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Sammanfattning 
 

Uppsatsen är skriven inom området familjerätt och ska klargöra vad en vård-

nadshavares bestämmanderätt innefattar och innebär vid gemensam vårdnad. 

Den övergripande frågeställningen är hur bestämmanderätten vid gemensam 

vårdnad regleras. Jag undersöker hur långt en vårdnadshavares beslutanderätt 

sträcker sig gällande barnet i förhållande till den andra vårdnadshavaren.  

Uppsatsen innehåller till att börja med en deskriptiv del för hur dessa frågor är 

reglerade i Sverige. Dessa uppgifter används sedan i en sammanfattande analys 

där min beskrivning om hur gällande rätt, utifrån mitt perspektiv, borde se ut.  
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”A right in its fundamental sense, is power held by the powerless”
1 

 

 

1. Ämne, syfte och metod 

1.1 Inledning 

När föräldrar bestämmer sig för att inte leva tillsammans ställs ibland det ge-

mensamma vårdnadshavarskapet och ansvaret på sin spets. Hur ska det fort-

satta samarbetet gällande barnet lösas? I svensk rätt är huvudregeln att föräld-

rar även när de inte lever tillsammans ska ha gemensam vårdnad, eftersom det 

anses utgöra barnets bästa.
2
 Utgångspunkten vid gemensam vårdnad är att 

samtliga beslut rörande barnet ska fattas i samförstånd, vilket förutsätter ett 

samarbete mellan föräldrarna under barnets uppväxt.
3
 

 

Kravet på enighet mellan vårdnadshavarna kan ge upphov till problem då för-

äldrarna inte längre lever tillsammans.
4
 Det kan exempelvis handla om fråga 

om barns tillgång till hälso- och sjukvård.
5
 Det kan också vara fråga om behöv-

liga åtgärder inom socialtjänsten såsom familjehemsplacering eller andra typer 

av insatser samt frågor kopplat till barnets skolgång. Frågor om bestämmande-

rätten inom ramen för gemensam vårdnad kan också aktualiseras då ena föräl-

dern har vänt sig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för hjälp. När föräld-

rar är oeniga om denna typ av insatser och åtgärder torde det inte vara ovanligt 

att motsättningarna leder till en vårdnadstvist. 

 

Det finns en gråzon gällande vad man som förälder bör, kan och ska göra i en 

begynnande vårdnads- eller umgängestvist. Som vårdnadshavare har man en-

ligt föräldrabalken ett ansvar att se till att barnet befinner sig i en trygg miljö 

som skapar goda förutsättningar för utveckling. Samtidigt ska situationer som 

                                                           
1
 Hunt Federle K., ”Rights flow downhill”, The International Journal of Children’s Rights, vol. 2, 

nr. 4, 1994 s. 345.  
2
 FB 6 kap. 2a §. 

3
 Hela regleringen i föräldrabalken ger uttryck för ett samförstånd mellan föräldrarna. Se även 

SOU 2007:52 s. 11. 
4
 Proposition 2009/10:192 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med 

barn. 
5
 Se bet. 2005/06:LU27, bet. 2006/07:CU8, bet. 2007/08:CU14, bet. 2008/09:CU10 och bet. 

2009/10:CU8 
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är skadliga för barnet undvikas. Därutöver ska samarbetet med den andra föräl-

dern värnas så att bland annat umgänget med barnet sker på ett fungerande och 

smidigt sätt.
6
 Till vårdnadshavarens ansvar hör också att se till att barnet full-

gör sin skolplikt, dvs. att barnet får utbildning.  

 

Det finns fall där det kan ifrågasättas om det finns förutsättningar för gemen-

sam vårdnad över huvud taget då föräldrarna inte kan enas i frågor som gäller 

barnets tillgång till hälso- och sjukvård och socialtjänst.
7
  2012 infördes nya 

bestämmelser i 6 kap. föräldrabalken som hanterar frågan om gemensam vård-

nad och gav en utökad bestämmanderätt för en vårdnadshavare gällande vissa 

typer av insatser med beslut av domstol.
 8
 Enligt prop. 2009/10:192 blev soci-

alnämnden den myndighet som beslutar om utökad bestämmanderätt för vård-

nadshavare.  

 

Det är oklart vad som händer när vårdnadshavare inte är överens. Även om en 

ny bestämmelse har införts som ger socialnämnden möjlighet att besluta om 

vissa typer av insatser mot en vårdnadshavares vilja, kvarstår en rad frågeteck-

en. Denna uppsats avser att analysera och diskutera dessa frågor. 

1.2 Frågeställning och syfte 

Den övergripande frågeställningen är hur bestämmanderätten inom ramen för 

gemensam vårdnad regleras, dvs. hur långt sträcker sig en vårdnadshavares 

beslutanderätt gällande barnet i förhållande till den andra vårdnadshavaren.  

Syftet med denna uppsats är att klargöra vad en vårdnadshavares bestämman-

derätt omfattar och innebär inom ramen för gemensam vårdnad. För att belysa 

dessa frågeställningar diskuteras några typsituationer.   

 

1.3 Metod  

Rättsdogmatiken som är säregen i vetenskapernas familj har en särskild beto-

ning på tolkning, vilket betyder att den är väsentlig att hänföra till den human-

                                                           
6
 Föräldrabalk (1994:381) 6 kap 2 § respektive 2 a § 2 st.  

7
 Möte som Justitiedepartementet höll i maj 2009 tillsammans med representanter från Sve-

riges Domstolar, Sveriges advokatsamfund och socialtjänsten. 
8
 Prop. 2011/12:53, se 6 kap. 13 a § föräldrabalken. 
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istiska disciplinen, men är ändå sin egen vetenskap. Rättsvetarens tillväga-

gångssätt är bekanta för humanisten – men juristen har ett givet material som vi 

ska tolka och förstå, nämligen rättskällorna. 

 

Jag kommer inte ifrågasätta i vad mån rättsvetenskapen utgör en ”vetenskap” 

utan förutsätter endast att den är det.
9
 Axel Hägerström skrev för hundra år 

sedan: ”Då vetenskapen endast har att framställa, vad som är sant, men det är 

en omening att betrakta en föreställning om ett böra såsom sann, kan ingen 

vetenskap ha till uppgift att framställa, huruvida vi bör handla.”
10

 

 

Så som Fredric Korling och Mauro Zamboni skriver i introduktionen till boken 

Juridisk metodlära om man skulle fråga en advokat om vad juridisk metod är så 

skulle man få samma svar som det som påstås att St. Augustinus gav när han 

fick frågan om vad tid är: ”Om du inte frågar mig om vad tid är, så vet jag sva-

ret; men om du frågar mig, så vet jag inte.”
11

   

 

Med det sagt kommer uppsatsens frågor granskas och analyseras med hjälp av 

rättsdogmatisk metod, dvs. en genomgång av rättskällor och deras inbördes 

hierarki såsom de förstås i den s.k. rättskälleläran (lag, prejudikat, förarbeten, 

doktrin och praxis) med sedvanlig juridisk metod.
12

 Den rättsdogmatiska meto-

den kan sägas bestå av två olika perspektiv 

a. de lege lata   

b. de lege ferenda.  

I större delen av detta arbete kommer jag använda mig av ett de lege lata per-

spektiv, vilket innebär att jag beskriver och analyserar gällande rätt. I den av-

slutande delen, analysdelen kommer jag använda mig av de lege ferenda per-

spektiv, det vill säga en beskrivning av hur gällande rätt utifrån mitt perspektiv 

borde se ut.  

                                                           
9
 ”Rättsdogmatik som vetenskap”, Jareborg N., SvJT 2004 s.1.  

10
 ”Om moraliska föreställningars sanning”, Hägerström A., Bonnier, 1911, s. 63. 

11
 Korling F., Zamboni M., Juridisk metodlära, Studentlitteratur , 2013. 

12
 Sandberg, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2005, s. 649 
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1.4 Disposition 

I kapitel 2 tas den historiska bakgrunden fram för att ge en bild av hur sam-

hällets samtid påverkat regleringen fram till idag. Historien liksom den inter-

nationella regleringen har påverkat dagens utformade regler varpå kapitel 3 

belyser det området. Vidare kommer kapitel 4 att ta upp den svenska reglering-

en  mer ingående och vad som anses vara av vikt för att mynna ut i kapitel 5 

med avgörande typexempel rörande grundläggande frågor som påverkar bar-

nets vardag i största allmänhet. Kapitel 6 tar sen upp själva beslutanderätten 

inom ramen för rättsinstitutet gemensam vårdnad. Allt sammanställs i kapitel 7 

som diskussion och analys samt avslutas med sammanfattande kommentarer.  

1.5 Avgränsning och definitioner 

Det finns två vårdnadsformer som förekommer i svensk rätt gemensam och 

ensam vårdnad. I detta arbete beröra vårdnadshavarens bestämmanderätt över 

barnet enbart inom ramen för gemensam vårdnad.  

 

Med barn avses förlöst individ med barndom som startar vid födsel och upphör 

vid vuxen ålder. Gällande definitionen av ”barn” kommer jag följa den svenska 

regleringen som menar på att barndomen startar vid födseln. Jag kommer alltså 

inte behandla det ofödda barnets ställning i sakfrågan.   

