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Abstract 

The aim of this essay is to investigate the decision-making power in joint custody and 

the consequences of the guardians´ inability to agree on issues relating to the child. This 

essay has been written using the traditional legal method. The legal relationship 

between parents and children is stated in the Swedish Parental Code. The recent 

legislative changes regarding custody came into act in 2006. The new custody rules 

were intended to improve the child's prospects and clarify the principle of the child’s 

best interests. The guide to the principle of the child´s best interests is found in prior 

court decisions on custody disputes. A consensus is required between the guardians to 

receive joint custody, which can lead to problems. In Sweden there is no dispute 

resolution model for custody, but on July 6 2006 a government selected committee was 

assigned to investigate the disadvantages that exist when their guardians cannot reach an 

agreement on issues relating to the child. The commissioner´s proposal for the dispute 

resolution model was the power of independent decision. The proposal has been 

circulated for comment but did not lead to legislation. However, we believe that the 

proposal was a step in the right direction! 



 

 

Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att undersöka beslutanderätten vid gemensam vårdnad samt 

konsekvenserna om vårdnadshavarna inte kan enas i frågor som rör barnet. Uppsatsen 

har genomförts med hjälp av traditionell juridisk metod. Det rättsliga förhållandet 

mellan barn och föräldrar stadgas i FB. De senaste lagändringarna angående vårdnad 

trädde i kraft 2006. De nya vårdnadsreglerna syftade till att stärka barnperspektivet och 

tydliggöra principen om barnets bästa. I gällande rätt anses barnets bästa vara 

vägledande vid domstolsbeslut i vårdnadstvister. Det råder även krav på konsensus 

mellan vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad, vilket kan leda till problem eftersom 

det i Sverige inte finns någon tvistelösningsmodell för vårdnad. Den 6 juli 2006 fick 

regeringens tillsatta kommitté i uppdrag att utreda vilka nackdelar som finns för barn 

när vårdnadshavarna inte kan nå en överenskommelse i frågor som rör barnet. 

Utredarens förslag till tvistelösningsmodell var självständig beslutanderätt. Förslaget 

har remissbehandlats men inte lett till lagstiftning. Däremot anser vi att förslaget var ett 

steg i rätt riktning!     

 

 



 

 

Förkortningar  

FB – Föräldrabalk (1949:381) 

FN – Förenta Nationerna 

HD – Högsta domstolen 

HovR – Hovrätten 

JT – Juridisk tidskrift 

LVU - Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

NJA – Nytt Juridiskt Arkiv, Avdelning 1 

OSL – Offentlighets- och Sekretesslag (2009:400) 

Prop. – Proposition 

RB – Rättegångsbalk (1942:740) 

SoL – Socialtjänstlag (2001:453) 

SOU – Statens Offentliga Utredningar 

SvJT – Svensk Juristtidning 

TR – Tingsrätten 
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1 Inledning 
Det är inget nytt fenomen att familjer splittras. Den främsta orsaken är att familjer 

separerar eller skiljer sig. Vid separation ska frågor angående det gemensamma barnets 

vårdnad, boende och umgänge lösas. De allra flesta föräldrar klarar av att enas på egen 

hand eller med hjälp av samarbetssamtal. Det finns däremot separerande föräldrar som 

inte förmår lösa dessa frågor och vänder sig till domstol. Regler gällande det rättsliga 

förhållandet mellan barn och föräldrar stadgas i föräldrabalken (FB). Efter en skilsmässa 

är huvudregeln i svensk rätt att föräldrar skall ha gemensam vårdnad, eftersom det anses 

utgöra barnets bästa
1
. Vid gemensam vårdnad skall de flesta beslut fattas gemensamt av 

föräldrarna. Gällande rätt förespråkar att föräldrar skall vara överens vid utövandet av 

gemensam vårdnad, något som kan leda till problem när vårdnadshavarna inte kan enas 

i frågor som rör barnet. Statens offentliga utredning (SOU) har därmed föreslagit en 

tvistelösningsmodell beträffande beslutanderätt vid gemensam vårdnad
2
.
3
  

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att definiera barnets bästa avseende vårdnad och hur 

begreppet enligt gällande rätt tillgodoses vid vårdnadstvist. Vi vill utreda vad som avses 

med gemensam vårdnad samt kravet på konsensus vid beslutsfattande. Det har 

uppmärksammats att krav på konsensus vid gemensam vårdnad kan leda till problem, vi 

kommer således analysera för- och nackdelar med utredarens föreslagna 

tvistelösningsmodell – självständig beslutanderätt.  

