning mellan olika rättsprinciper 
och på allvar låter principen om barnets bästa ligga till grund för sina beslut om vårdnad och 
umgänge kan barnets rätt till sina sociala föräldrar skyddas. 

Vi har i vår analys konstaterat att regleringen av barnets rätt till sina sociala föräldrar har 
stora brister. Enligt oss skulle barn kunna få ett bättre skydd genom att domstolar låter principen 
om barnets bästa väga tyngst för att ge barn rätt till fler än två rättsliga föräldrar. Det kvarstår 
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dock ett problem. Barnets talerätt är kraftigt begränsad och den sociala förälderns talerätt 
obefintlig. Det råder därför brist på parter med talerätt som har intresse av att väcka talan och 
det finns stor risk för att frågan inte når domstol.  
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