 

Vidare begränsas uppsatsen till den civilrättsliga regleringen. Det straffrättsliga 

perspektivet eller förfarandet med annan sanktion än civilrättslig utelämnas.
13

 

  

                                                           
13 En förälder som tar ett barn ifrån den andra föräldern utan dennes godkännande, kan un-

der vissa förutsättningar göra sig skyldig till egenmäktighet med barn. Detta är straffbart en-
ligt 7 kap. 4 § brottsbalken. Jag kommer inte beröra straffrättsliga frågeställningar rörande 
egenmäktighet med barn specifikt. Det kan dock konstateras att egenmäktighet med barn 
utgör en gräns för vad en vårdnadshavare tillåts göra inom ramen för gemensam vårdnad 
men fokus i denna uppsats ligger på det mer "oreglerade" civilrättsliga området inom ramen 
för gemensam vårdnad.  
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2. Reformer på det familjerättsliga området 
Kapitlet ger en överblick över hur regleringen och synen på barnen ändrats 

över tid och mynnats ut till begreppet om barnets bästa genom rättsinstitutet 

gemensam vårdnad. Även fall där barnets bästa inte är gemensam vårdad be-

lyses här för att få en klarare bild över var gränsen går.  

Före de medeltida stads- och landskapslagarna var mannens (faderns) bestäm-

manderätt mycket stark och kunde till och med råda över barnens liv och död.
14

 

Genom tillkomsten av landskapslagarna under 1200- och 1300-talen blev det 

förbjudet att sätta ovälkomna barn ut i skogen. Emellertid var mannens makt 

inom familjen fortsatt stor.  1734 års lag tog huvudsakligen sikte på de prak-

tiska och ekonomiska förhållandena såsom underhåll och förvaltning av bar-

nets egendom och arv.
15

 Denna lag gällde fram till början av 1900-talet. Det 

var vid en reform 1917-1920 som begreppet vårdnad
16

 användes för första 

gången. Syftet med införandet av begreppet vårdnad var att komma ifrån ord 

som föräldramakt och föräldramyndighet för att istället betona föräldraansva-

ret. Detta var det första steget i uppfattningen att föräldrar är skyldiga att ge 

sina barn den omsorg och omvårdnad de behöver.
17

 

Föräldrabalken trädde i kraft 1950 och reglerar rättsförhållandet mellan barn 

och förälder.
18

 Den ursprungliga regleringen i föräldrabalken byggde på två 

tidigare lagar om barn utom äktenskap från år 1917 och barn i äktenskap från 

år 1920.
19

 Det var genom den som man tog bort reglerna om att fadern skulle 

vara ensam förmyndare för barn som var födda i äktenskap. Den svenska fa-

miljerätten har sedan dess genomgått betydande förändringar med syftet att 

främja och stärka barnets rättsliga ställning.
20

 Synen på förhållandet mellan 

föräldrar och barn utvecklades och därigenom reglerna i föräldrabalken. De 

                                                           
14

 Ewerlöf G., Sverne T., Singer A., Barnetsbästa, om föräldrars och samhällets ansvar, 
Norstedts juridik, 2004, s. 13 ff. 
15

 Ewerlöf G., Sverne T., Singer A., Barnetsbästa, om föräldrars och samhällets ansvar, 

Norstedts juridik, 2004, s. 15. 
16

 Uttrycket var en förkortning på omvårdnad. 
17

 Ewerlöf G., Sverne T., Singer A., Barnetsbästa, om föräldrars och samhällets ansvar, 
Norstedts juridik, 2004, s. 16. 
18

 SOU 1946:49, prop. 1949:93, SFS 1949:381. 
19

 Prop. 2005/06:99 s. 33. 
20

 Bland annat genom förslaget om förbud mot barnaga, se SOU 1978:10. 
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åtskilliga reformarbeten genomsyrades av en kontinuerlig betoning på vikten 

att tillgodose barns behov.  

Utvecklingen har därefter fortsatt med att vidga möjligheter till gemensam 

vårdnad och främja samförståndslösningar rörande vårdnad och umgänge med 

barnen.
21

 Gifta föräldrar skulle alltså ha gemensam vårdnad om sina barn och 

genom en ny reglering år 1977 möjliggjordes ett gemensamt utövande av vård-

naden även efter en skilsmässa.
22

  Domstolen hade nu möjlighet att pröva frå-

gan om vårdnadsformen och döma i enlighet med deras önskemål förutsatt att 

föräldrarna var eniga om vårdnadsformen och att det inte uppenbart skulle 

strida mot barnets bästa.
23

  

Under 1970-talet introducerades samarbetsamtal som en metod för att lösa 

vårdnadstvister utanför domstol.
24

 Lagstiftaren ansåg att det fanns behov att 

ytterligare underlätta för föräldrarna att utöva det gemensamma vårdnadsansva-

ret. Av denna anledning fick domstolen, genom 1991-års reformarbete, rätt att 

initiera samarbetssamtal utan föräldrarnas samtycke.
25

  I propositionen till 

denna reglering föreskrevs det att vid bedömningen av vad som är bäst för bar-

net inte får göras schablonmässigt utan det ska vara beroende på de olika om-

ständigheterna i varje enskilt fall. Rätten skulle även fästa avseende särskilt vid 

barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar.
26

 

År 1998 genomfördes nästa vårdnadsreform.
27

 Domstolen fick nu legat att be-

sluta om gemensam vårdnad även om en förälder motsatte sig det - under för-

utsättning att det var bäst för barnet. Efter denna reform utvidgades domstolens 

möjlighet att besluta om boende och umgänge inom ramen för den gemen-

samma vårdnaden. 

Under denna period genomsyrades domstolarnas beslut av presumtion för ge-

mensam vårdnad. Högsta domstolen tolkade denna ändring med att presumera 

                                                           
21

 SOU 2005:43, s. 26 och 28. 
22

 Prop. 1975/76:170, s. 1. 
23

 Prop. 1975/76:170, s. 18-19. 
24

 Ewerlöf G., Sverne T., Singer A., Barnetsbästa, om föräldrars och samhällets ansvar, 
Norstedts juridik, 2004, s. 68. 
25

 Prop. 1990/91:8, s. 29. 
26

 Prop. 1990/91:8, s. 26. 
27

 Prop. 1997/98:7. 
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att gemensam vårdnad normalt är till barnets bästa.
28

 Förutom när båda föräld-

rarna motsatte sig gemensam vårdnad var denna vårdnadsform dominerande 

om det inte fanns särskilda omständigheter som talade mot. Att det förelåg en 

konflikt mellan föräldrarna hade ingen avgörande betydelse. Detta kan bl.a. 

utläsas i högsta domstolens uttalande nedan där frånskilda föräldrar fick ge-

mensam vårdnad om barnen trots moderns bestridande: 

Vad som förekommit vid 1998 års ändringar i 6 kap FB måste anses innebära, att lag-

stiftningen numera förutsätter att gemensam vårdnad normalt är till barnets bästa. 

Endast när det framkommer särskilda omständigheter som talar mot gemensam vård-

nad, skall vårdnaden anförtros en av föräldrarna ensam. Detsamma blir enligt den 

uttryckliga bestämmelsen i 6 kap 5 § 2 st följden när båda föräldrarna motsätter sig 

gemensam vårdnad.
 29

 

Liknande slutsatser förekom inom domstolsväsendet
30

 där det förordnades om 

fortsatt gemensam vårdnad trots konflikt och bristande kommunikation mellan 

föräldrarna. En särskild omständighet som då talade mot gemensam vårdnad 

var att en förälder ansågs vara olämplig som vårdnadshavare. I NJA 2000 s. 

345 var fadern tidigare dömd till misshandel mot en familjemedlem och HD 

tillerkände modern ensam vårdnad. I detta fall ansågs inte fadern vara olämplig 

vårdnadshavare men att misshandelsbrottet betraktades som ett exempel på 

föräldrarnas svårighet till samarbete.   

Regeringen beslutade den 6 juli 2006 att tillsätta en särskild utredare som hade 

i uppdrag att bl.a. analysera de nackdelar som kan uppkomma för ett barn vid 

gemensam vårdnad när vårdnadshavarna inte kan komma överens i frågor som 

rör barnet. Utredningen skulle också lämna förslag som syftar till att bättre 

tillgodose barnets intressen och underlätta ett gemensamt vårdnadsansvar.
31

 

Kravet på enighet mellan vårdnadshavarna kan i vissa fall leda till problem och 

i vissa fall kan det t.o.m. vara direkt skadligt för barnet då vårdnadshavarna är 

oeniga om barnets behov.
32

 Detta gäller framför allt i fråga om vilken vård eller 

behandling inom sjukvården som barnet bör få eller behövliga åtgärder inom 

                                                           
28

 NJA 1999 s. 451. 
29

 NJA 1999 s. 451. 
30

 Jfr. RH 1998:85, RH 1999:13. 
31

 SOU 2007:52 s. 3. 
32

 SOU 2007:52 s.11. 
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socialtjänsten såsom familjehemsplacering.
33

 I utredningen poängteras att prin-

cipen om det gemensamma beslutsfattandet inte bör urholkas allt för mycket 

och att föräldrarna ska kunna träffa avtal om vem av dem som ensam ska 

kunna bestämma i sådana angelägenheter.
34

  

Detta förtydligades genom ändringar som trädde i kraft 1 juli 2006. I proposit-

ionen 2005/06:99 infördes ett uttryckligt ställningstagande om ”att domstolen 

vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam ska fästa avseende sär-

skilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.”
35

 Vidare 

preciseras att vad som är barnets bästa ska bestämmas i varje enskilt fall utifrån 

en bedömning av de individuella förhållandena, och någon presumtion för eller 

emot gemensam vårdnad bör inte gälla. Avsikten med detta var att åstadkomma 

en uppstramning av rättspraxis och en möjlighet att döma till ensam vårdnad i 

fler fall.  