 

1.2 Avgränsning 

I uppsatsen behandlas svensk gällande rätt beträffande vårdnad och till viss del Sveriges 

samarbete med FN. Vårdnad, boende och umgänge stadgas i 6 kap FB, således ligger 

fokus på detta kapitel. För att avgränsa vårt arbete har vi inte gjort någon utförligare 

behandling av reglerna beträffande ensam vårdnad. Vi har inte heller beaktat när 

särskilda vårdnadshavare förordnats, det vill säga när föräldrar inte är vårdnadshavare. I 

SOU 2007:52 har vi valt att avgränsa oss till fjärde kapitlet, beslutanderätt vid 

gemensam vårdnad. Anledningen till att vi fokuserat på detta kapitel är att vi anser att 

det idag föreligger problem med krav på konsensus vid beslutanderätt vid gemensam 

vårdnad, utredningens fjärde kapitel fokuserar på detta problem.  

 

1.3 Metod 

Uppsatsen har genomförts med hjälp av traditionell juridisk metod, det vill säga lagar, 

förarbeten, rättsfall och doktrin har studerats. Vi har använt oss av Luleå 

universitetsbiblioteks databaser Lucia, Karnov och Norsteds Juridik – Zeteo, där vi 

använt sökord som bland annat beslutanderätt, vårdnad och barnets bästa. Fördjupning i 

lagregler har genomförts genom studier av dess förarbeten, artiklar, elektroniska källor 

samt relevant doktrin. Användning av rättspraxis har varit begränsad eftersom endast ett 

                                                             
1 FB 6 kap 2a§. 
2 SOU 2007:52. 
3 Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, 3 uppl., Studentlitteratur, Lund 2006, s 11 f. 
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fåtal prejudikat finns att tillgå efter 2006 års lagändringar i FB. Vi har även avslutat 

varje kapitel med sammanfattande kommentarer för att delge vår mening i nämnda 

kapitel. 

 

I uppsatsen har vi valt att dela upp arbetet mellan oss och skrivit vissa delar 

tillsammans. Uppsatsen är däremot skriven som en helhet. Nedan följer arbetets 

uppdelning. 

 

Kapitel   1 – Skrivet gemensamt 

 2.1, 2.1.1 – Skrivet av Maria 

   2, 2.2, 2.2.1 – Skrivet gemensamt 

  2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 – Skrivet av Sophie 

  2.2.6.1, 2.2.6.2 – Skrivet av Maria 

  2.3 – Skrivet av Sophie 

  2.4 – Skrivet gemensamt 

  3, 3.1 – Skrivet av Sophie 

  3.2, 3.3 – Skrivet gemensamt 

  4.1, 4.2 – Skrivet av Maria 

  4.3 – Skrivet av Sophie 

  4.4 – Skrivet av Maria 

  4, 4.5 – Skrivet gemensamt 

  5.1 – Skrivet av Sophie 

  5.2, 5.2.1, 5.2.1.1 – Skrivet av Maria 

  5, 5.3 – Skrivet gemensamt 

  6 – Skrivet gemensamt 
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2 Historik och framtid 
Här nedan följer en historisk redogörelse över reglerna på föräldrarättens område. Först 

ges en inblick inom föräldrarättens äldre historia. Därefter övergår vi till att belysa det 

senaste reformarbetet i och med det problem som uppmärksammats genom det idag 

rådande kravet på konsensus vid beslutsfattande vid gemensam vårdnad.  