 

Den nya lagregleringen har prövats genom NJA 2007 s. 382. I detta mål be-

handlades frågan om föräldrarnas samarbetsproblem var av sådan omfattning 

att gemensam vårdnad inte kunde anses vara det bästa för barnet. Domstolen 

uttalade att gemensam vårdnad förutsätter att det finns en realistisk möjlighet 

för föräldrarna att gemensamt och inom rimlig tid lösa de frågor som rör bar-

net. Även hantering av delade meningar är av betydelse.
36

 Det innebär att den 

ena föräldern kan tilldömas ensam vårdnad även om båda föräldrarna, i andra 

avseenden, är lämpliga. Emellertid bör det inte utesluta möjligheten till gemen-

sam vårdnad med anledning av en konfliktfylld relation mellan föräldrarna.
37

 I 

det aktuella fallet var parternas samarbetssvårigheter av sådan omfattning att 

gemensam vårdnad inte kunde ses vara det bästa för barnet.
38

  

Det stora antalet vårdnadsfrågor löses i de flesta fall i samförstånd mellan för-

äldrarna varför endast ett mindre antal slutar i domstol. I synnerhet de fall som 

har behandlat föräldrarnas samarbetssvårighet varför antalet avgöranden i såd-

                                                           
33

 SOU 2007:52 s.88. 
34

 SOU 2007:52 s. 12. 
35

 Prop. 2005/06:99. 
36

 NJA 2007 s. 382 
37

 Jfr. RH 1986:148, 1992:78 och 1994:3 ang. föräldrarnas lämplighet vid bedömningen av 
barnets bästa. 
38

 Se även Singer A., Samarbetsförmåga och gemensam vårdnad, JT 2007-08, nr. 1, s. 148 f. 
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ana mål i HD är knapphändig. RH 2007:42 behandlade frågan om oenighet 

mellan föräldrarna om vart barnet skulle gå i skolan. I detta fall ansåg hovrätten 

att dessa meningsskiljaktigheter inte utgjorde skäl för att upplösa den gemen-

samma vårdnaden.
39

  

Den föreslagna möjligheten till självständig beslutanderätt skulle göra möjlig-

heten till att döma till ensam vårdnad tandlös i de fall där föräldrarnas samar-

betssvårigheter skulle tala för ensam vårdnad. Detta skulle med andra ord inte 

leda till barnets bästa.
40

 Anledningen till detta är att det redan enligt nuvarande 

ordning finns en möjlighet till ett interimistiskt beslut om ensam vårdnad då det 

uppstår ett behov av att få ett snabbt domstolsavgörande. I dessa fall får den 

förälder, som anförtros vårdnaden, att ensam fatta beslut i frågor som gäller 

barnet.  

I maj 2009 höll Justitiedepartementet ett möte med representanter från Sveriges 

Domstolar, Sveriges advokatsamfund och socialtjänsten för att få en preliminär 

bild av hur ändringarna fallit ut. Under mötet framkom att domstolarna har 

ändrat deras perspektiv på presumtionen om gemensam vårdnad på det sätt att 

domstolarna i större utsträckning än före lagändringarna dömer till ensam 

vårdnad och att detta särskilt gäller i familjerelationer där det förekommit våld 

eller hot om våld. Det framkom också att i flera fall fanns befogad anledning 

att ifrågasätta om förutsättningarna för gemensam vårdnad existerar när föräld-

rar inte kan enas i frågor som gäller barnets tillgång till hälso- och sjukvård 

respektive socialtjänst.
41

  

Det infördes i FB en bestämmelse med innebörden att domstolen vid beslut om 

vårdnadsform skulle ta särskild hänsyn föräldrarnas förmåga att samarbeta i 

frågor kring barnet i syfte att förstärka barnperspektivet ytterligare betonades 

vikten av samförståndslösningar.
42

 

  

                                                           
39 Hovrätten tog bl.a. hänsyn till den 13-årige sonens egna synpunkter. 
40

 Prop. 2009/10:192 s. 23 
41

 Prop. 2009/10:192 s. 23 
42

 Prop. 2005/06: 99, s. 1 ff. 
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3. Barnrätten 
Kapitlet redogör för den internationella regleringen, vilket i sin tur påverkat 

svensk rätt. I slutet av kapitlet redogörs begreppet barnets bästa i ljuset av den 

internationella regleringens påverkan. Även hur bedömningen av barnets bästa 

går till redogörs.  

Rättslig reglering har en styrande och normerande funktion och ger regler för 

hur vi ska bete oss i olika situationer.
43

 Detta gäller även för reglering på det 

barnrättsliga området. En annan funktion som barnrätten fyller är skyddsfunkt-

ionen i syfte att den svagare ska skyddas. Om ett barn utsätts för påtaglig risk 

på grund av allvarliga förhållanden i hemmiljön (misshandel, brister i omsor-

gen, otillbörligt utnyttjande eller annat förhållande i hemmet) ska barnet genom 

förvaltningsrättens beslut omhändertas för samhällsvård.
44

  

I följande stycke kommer jag att utreda vilka frågor som ställs på internationell 

respektive nationell nivå gällande barns rättigheter. Jag kommer därefter klar-

göra för de rättigheter och den legala ställning som barnet har till det omkring-

liggande samhället och dess medlemmar.  

3.1 Internationella konventioner 

Sverige har ratificerat konventioner och har undertecknat bilaterala avtal med 

andra stater vilket har lett till att barnrättens normer har en internationell, mel-

lan- eller överstatlig karaktär. Denna internationella förankring i svensk lag-

stiftning avser jag att belysa i följande avsnitt. 

Det kan redan nu klargöras att det inte finns någon entydig definition av barn i 

någon av de internationella konventioner som finns att tillgå. Som exempel kan 

ges i artikel 1 i barnkonventionen en begreppsförklaring på barn: 

I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir 

myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet. 

3.1.1 Barnkonventionen 

Det för barnrätten viktigaste resultat för barnets rättigheter på global nivå är 

FN:s konvention om barns rättigheter från 1989, den s.k. barnkonventionen. 

Den ses som en miniminivå som medlemsstaterna ska hålla sig till. Den har 

                                                           
43

 Exempelvis 6:4 BrB, att samlag med barn under femton år i som huvudregel straffbart. 
44

 Schiratzki J., Barnrättens grunder, Studentlitteratur, 4 uppl. 2010, s.10. 
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mötts av ett enastående gensvar och praktiskt taget alla världens stater har an-

slutit sig till den.
45

 Det kan konstateras att flertalet stater som tillträtt konvent-

ionen har gjort det med omfattande reservationer. Däremot utgör Sveriges in-

ställning till barnkonventionen att den uttrycker världssamfundets kollektiva 

syn på barn och ungdom och därmed utgör vår tids samhälleliga barnperspek-

tiv.
46

 

Konventionen öppnades för undertecknade i januari 1990 och Sverige valde att 

ratificera konventionen den 21 juni 1990.
47

 Barnkonventionen är juridiskt bin-

dande för Sverige men gäller inte som svensk lag. Sverige har valt att anpassa 

våra lagar genom s.k. tranformeringsmetod vilket betyder att konventionen inte 

har samma status som de nationella lagarna. Domstolar och förvaltningsmyn-

digheter är alltså inte direkt bundna av barnkonventionen men de ska tolka la-

gen i föredragsvänlig anda.
 48

 
49

 Principen om barnets bästa är en av grundpe-

larna i barnkonventionen och har sin utgångspunkt i respekten för barnets fulla 

människovärde och integritet.
50

  

Artikel 3 i barnkonvention utgör ”minimi-ramen” för innebörden av barnets 

bästa och ger viss vägledning:  

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 

skall barnets bästa komma i främsta rummet […].
51

   

På nationell nivå är föräldrabalken den för svensk barnrätt mest centrala för-

fattningen. Föräldrabalken trädde i kraft 1950 och har omarbetats och komplet-

terats ett stort antal gånger men dess övergripande struktur har förblivit den-

                                                           
45

 Konventionen har ratificerats av 191 stater (Somalia och USA har ännu inte ratificerat kon-
ventionen). 
46

 SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet s. 137. 
47

 Prop. 1989/90:107 Godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter s. 27 f. 
48

 HD har konstaterat i NJA 2007 s. 168 att barnkonventionen inte gäller som svensk lag här i 
landet.  
49

 På senare års lagstiftningsförarbeten inom barnrättens område har barnkonventionen ofta 
åberopats, se prop. 2009/10:232 s. 11 f. 
50

 Jfr. art. 2, 3, 6 och 12 Barnkonventionen. 
51

 Trots ovanstående existerande universella folkrättsliga dokument ansågs dessa vara otill-
räckliga och att barn var i behov av ett starkare skydd. Därför bedömde FN att en särskild 
konvention med fokus på barns rättigheter var nödvändig, se föregående avsnitt.   
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samma. Jag kommer främst att beröra sjätte kapitlet i föräldrabalken som be-

handlar frågor om vårdnad, boende och umgänge.  

Inte heller i den svenska lagstiftningen finner vi någon definition på barn. Det 

vi däremot får reda på är att man upphör vara barn vid 18 år då man blir be-

myndigad. Föräldrars och andra förmyndares rättsliga befogenheter att före-

träda barnet upphör således.
52

  

Det ska även nämnas att det finns andra författningar som är viktiga för barn-

rätten b.la. socialtjänstlagen
53

 och lagen med särskilda bestämmelser om vård 

av unga.
54

 Det finns ytterligare ett för barnrätten angeläget rättsområde och det 

är det förvaltningsrättsliga regelverket runt skolfrågor.
55

 

3.2 Barnets bästa i Sverige 

I svensk rätt har principen om barnets bästa en central betydelse. Detta ges bl.a. 

uttryck i grundlagen där principen är förankrad genom bestämmelsen i rege-

ringsformen.
56

 Än mer specifikt hittar vi principen om barnets bästa i föräldra-

balken
57

 där det fastslås att barnets bästa ska vara vägledande för beslut som 

rör barn. 

Enligt föräldrabalken ska denna princip vara avgörande för alla beslut om 

vårdnad, boende och umgänge.
58

 Det innebär, med andra ord, att det inte finns 

några andra intressen som kan gå före barnets bästa.
59

 I en vidare mening är 

barnets bästa inte något statiskt begrepp utan ändras över tiden och med sam-

hällsutvecklingen. Barnets individuella situation och förhållanden gör också att 

                                                           
52

 Det används även andra termer på barn i lagstiftningen såsom minderåriga eller unga som 
används för att beskriva människor från födseln fram till 21-årsdagen (21 § LVU). Se även SOU 
1996:111 Bevakad övergång. I SOU 2009:68 används begreppet ”ung” för den som är under 
21 år. 
53

 Socialtjänstlag (2001: 453). 
54 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
55

 Rimsten O., Skoljuridik, Norstedts Juridik 2004, Sverne T., Skolan och föräldrarna, Gothia 
1992, Schiratzki 2005 s. 157-163.  
56

 Det grundläggande målet med offentlig verksamhet ska vara den enskildes välfärd, vilket 
innefattar både barn och vuxna, 1 kap. 2 § RF. 
57

 SFS 1994:381. 
58

 6 kap. 2 a § föräldrabalken. 
59

 Omständigheter såsom rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov att ha kontakt 
med barnet är subsidiära till barnets bästa.   
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innebörden av barnets bästa kan variera. Barnets bästa kan förstås som 

ett öppet koncept, vilket innebär att alla aspekter av ett barns liv innefattas.
60

 

3.2.1 Bedömning av barnets bästa 

Bedömning av vad som är barnets bästa kan inte göras schablonmässigt utan 

måste bli beroende av omständigheterna i det särskilda fallet. Tidigare fanns 

det flertalet bestämmelser som hänvisade till barnets bästa men dessa har tagits 

bort för att skapa en klarare och enklare reglering. Det som lever kvar vid be-

dömningen av vårdnaden är preciseringarna om det är uppenbart att gemensam 

vårdnad är oförenlig med barnets bästa och det är uppenbart att det är bäst 

för barnet.
61

 Föräldrabalken ger i vissa paragrafer preciseringar när det kom-

mer till bedömning av barnets bästa.
62

 Vid bedömningen ska det särskilt fästas 

avseende vid:  

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

olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och 

 barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.
63

 

Vad som är barnets bästa ska i varje enskilt fall bestämmas utifrån en bedöm-

ning av de individuella förhållandena.
64

 I domstolsavgöranden och i social-

nämndens beslut ska fästas särskilt avseende vid risken för att barnet far illa 

och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.
65

 Även 

andra hänsyn kan naturligtvis finnas med i övervägandena såsom den dagliga 

kontakten med personer i barnets omgivning, t.ex. kamrater, daghemspersonal 

och lärare. Även verkningarna av ett eventuellt miljöbyte får vägas in bland 

omständigheter som har betydelse för barnet. I slutändan är det barnets bästa 

som är det primära i bedömningen. Vid bedömningen av vad som är barnets 

                                                           
60

 Schiratzki, J), Barnets Bästa i ett mångkulturellt Sverige – en rättsvetenskaplig undersök-
ning, Iustus Förlag AB, 2005,  s. 52 f.  
61

 Föräldrabalken 6 kap. 4 § 1 st., 5 § 3 st., 6 § 2 st., 8 § 1 st. och 10 b § 2 st. 
62

 Se exempelvis 6 kap. 5 § 2 st., 6 § 2 st. och 8 § 1 st. respektive den uppräkning av barnets 

grundläggande rättigheter som görs i 1 § som kan vara till hjälp. 
63

 Att vissa omständigheter nämn är ett uttryck för vad lagstiftaren särskilt velat fästa upp-
märksamheten på. 
64

 Prop. 2005/06:99 sida 87. 
65

 FB 6 kap. 2 a § 2 och 3 st. pekas visserligen på omständigheter som skall beaktas men det 
rör sig inte om någon uttömmande uppräkning. 



19 
 

bästa ska det göras utifrån kunskap och beprövad erfarenhet i kombination med 

det enskilda barnets livssituation.   

Analysen av ett barns bästa ska vara individuell och så långt som möjligt vila 

på vetenskaplig grund.
66

 Det handlar också om att analysera vilka följder olika 

beslutsalternativ kan få för barnet. I detta ingår att man måste försöka förstå 

barnet och respektera det som en individ med egna uppfattningar. Det är visser-

ligen barnets intressen som måste stå i fokus men det är inte sagt att barnets 

åsikter alltid måste följas. Det är i sista hand den vuxne som utifrån sina kun-

skaper och erfarenheter måste fatta beslutet och ta ansvar för det.
67

 Regelsy-

stemet ger myndigheterna de verktyg som behövs för att de skall kunna beakta 

de individuella förhållandena och välja den lösning som bäst svarar mot beho-

vet i det enskilda fallet.
68

  

  

                                                           
66

 Brännström L., Riskbedömningar i samband med utredningar om vårdnad, boende och um-
gänge, Redovisningar av forskningsresultat från IMS och EpC, Socialstyrelsen. 
67

 Prop. 2005/06:99 s. 39 
68

 Schiratzki, J., Barnets bästa – i portalparagraf och praxis, JT, nr. 4, 1998/99, s. 973 f.  
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4. Vårdnadsformer i svensk rätt 
Kapitlet redogör för rättsinstitutet gemensam vårdnad. Hur regleringen när-

mare ska tolkas i ljuset av strävandet mot gemensam vårdnad och därmed för-

äldrars samarbete.  

Gemensam vårdnad är den vanligaste vårdnadsformen i Sverige. Innebörden av 

gemensam vårdnad är att två personer
69

 har det rättsliga ansvaret över barnet. 

Det finns inga krav på att föräldrarna är gifta eller bor ihop för att ha gemen-

sam vårdnad.
70

  

4.1 Strävande efter gemensam vårdnad 

Vårdnadshavaren har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till 

att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda. 

Vårdnadshavare har även ansvar för att barnet får den tillsyn som behövs med 

hänsyn till dess ålder, utveckling och ser till att barnet får tillfredsställande 

försörjning och utbildning. Med ändamålet att hindra att barnet orsakar skada 

för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under 

uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.
 71

  

Samtidigt har vårdnadshavaren inte bara rätt till att bestämma i frågor som rör 

barnets personliga angelägenheter, utan en skyldighet. Det är alltså förälderns 

ansvar att tillgodose barnets behov då det är barnet som står i centrum för den 

rättsliga bedömningen. 

En uppfattning om gemensam vårdnad är att föräldrarna delar på den faktiska 

omsorgen om barnet. Vilket innebär att föräldrarna har ett fortsatt gemensamt 

ansvar respektive bestämmanderätt i frågor som rör barnet.
72

 Föräldrar till barn 

som står under deras gemensamma vårdnad är bägge enligt FB 10:2 förmyn-

dare för barnet. Att vara vårdnadshavare för ett barn innebär att ha ansvaret för 

att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran 

som det har rätt till.
73

 Gemensam vårdnad anses ha betydelse för barnets rätt att 

                                                           
69

 I de flesta fallen är det barnets föräldrar men det kan också vara … 
70

 Prop. 1990/91:8, s.1. 
71

 FB 6 kap. 2 § 2 st. 
72

 Ewerlöf G., Sverne T., Singer A., Barnetsbästa, om föräldrars och samhällets ansvar, 
Norstedts juridik, 2004, s. 53 ff. 
73

 NJA II 1983 s. 4. 
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få tillgång och få en god och nära relation till båda sina föräldrar.
74

 Då föräld-

rarna har ett gemensamt rättsligt ansvar bidrar det till att uppfylla syftet med 

gemensam vårdnad nämligen att främja goda förhållanden mellan barnet och 

båda föräldrarna. 