  

2.1 1734 års lag och barnlagstiftning  

Inom föräldrarättens historia har fadern varit en person med auktoritativ ställning, denne 

hade bestämmanderätt över både hustru och barn. Bestämmanderätten grundade sig på 

ett kontrakt som förelåg mellan familjefadern och staten, genom vilket fadern ansågs 

skyldig att ansvara och kontrollera sina familjemedlemmar.
4
  

 

I 1734 års lag var lagreglerna om förhållandet mellan barn och föräldrar få. Lagreglerna 

syftade främst på de ekonomiska förhållandena, här reglerades bland annat hur barnets 

egendom skulle förvaltas och vem som var skyldig till underhåll av barnet. I 

giftermålsbalken
5
 kunde två bestämmelser om vårdnad utläsas. I en av bestämmelserna 

stadgades att kvinnan efter genomförande av laglig skilsmässa hade möjlighet att erhålla 

rätt att vara nära barnen, något som endast var fallet då mannen ansågs vållande till 

skilsmässan. Den andra bestämmelsen reglerade vårdnadsfrågan när splittring av 

äktenskapet ansetts bero på lika vållande. Vid sådana fall tillföll vårdnaden den part som 

ansågs mest lämpad, denna part erhöll då rätten att ”förese” barnen.
6
 Enligt 1734 års lag 

avgjordes frågor om vårdnad av domstol.
7
 Eftersom att fadern varit en person, inom 

familjen, med stark ställning förelåg under lång tid en faderspresumtion då domstol 

hade att avgöra vårdnadsfrågor. Fadern ansågs genom denna presumtion den av parterna 

som var mest lämpad som vårdnadshavare.
8
  

 

I början av 1900-talet utvecklades begreppet barnets bästa, som efter en skilsmässa 

skulle vara avgörande för att besluta om vem av föräldrarna barnet skulle bo hos.
9
 

Mellan åren 1917-1920 verkställdes den första barnlagstiftningen i svensk rätt, 

innehållande en rad barnlagar. Här kan exempelvis nämnas lag om barn i äktenskap, lag 

om barn utom äktenskap, lag om adoption och lag om förmynderskap. I samband med 

detta kom också begreppet vårdnad att införas i lag. Införandet av begreppet berodde på 

att lagstiftaren ville komma ifrån orden föräldramakt och föräldramyndighet, något som 

i utländsk lagstiftning var förekommande. Genom att införa ordet vårdnad, som är en 

förkortning av ordet omvårdnad, framhävdes föräldrarnas ansvar gentemot sina barn. Ett 

ansvar som innebär att barn skall ha rätt att växa upp under goda förhållanden.
10

 Idag 

stadgas det i vår nuvarande lagstiftning på området att; barn har rätt till omsorg, 

                                                             
4 Schiratzki, Johanna, Vårdnad och vårdnadstvister, Nordstedts Juridik AB, Stockholm 1997, s 26 f. 
5 15 kap 1§. och 15 kap 2§. 
6 Ewerlöf, Göran, Sverne, Tor, och Singer, Anna, Barnets bästa, uppl.5., Nordstedts Juridik AB, Uppsala  

  2004, s 15.  
7 SOU 1995:79, s 47. 
8 Schiratzki, Johanna, Mamma och pappa inför rätta, Iustus förlag, Uppsala 2008, s 67. 
9 Ewerlöf, Sverne och Singer, Barnets bästa, s 15. 
10 Ewerlöf, Sverne och Singer, Barnets bästa, s 16. och Saldeen, Åke, Barn- och föräldrarätt, 6 uppl.,  

    Iustus förlag, Uppsala 2009, s 14. 
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omvårdnad och en god uppfostran
11

. I likhet med 1734 års lag avgjordes vårdnadsfrågor 

enligt barnlagstiftning av domstol.
12

   

 

Den rådande faderspresumtionen som varit riktlinje för att avgöra vårdnadstvister 

ersattes under 1920-talet med moderspresumtionen. Presumtionen blev en dominerande 

princip och innebar att modern ansågs mest lämpad att ta hand om barnen efter 

skilsmässa. Till skillnad från dess föregångare var moderspresumtionen aldrig 

lagstadgad
13

. Presumtionen har därmed inte ansetts besitta lika stark ställning som 

faderspresumtionen, men har varit en använd princip i beslut om vårdnad, boende och 

umgänge fram till 1980-talet. Parallellt med de ovan nämnda presumtionerna har även 

skuldpresumtionen tillämpats för att avgöra vårdnadsfrågor. Genom denna presumtion 

ansågs den part som velat gå skilda vägar och tagit initiativ till skilsmässa också 

olämplig som vårdnadshavare. Anledningen till detta var att ett sådant initiativtagande 

innebar att en part valt att sätta sina egna intressen framför barnets.
14

  