Då gemensam vårdnad fortfarande ses som det bästa för barnet måste den för-

älder som är av annan åsikt och vill ändra vårdnadsformen visa att gemensam 

vårdnad inte är barnets bästa.
75

  

En person, oftast föräldern, som har ensam vårdnadsam vårdnad kan själv be-

stämma om de frågor som ska beslutas tillsammans vid en gemensam vårdnad 

(exempelvis var barnet ska bo, val av skola, läkarbesök, pass, försäkringsbolag 

etc.). Motsatsvis har umgängesföräldern ingen legal rätt att fatta beslut när det 

kommer till vårdnaden om barnet.  

4.2 Föräldrarnas förmåga att samarbeta 

Då frågan berör om vårdnaden skall vara gemensam eller enskild ska domsto-

len enligt 6 kap. 5 § 2 st. dessutom fästa avseende särskilt vid föräldrarnas för-

måga att samarbeta i frågor som rör barnet.
76

 Som jag tidigare redovisat i före-

gående avsnitt ska domstolen och beslutsmyndigheter fästa stor vikt vid princi-

pen om barnets bästa. Av denna bör särskilt avseende fästas vid föräldrarnas 

förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. 

 

Vårdnaden ska anförtros åt en förälder ensam endast när det framkommer sär-

skilda omständigheter som talar mot gemensam vårdnad.
77

 Sådana omständig-

heter kan antingen vara då en förälder är olämplig som vårdnadshavare
78

 eller 

då det finns en konflikt mellan föräldrarna som är så svår och djup att det är 

omöjligt för dem att samarbeta i frågor som rör barnet.
79

  

I propositionen 2005/06:99 Nya vårdnadsregler konstaterades att den vanlig-

aste motiveringen till att domstolen beslutade om gemensam vårdnad var att 

samarbetssvårigheterna mellan föräldrarna inte var så allvarliga att de uppväg-

                                                           
74

 Prop. 2005/06:99 s. 50 
75

 Schiratzki, J., Vårdnad och vårdnadstvister, 1997, s. 60f. 
76

 Prop. 2005/06:99 s. 87. 
77

 NJA 1999 s. 451. 
78

 T.ex. då föräldern har gjort sig skyldig till våld mot barnet eller den andra föräldern. 
79

 NJA 2000 s. 345. 
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de fördelarna med gemensam vårdnad.
80

 Det vanligaste angivna skälet till att 

domstolen beslutade om ensam vårdnad var att föräldrarna hade samarbetssvå-

righeter av allvarlig art. 

Det kan inte förutsättas att vårdnadshavarna ska ha samma uppfattning men 

gemensam vårdnad bör normalt förutsätta att föräldrarna har ett någorlunda 

konfliktfritt samarbete till den grad att föräldrarna ska kunna hantera sina de-

lade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet. Varje fall är olik den andre 

och domstolen eller annan beslutande myndighet ska avgöra vad som är bäst 

för barnet bör varje fall bestämmas utifrån en bedömning av de individuella 

förhållandena. Med andra ord bör någon presumtion för eller mot gemensam 

vårdnad inte gälla. Redan vid 1998 års vårdnadsreform konstaterades det att 

”möjligheten att döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja över hu-

vud taget användas med stor försiktighet och lyhördhet.”
81

  

4.3 Upplysningar om barnet 

En bidragande faktor till att meningsskiljaktigheter och konflikter uppstår mel-

lan vårdnadshavarna är i de fall vårdnadshavarna har olika uppfattningar om 

hur mycket man ska informera till den andre föräldern gällande barnet och hur 

ofta det ska ske. Utredningen SOU 2007:52 föreslår att föräldrarna ska kunna 

avtala om upplysningsskyldigheten. 

Av 6 kap. 15 § 4 stycket föräldrabalken står det:  

Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och skall umgås med en förälder som det 

inte bor tillsammans med, skall den andra föräldern lämna sådana upplysningar om barnet som 

kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar mot det. Om barnet skall umgås med en 

förälder som inte är vårdnadshavare eller med någon annan som står barnet särskilt nära, skall 

upplysningar enligt första meningen lämnas av vårdnadshavaren. 

 

Utredningen föreslår att utöka informationsrätten för en förälder som inte har 

vårdnad om barnet. Som förslag ges att domstolen ska kunna besluta att en 

vårdnadshavare, utöver vad som framgår av 6 kap. 15 § 4 stycket, ska lämna 

vissa preciserade upplysningar till umgängesföräldern, t.ex. om barnets hälso- 

och sjukdomstillstånd, skolgång, kamratkrets och fritidssysselsättningar. 

                                                           
80

 Motiveringen angavs i åtta av tio domar. 
81

 Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler s. 51 
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4.4 Umgängesrätten 

Reglerna om umgänge har sin utgångspunkt i barnets bästa som kan utläsas i 

föräldrabalkens portalparagraf, 6 kap. 2 a §.
82

 Att barnet får en nära och god 

kontakt med båda föräldrarna är att anses som bäst för barnet. Förutsättningen 

är att barnet att inte fara illa när barnet umgås med en förälder som det inte bor 

tillsammans med.
83

 Enligt 6 kap. 15 § föräldrabalken har ett barn rätt till um-

gänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget ska 

vara till för barnet och inte föräldrarna.
84

 Det är alltså barnets behov av um-

gänge som ska tillgodoses. Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om 

umgänge.
85

 Hänsyn måste tas till bl.a. barnets ålder och mognad och barnets 

egen önskan ska tillmätas betydelse i avgörandet.
86

 Således har en förälder inte 

någon rätt till umgänge med sitt barn och barnet har i princip ingen plikt att 

umgås med en förälder.
87

 

Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att barnets behov av umgänge med 

den förälder det inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses.
88

 

Det ligger också i vårdnadshavarens ansvar att på olika sätt uppmuntra barnet 

att träffa den andra föräldern och andra personer som står barnet särskilt nära.
89

 

Förvisso är det ett gemensamt ansvar att tillgodose barnets rätt till umgänge 

men det förväntas ett aktivt ansvar från den förälder barnet inte bor med.
90

 An-

svaret har alltså även den andre föräldern själv.
91

  

 

  

                                                           
82

 Genom bestämmelsen knöts regleringen också tydligare till barnkonventionen. Jfr. med 
prop. 1997/98:7 s. 46 f. och 103. 
83

 Prop. 2005/06:99 s. 116.  
84

 Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler s.116. 
85

 6 kap. 2 a § föräldrabalken. 
86

 6 kap. 2 a § 3 st. föräldrabalken. 
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 Emellertid finns det en möjlighet för de närstående att vända sig till socialnämnden för 
prövning av ärendet då ett fungerande umgänge inte kommit till stånd. 
88

 Prop. 2005/06:99 s. 9. 
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 NJA II 1983 s. 21. 
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 6 kap. 15 § 2 st. föräldrabalken. 
91

 Prop. 1997/98:7 sida 115. 
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5. Beslut som rör barnet 
Kapitlet behandlar de typsituationer  som är av vikt  för föräldrarnas samar-

bete. Även vikten av att vara boendeförälder visar på ett större ansvar rörande 

barnet. Däremot ska enighet råda när det kommer till frågor rörande barnets 

rätt till vård och sociala insatser.  

 

5.1 Folkbokföring 

En av de första kontakterna ett barn har med det offentliga är i samband med 

folkbokföringen. Utifrån ett samhällsperspektiv finns det ett grundläggande 

krav på folkbokföringen, den ska kunna tillgodose samhällets behov av bas-

uppgifter om bl.a. en persons identitet, familj och bosättning och måste därför 

innehålla korrekta och aktuella personuppgifter.
92

  

Till folkbokföringen har knutits rättsverkningar i olika hänseenden. Såvitt gäl-

ler samhälleliga rättigheter och skyldigheter. Detta innebär att den fyller vik-

tiga legala funktioner och detta ställer krav på stabilitet och substans i syste-

met. I linje med detta ligger att folkbokföringen ska grundas på en official-

prövning, vilket innebär att den enskildes uppfattning om var han eller hon ska 

anses bosatt visserligen beaktas som en omständighet bland flera. Enligt ett 

rättsfall har det förtydligats att ”det egna önskemålet inte har någon självstän-

dig eller avgörande betydelse.”
93

 Denna ordning är även nödvändig för att för-

hindra missbruk av olika stödsystem.  

Vid flytt ska flyttningsanmälan göras av barnets vårdnadshavare. Det innebär 

att båda vårdnadshavarna måste underteckna flyttningsanmälan, såvida inte 

hela familjen anmäler flyttning tillsammans. Om bara den ene vårdnadshavaren 

har skrivit under flyttningsanmälan för barnet skickar skatteverket en anmälan 

till den andre vårdnadshavaren som får tillfälle att instämma i anmälan. Om 

denne gör så behandlas anmälan av skatteverket, annars avvisas den. 

Det är skatteverket som avgör var barnet ska vara folkbokförd.
94

 En eventuell 

dom eller avtal om barnets boende är en av flera omständigheter som Skatte-

verket väger in i sin bedömning av var barnet har sitt faktiska boende. Enligt 
                                                           
92

 SOU 2005:43 Vårdnad - Boende - Umgänge. Barnets bästa, föräldrarnas ansvar, s. 238. 
93

 RÅ 1997 ref. 8 
94

 34 § Folkbokföringslag (1991:481). 
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Skatteverkets riktlinjer bör bedömningen av var barnet bör vara folkbokfört 

normalt grunda sig på föräldrarnas uppgifter om barnets boende och eventuellt 

uppgifter från skola eller barnomsorg.
95

 Om föräldrarna samstämmigt uppger 

att barnets faktiska boendeförhållanden ändrats torde detta, enligt riktlinjerna, 

kunna godtas av skattekontoret om det inte finns andra omständigheter som 

talar emot att uppgiften är riktig.  

Vad händer då föräldrarna inte lämnar in samstämmiga uppgifter? Eller vad 

händer efter en separation? I dessa fall påbörjar Skatteverket en utredning om 

var barnet ska vara folkbokfört. Vid ett eventuellt beslut om ändrad folkbokfö-

ring för barnet gäller folkbokföringen i dessa fall från beslutets dag i stället för 

från dagen för anmälan.
96

  

Det har riktats kritik mot den praxis som utvecklats som innebär att ett barn 

ibland alltjämt ska vara folkbokfört på den fastighet där familjen bodde innan 

föräldrarna separerade trots att barnet till övervägande del flyttat därifrån.
97

 I 

30 § andra stycket folkbokföringslagen står det: 

För barn under 18 år får ansökan enligt 16 § göras av endast en vårdnadshavare, om 

syftet med ansökningen är att skydda mot den andre vårdnadshavaren. 

Det ska preciseras att det inte är folkbokföringsreglerna som sådana som kriti-

serats utan framförallt den praktiska tillämpningen av dem. Avgörandet om var 

ett barn ska vara folkbokfört ska avgöras på de faktiska vistelseförhållandena 

så ska barnet folkbokföras hos den förälder som barnet faktiskt bor hos.  

Barnets folkbokföring kan ha stor betydelse i flera olika avseenden. Främst 

avgör det vart barnet ska gå i skola eller förskoleverksamhet.  Det kan också ha 

betydelse med hänsyn till rätten att uppbära ett visst familjeekonomiskt stöd. 

Dessa frågor är sammanflätade med frågan hos vem av föräldrarna barnet är 

folkbokfört.  

Skatteverkets gällande riktlinjer för att lösa barnets bosättning, i de fall då båda 

föräldrarna har flyttat från den ursprungliga gemensamma bostaden, undersö-

                                                           
95

 SOU 2005:43, s. 239. 
96

 SOU 2011:51 Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull Fortsatt 

föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull 
97

 SOU 2005:43, s. 237. 
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ker man vart barnet tillbringar flest antal dygnsvila. Om barnet vistas i lika stor 

omfattning hos båda sina föräldrar, får bedömningen avgöras med beaktande 

av objektiva förhållanden: såsom skolgång, förskola, vistelse dagtid, ansvar för 

den vardagliga omvårdnaden, praktiska angelägenheter, fritidssysslor m.m.
98

 7 

a § folkbokföringslagen
99

 ger en möjlighet för vårdnadshavare som är överens, 

att i vissa fall bestämma hos vem av dem ett barn ska folkbokföras: 

 

Om ett barn står under vårdnad av två vårdnadshavare som inte bor tillsammans och 

barnet under sin normala livsföring tillbringar dygnsvilan i ungefär samma omfattning 

hos var och en av dem, får barnet folkbokföras hos den av vårdnadshavarna som de 

båda kommer överens om. 

 

Detta ger även möjlighet för föräldrarna att välja var barnet ska vara folkbok-

fört förutsatt att barnet tillbringar sin dygnsvila ungefär lika mycket hos båda 

föräldrarna. Avsikten med denna paragraf är inte att föräldrarna ska kunna 

ändra barnets folkbokföringsadress efter godtycke utan ska ha en verklig an-

knytning.
100

   

5.2  Skolplikten 

Något som kan ses som en begräsning för vårdnadshavarens rätt är skolplik-

ten.
101

 Enligt det svenska regelverket är det både i barnets och samhällets in-

tresse att ett barn går i skolan.
102

 Därav finns skolplikten som lyder: ”Barn som 

är bosatta i Sverige har skolplikt.”
103

 Med bosatt i Sverige avses den som ska 

vara folkbokförd här enligt folkbokföringslagen.
104

  

Som tidigare nämnts är beslut om barnens bosättning och skolgång av ingri-

pande betydelse för barnens framtid. Huvudregeln är att vårdnadshavarna ska 

gemensamt fatta beslut om barnens skolplacering.
105

 Ett undantag är kommu-
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 SOU 2005:43, s. 239. 
99

 Folkbokföringslagen (1991:481). 
100

 Prop. 2012/13:120 s. 151. Se även om Skatteverkets möjlighet till bosättningsutredning 
s.152. 
101

 2 kap. 18 § regeringsformen och 7 kap. 3 och 21 §§ skollagen (2010:800). 
102

 Prop. 1985/86:10 sida 48. 
103

 7 kap. 2 § skollagen. 
104

 29 kap. 2 § 1 st.  
105

 S. 128, Leviner, P., Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, Jure förlag AB, 
2011. 
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nens möjlighet att besluta att ett barn ska tas emot i grundsärskolan utan sin 

vårdnadshavares medgivande om det finns synnerliga skäl med hän syn till 

barnets bästa.
106

 Denna bestämmelse kan bara tillämpas undantagsvis och det 

måste föreligga synnerliga skäl för att frångå vårdnadshavares vilja. Bedöm-

ningen ska utgå ifrån bestämmelsen om särskild hänsyn till barnets bästa i 1 

kap. 10 § och hänsyn ska tas till barnets inställning så långt det är möjligt i 

förhållande till dess ålder och mognad.
107

 Bestämmelserna innebär också att 

det inte längre finns någon reglering av vem som får väcka frågan om prövning 

av frågan om i vilken skolform ett barn ska tas emot.
108

 Det är något som av-

görs enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer. Vårdnadshavare kan alltså 

fortfarande ha möjlighet att ta initiativ till en prövning av i vilken skolform 

barnet ska gå. Skolan har även en skyldighet att kontrollera vem eller vilka 

som är vårdnadshavare för barnen samt ta del av vårdnadshavarnas inställning 

till inskrivning i en viss skola. 

 

Barn har rätt till skolgång och i första hand vårdnadshavaren som ansvarar för 

att barnet kommer till skolan.
109

 Detta är alltså inte ett val för varken föräldern 

eller barnet.
110

  

5.3 Barns rätt till vård och sociala insatser vid gemensam vårdnad 

Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållan-

den och ska se till att barnets behov av bl.a. omvårdnad blir tillgodosett.
111

  

Vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet 

och ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patien-

ten.
112

 Patienten bestämmer alltså själv om vård över huvud taget ska ges
113

, 

avstå från vård, motsätta sig att en viss vårdåtgärd vidtas
114

 eller kräva att en 

åtgärd genast av bryts.
115

 Ingen får påtvingas behandling mot sin vilja eller på 

                                                           
106

 7 kap. 5 § 3 st. skollagen. 
107

 Prop. 2009/10:165 sida 700. 
108

 Jfr. 3 kap. 4 § i 1985 års skollag. 
109

 S. 128, Leviner, P., Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, Jure förlag AB, 
2011. 
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annat sätt utsättas för tvång utan stöd i lag. Detta gäller för både vuxna och 

barn. Vårdnadshavaren måste alltså lämna sitt samtycke i dessa fall och då bar-

net har två vårdnadshavare är utgångspunkten att båda föräldrarna ska lämna 

samtycke innan någon behandling kan äga rum. Besök på vårdcentral hör till 

den dagliga omsorgen som inte förutsätter ett gemensamt beslutstagande. Före-

trädare för hälso- och sjukvården ska kunna utgå från att den förälder som han 

eller hon har att göra med agerar i samförstånd med den andra föräldern. Finns 

det anledning att anta att det föreligger meningsskiljaktigheter mellan föräld-

rarna, måste inställningen undersökas närmare genom att fråga den närvarande 

vårdnadshavaren.
116

Personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla 

till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd.
117

  

Huvudprincipen är att socialtjänsten ska bygga på respekt för vars och ens 

självbestämmanderätt och integritet.
118

 Rör åtgärden ett barn, ska det särskilt 

beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver.
119

  Som tidigare nämnts följer 

det av föräldrabalken att vårdnadshavaren beslutar när det gäller insatser till 

barn. När barnet har två vårdnadshavare måste dessa vara eniga. Däremot får 

en utredning inledas utan vårdnadshavarnas samtycke för att undersöka beho-

vet av att ingripa för att skydda eller stödja ett barn. Socialnämnden får även 

konsultera sakkunniga och i övrigt ta de kontakter som behövs, t.ex. med skol-

personal utan förälderns godkännande.
120

 Socialnämnden får också i vissa fall 

tala med barnet utan vårdnadshavarens samtycke.
121

 

26 kap. 9 § offentlighets- och sekretesslagen ger möjlighet för myndigheter 

inom socialtjänst och hälso- och sjukvård att lämna information mellan myn-

digheter utan vårdnadshavarnas medgivande då syftet är att hjälpa barn och 

ungdomar. 
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6. Bestämmanderätt inom gemensam vårdnad 
Kommande kapitel behandlar principen om gemensamt beslutsfattande, dess 

undantag och vad som sker då ena vårdnadshavaren frångår denna princip. 