 

Presumtionen om skuld tillämpades i Sverige fram till och med 1973 års ändringar i 

giftermålsbalken.
15

 Borttagandet sammanhänger med att kravet på att anföra skäl för att 

skiljas upphörde, en lagstiftningsändring som medförde att det inte längre var möjligt att 

anföra den andre makens skuld för att vinna framgång i vårdnadstvisten.
16

 

 

2.1.1 Föräldrabalkens utveckling 

Idag regleras det rättsliga förhållandet mellan barn och föräldrar i FB. Balken trädde i 

kraft 1 januari 1950.
17

 Barnlagarna som utvecklats under 1920-talet kom nu att 

sammanföras i denna balk. FB har fram till idag genomgått en rad förändringar, ofta i 

riktning att stärka barnets rättigheter.
18

 Genom 1973 års lagändring i giftermålsbalken 

försvann som ovan nämnts skuldpresumtionen. Föräldrar ansågs dessutom inneha lika 

rätt att få vårdnadsfrågan prövad, något som stärkte faderns rätt till vårdnad om barn 

utom äktenskap. Vårdnadsreglerna i FB genomgick ytterligare förändring genom 1976 

års reform
19

. Ikraftträdandet genomfördes 1977 och därmed infördes möjligheten att 

erhålla domstolsprövning angående gemensam vårdnad, en förändring som kom att 

gälla både för föräldrar som skilt sig eller som inte var gifta med varandra.
20

 1979 

förstärktes barnets rättsliga ställning genom att förbudet mot aga
21

 infördes i lag.
22

 

Under 1970-talet infördes också möjligheten för vårdnadshavare att genomgå 

samarbetssamtal. Samtalen utgör en möjlighet för föräldrar att, vid skilsmässa eller 

separation, erhålla hjälp och stöd för att lösa frågor kring vårdnad, boende och 

umgänge.
23

 Syftet med införandet av samarbetssamtal var att undvika tvist i domstol, 

                                                             
11 I dagens lagstiftning regleras barnets rättigheter i FB 6 kap 1§.     
12 SOU 1995:79, s 48. 
13 Moderspresumtionen kom att växa fram genom rättspraxis. 
14 Schiratzki, Mamma och pappa inför rätta, s 67 f.  
15 Prop. 1973:32. 
16 Prop. 1975/76:170, s 141 f. 
17 Prop. 1949:93. 
18 Saldeen, Barn – och föräldrarätt, s 13 f.  
19 1975/76:170. 
20 SOU 1995:79, s 48. och prop. 1975/76:170.  
21 Förbudet mot aga anges idag i FB 6 kap 1§. 
22 Prop. 1978/79:67. 
23 Ewerlöf, Sverne och Singer, Barnets bästa, s 68. och SoL 5 kap 3§.  
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samt att ge ökad möjlighet för föräldrar att samarbeta.
24

 Metoden visade sig 

framgångsrik och alltfler domstolstvister undveks, något som var positivt för både 

föräldrar och barn samt ekonomiskt gagnbart för samhället.
25

 

 

År 1983 infördes möjlighet att utöva gemensam vårdnad utan att erhålla särskilt 

domstolsbeslut.
26

 Idag är gemensam vårdnad en presumtion som anses föreligga efter 

skilsmässa
27

. Ogifta föräldrar som bor tillsammans erhöll genom 1983 års regler 

möjlighet att inneha gemensam vårdnad. Vidare fastslogs att ansvaret, för att tillgodose 

barnets behov av umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med, 

ligger på barnets vårdnadshavare.
28

  

 

Stora förändringar och lagändringar inom frågor kring vårdnad, boende och umgänge 

ägde rum i och med 1998 års reform.
29

 Syftet var att utveckla en möjlighet för att hjälpa 

föräldrar att få till stånd samförståndslösningar i dessa frågor. Genom att bearbeta 

vårdnad, boende och umgängesfrågor på ett tidigare stadium än vid domstolsförfarandet 

ansågs det i större utsträckning kunna leda till att samförståndslösningar kunde uppnås. 

Härigenom utvecklades möjligheten för föräldrar att, med hjälp av socialnämndens 

godkännande, åstadkomma bindande avtal. En samförståndslösning som godkänts av 

socialnämnd får därigenom samma verkan som en lagakraftvunnen dom.
30

 Genom 1998 

års reform skapades också större möjligheter att besluta om gemensam vårdnad mot en 

förälders vilja,
31

 något som kan vara fallet då det anses utgöra barnets bästa. 

Domstolens rätt att avgöra umgängesfrågor infördes också i och med 1998 års reform. 

Innan reformens genomförande hade domstol inte rätt att avgöra umgängesfrågan vid 

gemensam vårdnad. Utgångspunkten var tidigare att föräldrar med gemensam vårdnad 

avgjorde frågor kring barnets umgänge tillsammans. Genom 1998 års reform blev även 

barnets boende något som kunde beslutas av domstol.
32

  

 

De senaste lagändringarna angående vårdnad, boende och umgänge trädde i kraft 2006. 

Förslag gällande vårdnadsregler infördes, vilka syftade till att stärka barnperspektivet 

samt ytterligare tydliggöra principen om barnets bästa. Barnets bästa skall vara 

vägledande vid beslut av socialnämnd och domstol.
33

 Barnets människovärde och 

integritet skall respekteras och vid beslut om barnets bästa skall hänsyn tas till hur 

barnet uppfattar sin situation och eventuella förändringar, samt att lyssna och beakta 

barnets egen vilja. Vidare konstateras att gemensam vårdnad fortfarande skall vara 

gällande, gemensam vårdnad anses utgöra barnets bästa. Beslut om gemensam vårdnad 

mot en förälders vilja skall enligt lagstiftaren kvarstå. Genom 2006 års reform uttrycks 

vikten av att domstol, vid bedömning av vårdnadsfrågor, utreder de skäl som föreligger 

till varför en förälder motsätter sig gemensam vårdnad. Ett motstånd till gemensam 

                                                             
24 Socialstyrelsen, Vårdnad, boende och umgänge - Stöd för rättstillämpning och handläggning inom  

    socialtjänstens familjerätt, Lindesberg 2003, s 108.   
25 SOU 1995:79, s 257. 
26 Prop. 1981/82:168.  
27 Huvudregeln om gemensam vårdnad uttrycks i FB 6 kap 3§ 2st. 
28 SOU 1995:79, s 48. och prop. 1981/82:168. 
29 Prop. 1997/98:7. 
30 Prop. 1997/98:7. och Saldeen, Barn – och föräldrarätt, s 166. För utförligare beskrivning om avtal med  

    socialnämndens godkännande se uppsatsens 5:e kapitel.  
31 Idag uttrycks reglen i FB 6 kap 5§ 
32 Prop. 1997/98:7. och Saldeen, Barn – och föräldrarätt, s 166.   
33 FB 6 kap 2a§. 
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vårdnad bör tas på allvar eftersom föräldrarnas samarbetsförmåga har stor betydelse för 

att tillgodose barnets bästa.
34

  

 

2.2 Det moderna reformarbetet  

Ett problem som under de senaste åren har uppmärksammats på barnrättens område är 

det krav på samstämmighet som föreligger vid beslutanderätten när vårdnadshavare 

innehar gemensam vårdnad. Den 6 juli 2006 fick således regeringens tillsatta kommitté i 

uppgift att utreda vilka nackdelar som finns för barn vid gemensam vårdnad när 

vårdnadshavarna inte kan nå en överenskommelse i frågor som rör barnet. Barnets 

möjligheter till hälso- och sjukvård samt insatser inom socialtjänstens område 

uppmärksammades särskilt i direktivet. Utöver dessa områden hade utredaren i uppdrag 

att belysa andra frågor beträffande vårdnad, till exempel skola och boende. Med 

utgångspunkt i analysen lämnade utredaren ett förslag som syftade till att underlätta 

gemensamt vårdnadsansvar och bättre tillgodose barnets intressen. Resultatet av 

utredningen kom att publiceras i SOU 2007:52 – Beslutanderätt vid gemensam vårdnad 

m.m. Förslaget har remissbehandlats men inte lett till lagstiftning. Frågan om 

beslutanderätt vid gemensam vårdnad har därefter uppmärksammats i motionen 

2009/10: C493, där det tillkännages att reglerna om beslutanderätt vid gemensam 

vårdnad bör ses över. Motionen avslogs däremot genom civilutskottsbetänkandet 

2009/10: CU8. Utifrån det ovan angivna följer nu en redogörelse av förslaget som 

presenterades i SOU 2007:52.  