Detta för att se hur långt beslutanderätten förhåller sig till den andra vård-

nadshavaren och vad undantaget i 16:13 a innebär i sammanhanget.  

6.1 Huvudregeln om gemensamt beslutsfattande 

Vårdnadshavarnas gemensamma beslutsfattandet återfinns i 6 kap. 13 § 1st. 

FB. För att kunna uppfylla ansvaret som vårdnadshavare att tillgodose barnets 

behov i enlighet med 6 kap. 1-2 §§ föräldrabalken har vårdnadshavarna rätt och 

skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.
122

 

Som exempel ska nämnas att båda föräldrar ska medverka till att barnet får 

pass, att barnet får skolplats, att barnet är skrivet i den kommun barnet faktiskt 

är bosatt etc. Det innebär att en del konkreta åtgärder i barnets liv kräver ge-

mensamma beslut. När regeln infördes innebar det en markering av vårdnads-

havarnas ansvar, men ansågs också utgöra ett stöd för vårdnadshavarens att 

hävda barnets intressen.
123

   

6.2 Undantag till huvudregeln 

Det finns få undantag till huvudprincipen om det gemensamma beslutsfattandet 

enligt 6 kap. 13 § föräldrabalken. Exempel på detta är 30 § 2 st. i folkbokfö-

ringslagen (1991:481)
124

 och 7 § passlagen (1978:302)
125

. I 6 kap. 13 § 2 st. 

kan man utläsa undantagen till huvudprincipen:  

Är en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak förhindrad 

att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas, 

bestämmer den andre föräldern ensam.  

Stycket fortsätter med en precisering av varför en förälder dock inte får, oavsett 

att den andre vårdnadshavaren har förhinder, ensam fatta beslut av ingripande 

betydelse för barnets framtid, såvida inte barnets bästa uppenbarligen kräver 

det. 
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 FB 6 kap. 11 §. 
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 S. 127 Leviner P., Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, Jure förlag AB, 
2011. Se även Prop. 1981/82:168 s. 24. 
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 Ger möjlighet till en vårdnadshavare att ansöka om att vid flytt begära att få vara folkbok-
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den andra vårdnadshavaren. 
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 Pass får utfärdas utan vårdnadshavarnas medgivande om det finns synnerliga skäl. 
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6.3 Rätten till privat- och familjeliv 

I föregående avsnitt har redovisats förälderns rätt- och skyldighet som vård-

nadshavare som regleras i föräldrabalken. Inskränkningar av föräldrarätten från 

ett statligt ingripande hittar vi bestämmelser i SoL, LVU och Barnkonvention-

en som reglerar respektive villkorar dessa ingripanden. Även Europakonvent-

ionen nämner vikten av att sådana ingripanden av offentlig myndighet som rör 

den enskildes privat- och familjeliv får bara ske om det finns stöd i lag. Artikel 

8 i Europakonventionen listar upp under vilka omständigheter inskränkningen 

får ske och om det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. […] Några gene-

rella slutsatser av hur stark föräldrarätten står sig i förhållande till barns 

skyddsbehov, kan svårligen dras.  Europadomstolen har uttalat att en avväg-

ning ska ske mellan barnets behov respektive intresse och föräldrarnas intresse 

av ett familjeliv med barnet.
126

 I Case of Dolhamre mot Sverige uttalades vik-

ten av barnets intresse och att detta intresse bör ges företräde framför föräldrar-

nas.   

In the Court's view, the […] applicants failed to put the interest of the children before 

their own interests and to make a real effort, despite their disagreements with the so-

cial authorities, to give priority to the children.
127 

6.4 Socialtjänsten och socialnämnden 

Staten kan också ingripa och inskränka vårdnadshavarnas rätt att bestämma 

över barnet om båda vårdnadshavarna inte kommer fram till ett gemensamt 

beslut. Detta kan inträffa inom främst hälso- och sjukvården, om nödvändig 

vård inte kan komma till stånd med båda vårdnadshavarnas samtycke med stöd 

av allmänna principer om nöd. 

Socialnämnden kan också föra en talan om ändring av vårdnaden eller ansöka 

om vårdnad enligt t.ex. lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

Syftet med detta är att Socialnämnden ska kunna agera om föräldrarna inte tar 

sitt ansvar för barnet i en risksituation.  

Då man som vårdnadshavare ansvarar för barnets omvårdnad, trygghet och en 

god uppfostran fattar föräldern en mängd olika beslut. Det är tämligen orimligt 
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 S. 127 Leviner P., Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, Jure förlag AB, 
2011. 
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att vårdnadshavarna ska fatta samtliga beslut gemensamt. Undantag från det 

gemensamma beslutsfattandet finns därför även i frågor som rör vardagliga 

avgöranden, utan att det direkt framgår av lag. Det kan röra sig om frågor om 

mat, kläder, sovtider och hur barnet ska tillbringa sin fritid. Lagstiftaren har 

löst det på så vis att de vardagliga beslut fattas av den förälders som har barnet 

hos sig.
128

 I övrigt krävs att vårdnadshavarna kan enas i frågor som rör barnet.   

6.5 Tillkomsten av 6 kap. 13 a § FB 

Vad händer om en av vårdnadshavarna, i strid mot gällande bestämmelse om 

det gemensamma beslutsfattande, ändå fattar ett beslut utan den andra föräl-

derns godkännande eller medverkan? Då kan den andra vårdnadshavaren hävda 

att beslutet inte ska gälla förutsatt att beslutet går att ändra. I vissa fall går det 

inte att rubba de förhållanden som har ändrats genom beslutet som exempelvis 

tatuering, piercing eller omskärelse. 

 

I andra viktiga frågor kan det enda sättet att nå en lösning vara att en av föräld-

rarna ges ensam vårdnad genom ett domstolsbeslut. Frågor om föräldrarnas 

beslutanderätt och kravet på enighet mellan vårdnadshavarna har aktualiserats 

även i andra sammanhang än de nu nämnda, bl.a. i frågor om barnomsorg och 

barnets skolgång. Detta har även behandlats i riksdagen vid flera tillfällen.
129

 

Kravet på enighet mellan vårdnadshavarna kan innebära problem när ett barn 

måste få tillgång till hälso- och sjukvård eller sociala insatser. Detta är något 

som har behandlats av flertalet kommittéer de senaste åren.
130

 Resultatet av 

dessa betänkanden är en ny paragraf som tillkom 1 maj 2012, 6:13 a §.  Den 

möjliggör för socialnämnden att ta beslut om vissa åtgärder inom hälso- och 

sjukvården som socialtjänsten får vidtaga trots att barnets vårdnadshavare inte 

är överens om det.
131

 Paragrafen ska läsas mot bakgrund av regleringen av be-

slutanderätten vid vårdnadens utövande enligt 11 och 13 §§ föräldrabalken och 
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 Prop. 1997/98:7 s. 54. 
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utgör, tillsammans med 13 § andra stycket, ett undantag från huvudregeln om 

gemensamt beslutsfattande.
132

 

De situationer som paragrafen handlar om är sällan så allvarliga att det finns 

förutsättningar för vård enligt LVU inte heller frågan om vårdnad är aktuella 

utan utgör närmast en socialrättslig inskränkning av vårdnadshavarens be-

stämmanderätt.
133

 Bestämmelsen får dock ses som en principiellt viktig be-

gränsning i det praktiska utövandet av gemensam vårdnad. 13 a § gäller då 

socialtjänsten eller personal inom hälso- och sjukvården bedömer att ett barn 

behöver viss vård eller vissa sociala insatser och bara den ena vårdnadshavaren 

samtycker till detta. Den gäller även då en vårdnadshavare ändrar sig och inte 

längre samtycker till en pågående insats. Bestämmelsen kan inte tillämpas om 

ingen av vårdnadshavarna samtycker. 

Socialnämndens beslut ska krävas med hänsyn till barnets bästa. Socialnämn-

den ska göra en bedömning av  

 vilket behov barnet har av insatsen  

 hur nödvändigt det är att socialnämnden ingriper.  

Om det finns ett påtagligt och ett tydligt behov i det enskilda fallet, kan det 

vara motiverat att socialnämnden beslutar att åtgärden vidtas.
134

 Vidare ska 

nämnden beakta barnets inställning vid bedömningen.  