 

2.2.1 SOU 2007:52 – Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. 

I regeringens proposition
35

 konstaterades att inte endast 2002 års vårdnadskommitté 

utan även flera remissinstanser hade anmärkt att kravet på enighet mellan 

vårdnadshavarna kan innebära problem när ett barn behöver tillgång till hälso- och 

sjukvård. Speciellt i situationer där barn har behov av psykiatrisk vård eller behandling 

efter att ha utsatts för övergrepp eller sett någon annan i familjen utsättas för övergrepp. 

Svårigheter kan även uppstå beträffande insatser enligt socialtjänstlag (SoL) eller lag 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Regeringen var 

överens med kommittén om att det krävdes ännu djupare analys än den kommittén hade 

kunnat göra inom ramen för sitt uppdrag. Även reglering i annan lagstiftning än FB 

borde övervägas.
36

 Resultatet i lagstiftningsärendet blev bland annat att barnets bästa 

kom att få ett klarare uttryck i lagen. Barnets bästa skall således vara avgörande för alla 

beslut om vårdnad, boende och umgänge. Det innebär att inga andra intressen skall 

kunna gå före.
37

  

 

I övrigt konstaterade regeringen att gemensam vårdnad i de allra flesta fall är en mycket 

bra vårdnadsform ur barnets synvinkel. Regeringen föreslog att domstolen skall fästa 

särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet om 

vårdnaden skall vara gemensam.
38

  

 

                                                             
34 Prop. 2005/06:99, s.1 och 38 ff.  
35 Prop. 2005/06:99. 
36 Prop. 2005/06:99, s 51f. 
37 Prop. 2005/06:99, s 85. 
38 Prop. 2005/06, s 51 och 87. 
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Utredarens uppgift var att ta fram en tvistelösningsmodell som kan underlätta 

beslutsfattandet vid gemensam vårdnad. Det har ovan konstaterats att den nuvarande 

beslutsordningen beträffande gemensam vårdnad kan ge upphov till problem. Nedan 

följer utredarens olika tvistelösningsmodeller.
39

  

 

2.2.2 En av vårdnadshavarna ges rätt att besluta ensam i en viss fråga  

Modellen innebär att om vårdnadshavarna inte kan enas i en fråga som har särskild 

betydelse för barnet, kan den ena föräldern genom domstolsbeslut erhålla ensam 

beslutanderätt. Utredaren anser att en sådan lösning är förenlig med önskemålet om att 

det inte bör göras för stora avsteg från principen om samförstånd mellan föräldrarna i 

frågor som rör barnet. Domstolen skulle däremot behöva ta ställning till olika konkreta 

alternativ som båda föräldrarna kan tänkas företräda i enskilda situationer. Det skulle 

medföra att domstolen måste göra en detaljstyrning av barnets personliga 

angelägenheter. Enligt utredaren finns det risk att domstolarna överöses med mål 

rörande olika tvistefrågor och att följdfrågor kan uppkomma på kort tid efter avgörande. 

Utredaren finner därför denna lösning olämplig.
40

    

 

2.2.3 Domstol eller annan myndighet beslutar i tvistefrågan 

Enligt denna modell fattar domstol eller annan myndighet ett materiellt beslut i 

tvistefrågan utan att beslutanderätten överförs till en av föräldrarna, förutsatt att 

handlingsalternativ framlagts av föräldrarna. Alternativet medför inte något stort avsteg 

från principen om gemensamt beslutsfattande vid gemensam vårdnad. Utredaren anser 

att modellen inte erbjuder den flexibilitet som kan krävas i vissa frågor. Ett exempel 

som utredaren nämner är ställningstaganden i hälso- och sjukvårdsrelaterade 

angelägenheter som kan behöva omvärderas sedan en behandling påbörjats. 

Domstolsbesluten kan även leda till följdfrågor vid föräldrarnas oenighet. Ett särskilt 

spörsmål är hur domstol skall förfara när den anser att ingen av vårdnadshavarna 

företräder barnets intressen. Således tvingas domstolen välja det minst skadliga 

alternativet, vilket kan anses märkligt. I direktivet nämns att någon annan myndighet 

skulle kunna avgöra en viss fråga när vårdnadshavarna inte kan enas. Utredaren ställde 

sig bakom 2002 års vårdnadskommittés konstaterande att den enda myndighet som kan 

bli aktuell är socialstyrelsen.
41

 Socialstyrelsens roll som hjälpande och stödjande 

myndighet kan däremot ifrågasättas.
42

 Sammanfattningsvis bör en modell som bygger 

på tvistelösning i domstol eller annan myndighet undvikas enligt utredaren.  

 

2.2.4 Domstol delar upp vårdnadshavarnas uppgifter 

Modellen innebär att den ena vårdnadshavaren kan få självständig beslutanderätt inom 

ett eller flera avgränsade områden, i frågeställningar som kan uppkomma i framtiden. 

Domstolen kan således fördela beslutanderätten mellan vårdnadshavarna som är oense i 

en viss fråga. Vid behov kan domstol ge föreskrifter om vårdnadshavarens uppgifter, 

rättigheter och skyldigheter samt uppgiftsfördelning.
43

 Fördelen med modellen är att 

                                                             
39 SOU 2007:52, s 93. 
40 SOU 2007:52, s 94. 
41 SOU 2007:52, s 95. 
42 Om nämnden samtidigt skulle ha befogenhet att ta ställning i föräldrarnas tvistiga angelägenheter, SoL  

    5 kap 3§ - SOU 2007:52, s 96. 
43 Om barnet har två eller flera vårdnadshavare. 
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den ger vårdnadshavaren en möjlighet att ensam bestämma i följdfrågor som gett 

upphov till vårdnadshavarnas oenighet. En nackdel är att den ena vårdnadshavaren 

fråntas beslutanderätt inom det eller de områden som den andra vårdnadshavaren 

tillerkänts beslutanderätt. Om den ena vårdnadshavaren ges beslutanderätt i 

angelägenheter som rör exempelvis barnets skolgång kan det medföra att den andre 

vårdnadshavaren helt förlorar rätten att besluta i skolrelaterade frågor, oavsett om det 

rör frågor som faller inom daglig omsorg. Det bör även uppmärksammas att den 

förälder som fråntas sin beslutanderätt har kvar rätten till insyn i sådana angelägenheter 

där denne inte längre är barnets ställföreträdare.
44

  

 

2.2.5 Ensam beslutanderätt direkt i lag 

En lagkonstruktion om ensam beslutanderätt ger en av vårdnadshavarna särskilda 

befogenheter. Bor ett barn stadigvarande hos endast den ena föräldern som har 

gemensamt föräldraansvar har boendeföräldern rätt att fatta beslut i frågor som rör 

barnets omsorg. I föreslagen lagtext ges några exempel på dylika spörsmål, som 

exempelvis var i landet barnet skall bo och andra stora beslut i vardagslivet
45

. Fördelen 

med modellen är att det inte behövs något domstolsavgörande för att beslut skall 

komma till stånd i en viss fråga.
46

 I FB är boendeföräldern; endast den förälder som 

barnet skall bo tillsammans med enligt rättens beslut eller avtal mellan föräldrarna.
47

 En 

risk med denna modell är att boendefrågan blir en angelägenhet av långt större dignitet i 

domstolarna än vad som idag är fallet om en vidare beslutsbefogenhet skulle knytas till 

boendet. Bor ett barn växelvis hos båda föräldrarna blir modellen svår att tillämpa. En 

grundläggande förutsättning är att föräldrarnas samarbetsförmåga är god.
48

 Nackdel 

med modellen är att boendeföräldern inte nödvändigtvis är den som bäst kan tillgodose 

barnets intressen på alla områden.
49

  

 