Socialnämnden har en utredningsskyldighet som innebär att vårdnadshavarna 

ska kontaktas och deras inställning måste utredas innan beslut kan tas.
135

 Om 

socialnämnden inte har lämnat medgivande till en viss åtgärd, kan domstolen 

efter överklagande meddela interimistiskt beslut om att åtgärden får vidtas.
136

  

  

                                                           
132 13 a § skiljer sig från den i 13 § 2 st. då förevarande paragraf gäller enbart vissa åtgärder 

och inte generellt. Det finns heller inget krav att en vårdnadshavare har förhinder att delta i 
ett beslut och det fordras inte att det ska vara uppenbart att åtgärden krävs med hänsyn till 
barnets bästa. Är däremot förutsättningarna i 13 § 2 st. uppfyllda, bestämmer en vårdnadsha-
vare ensam och något beslut enligt förevarande paragraf blir inte aktuellt. 
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 Prop. 2011/12:53  s. 25. 
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 Prop. 2011/12:53  s. 27. 
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 Socialnämnden kan fatta beslut om en vårdnadshavare inte kan nås trots upprepade för-
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som möjligt.  
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 28 § förvaltningsprocesslagen 1971:291. 
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7 Diskussion och analys 
 

Analysen syftar till att knyta samman de tidigare kapitlen i en diskussion de 

lege ferenda om för- respektive nackdelar med gällande rätt och huruvida den 

behöver revideras. Utgångspunkten för diskussionen är således föräldraansva-

ret samt barnets bästa. Avslutningsvis presenterar jag mina slutsatser.  

Den svenska vårdnadsregleringen vilar på principen om barnets bästa samt på 

utgångspunkten att föräldrar ska inneha gemensamt vårdnadsansvar. Dessa 

utgångspunkter är nära sammankopplade med de normativa grundmönstren om 

harmoni och gemenskap.  

Att familjen utgör en stark gemenskap och att barnet ska växa upp i harmoni 

har upprepats som ett mantra av lagstiftaren. Harmoni och gemenskap är ord 

som har skiftat betydelse genom åren. Alla pratar om det men ingen vet exakt 

vad de betyder. Till stor del då det är känsloladdade ord och det krävs en sub-

jektiv uppfattning om ordets egentliga innebörd. Domstolen och framförallt 

lagstiftaren har gjort det enkelt för sig då man aldrig har ansträngt sig att ta 

fram ett tillämpligt mätinstrument som kan bedöma barnets välmående och 

förutsättningar till en god utveckling både fysiskt som psykiskt.  

Det lagstiftaren hittills gjort är att normera vad barnet inte ska behöva utstå. Vi 

vet nu att barnet inte ska behöva utstå fysiskt våld eller kränkningar eller be-

finna sig i sådan miljö som kan anses vara skadligt för barnet. Staten har tagit 

fram olika modeller för riskbedömningar men ingen metod för att mäta exem-

pelvis möjlighetsbedömningar.  

Barnets bästa ska komma i det främsta rummet, 6:2a FB, det vill säga att inga 

andra intressen får komma före barnets bästa. Samtidigt är både domare och 

andra yrkesgrupper osäkra på den egentliga innebörden av barnets bästa.
137

  Vi 

har ett huvudmål som är barnets bästa men regleringens syfte är att undvika 
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barnets sämsta. Det finns ett stort spektrum av vad som är lite bättre än sämst 

för att komma till slut till det bästa. Om lagstiftaren tillåter sig själv att använda 

sig av begrepp som barnets bästa ska detta institut även kunna definieras på ett 

mer adekvat sätt. Att ha barnets bästa som målsättning och sedan överlämna 

ansvaret till föräldrarna att uppfylla denna målsättning är naivt och verklighets-

främmande.  

Principen om ett gemensamt beslutsfattande mellan föräldrarna har en god 

grundtanke men försvårar desto mer genomförandet av barnets bästa då den 

förutsätter att föräldrarna kan samarbeta i frågor som rör barnet. 

Anna Singer och Annika Rejmer har behandlat problematiken om konfliktlös-

ning på familjerättens område och skriver: 

Uttryckt på ett annat sätt kan man säga att rättssystemet abdikerar från konfliktlös-

ningen i dessa fall genom att man som huvudregel ger båda föräldrarna ett delat be-

slutsansvar.
138

 

Vid samarbetssvårigheter mellan föräldrarna är den slutgiltiga utvägen att av-

göra frågan i en domstolsprocess. Konsekvensen av detta är att många tvister 

fördjupas och förgrovas då konflikten sällan handlar om bestämmanderätten i 

sig utan hur föräldrarna ska få den faktiska omsorgen om barnet att fungera.
139

 

Besvikelsen kan dessutom vara lika stor oavsett om en förälder ”vunnit” eller 

”förlorat” själva tvisten då rätten inte lyssnat på föräldrarna.  

Sedan 90-talet har forskning inte kunnat hitta någon korrelation mellan barnets 

välbefinnande och den vårdnadsform som föräldrarna har sinsemellan. Däre-

mot har man upptäckt kopplingen mellan föräldrarnas bråk och barnets hälsa. 

(Pearson-Thoennes 1990). Visserligen har föräldrarnas konflikt och menings-

skiljaktighet tagits upp i föräldrabalkens förarbeten där riktlinjen är att domsto-

larna ska inte döma till gemensam vårdnad om konflikten är av sådan omfatt-

ning att föräldrarna omöjligt kan samarbeta om barnet. Men ingenstans definie-

ras hur omfattande samarbetsproblemet ska vara. Ett annat problem med lag-
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stiftarens snäva och förenklade bild av verkligheten är att den har alltid utgått 

från att vem som helst kan hamna i en vårdnadstvist.  Annika Rejmers tar upp i 

sin avhandling
140

 att själva vårdnadstvisten för det mesta är kulmen på andra 

kriser och att de föräldrar som hamnar i sådana tvister ofta befinner sig i en 

socialt och ekonomiskt utsatt situation. Lagstiftaren har aldrig brytt sig att kart-

lägga dessa föräldrar av bekvämlighetsskäl.  

Domstolen har sedan länge insett sin otillräcklighet att lösa föräldrarnas kon-

flikter och därför försökt kompensera detta genom införandet av samarbets-

samtal.
141

 Problemet med samarbetssamtal är att den inte kan framtvinga någon 

överenskommelse eller avgöra tvistiga frågor. Den förutsätter, ännu en gång, 

på föräldrarnas samarbetsvilja och föräldrarnas gemensamma strävan att lösa 

konflikten.  

Vi har fram till i dag ett system som tar ifrån parterna konflikten då parterna 

inte själva tillåts hitta egna lösningar utan det är parternas rättsliga ombud till-

sammans med domstolen som beslutar åt dem. Vi har inte heller något system 

som på bästa sätt löser de konflikter som rör det gemensamma beslutsfattandet 

om barnet. Som exempel kan tas då tingsrätten beställer vårdnadsutredningen 

från kommunens familjerättsbyrå för att få underlag till sin dom. Denna hand-

läggning är inte, för det mesta, till för att lösa föräldrarnas konflikt. Familjerät-

ten anpassar sig efter tingsrätternas behov och detta behov handlar sällan om 

barnets bästa. Detta till trots att barnets bästa anses av lagstiftaren vara två 

samarbetande föräldrar.
142

 

Föräldrabalkens utformning är i mångt och mycket den samma som under 50-

talet. De reformarbeten som gjorts under årens lopp har haft ett gemensamt mål 

att individualisera och synliggöra barnet. Barnets bästa har förstärkts genom de 

tillkomna lagar och förordningar.  

Hittills har reformerna visat prov på mognad och en vilja att närmare förstå 

barnet som individ och ge denne en mer rättvis plats i samhället. Lagstiftaren 
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och domstolen har börjat respektera och lyssna på barnet. Genom den nya re-

gleringen i 6 kap. 13 a § har den pågående utvecklingen tagit ett steg tillbaka. 

Lagstiftaren har åter gjort det tydligt att föräldraskapet är enbart en delegering 

av statens ansvar över barnen. Om föräldern misslyckas med sin roll som vård-

nadshavare återtar staten sin plats som beslutsfattare om vad som är bäst för 

barnet, eller rättare sagt minst skadligt för barnet. 

Rättssystemet har en ambivalent syn på barn. Det gjorts stora ansträngningar 

att sätta upp målsättningar på barnets bästa samtidigt som domstolen har inte 

några tillfredställande medel att finna en lösning då en tvist uppstår. Lagstifta-

ren vill överlämna ansvaret till föräldrarna att hitta samförståndslösningar utan 

att ge vägledning eller hjälpmedel när meningsskiljaktigheter uppstår. Vård-

nadshavarna står själva i ett juridiskt vakuum och barnet är den som får betala 

det yttersta priset.  

Av denna anledning finns det stora behov att lägga samhälleliga insatser i bör-

jan av graviditeten. Socialtjänsten skulle behöva följa upp föräldrarna med fler-

talet möten som innefattar utbildning om barnets behov, stöttning i form av 

psykolog och socialhandläggare innan barnet föds. Som incitament för dessa 

möten kan användas barnbidragsbonus för de föräldrar som genomgått utred-

ningen.   
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