2.2.6 Båda vårdnadshavarna ges rätt att besluta på egen hand 

Modellen ger båda vårdnadshavarna rätt att självständigt besluta i barnets personliga 

angelägenheter.
50

 Tvistelösningsmodellen framstår av naturliga skäl som ett bra 

alternativ i situationer där barnet, enligt objektiv bedömning, är i behov av eller 

berättigad en fördel, främst beträffande hälso- och sjukvårdsrelaterade insatser och 

sociala stödåtgärder.
51

 En nackdel med modellen är att den inte främjar samarbetet 

mellan vårdnadshavarna, eftersom inga samförståndslösningar krävs. Det finns även 

                                                             
44 SOU 2007:52, s 97. 
45 Härstammar från norsk rätt, Barnelova 31 §.  
46 SOU 2007:52, s 97.  
47 FB 6 kap 14a§. 
48 Prop. 2005/06:99, s 53.    
49 SOU 2007:52, s 97 ff. 
50 En parallell kan dras till engelsk rätt, där en förälder med ”parental responsibility” (föräldraansvar) får  

    fatta beslut om barnet oberoende av den andra förälderns samtycke (så länge som inte de beslut som  

    föräldern fattar står i strid med lag; i England föreskrivs nämligen i lag att vissa typer av åtgärder  

    kräver enighet mellan föräldrarna). En inskränkning av förälderns självständiga beslutanderätt kan  

    dock följa av ett särskilt domstolsbeslut (en ”court order”, t.ex. en ”prohibited steps order”, som  
    förbjuder att vissa åtgärder vidtas mot barnet, eller en ”specific issue order”, som är ett avgörande  

    rörande barnet i en viss fråga – se i övrigt Ryrstedt s 49ff.)  
51 SOU 2007:52, s 100. 
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risk att föräldrarna på var sitt håll, med eller utan varandras vetskap, fattar motstridiga 

beslut.
52

  

 

I utredningen framhålls att lagstiftningen är i behov av förändring. Överföring av 

vårdnad till en av föräldrarna är en lösning med ingripande verkningar. På kort sikt kan 

ett sådant ställningstagande verka för barnets bästa. I ett längre perspektiv finns 

uppenbar risk att barnets relation med den andra föräldern förändras för all framtid.
53

 

Idag anses domstolens strävan efter enighet ge upphov till kompromisser som inte 

ligger i linje med barnets bästa.
54

  

 

Utredarens slutsats utifrån ovanstående tvistelösningsmodeller är att den modell med 

varaktigt ställningstagande till hur beslutanderätten över barnet skall gestaltas har flest 

fördelar. En modell som bygger på att den ena vårdnadshavaren tillförs beslutanderätt 

utan att den andra vårdnadshavaren fråntas sin principiella beslutanderätt bör väljas.
55

  

 

2.2.6.1 Självständig beslutanderätt 

Förslaget om självständig beslutanderätt innebär en utvidgad rätt för den ena 

vårdnadshavaren att fatta beslut utöver vad som innefattar daglig omsorg, samtidigt som 

den andre vårdnadshavaren blir fråntagen sådan rätt. För att lättare förklara innebörden 

av förslaget använder utredaren termerna vårdnadshavare ett och vårdnadshavare två, 

där den tidigare syftar på den vårdnadshavare som skall tillerkänns utvidgad rätt att 

bestämma i vissa frågor medan den senare är den som blir fråntagen viss beslutanderätt. 

Självständig beslutanderätt är däremot inte detsamma som att vårdnadshavare två helt 

blir fråntagen sin beslutanderätt, denne skall fortfarande ses som "fullvärdig" 

vårdnadshavare och förlorar därmed inte sin roll som barnets vårdnadshavare.
56

 

Skillnaden utgörs av att vårdnadshavare ett inte behöver erhålla samtycke från 

vårdnadshavare två i de frågor som faller inom området för självständig beslutanderätt, 

vårdnadshavare två har därmed ingen vetorätt.
57

  

 

Räckvidden av förslaget om självständig beslutanderätt syftar på det som faller utöver 

daglig omsorg, det vill säga sådana beslut som genom nuvarande lagstiftning skall fattas 

genom föräldrarnas enighet. Vårdnadshavare två kan därför fortsättningsvis utöva 

beslutanderätt i dessa frågor, något som kan komma att aktualiseras vid umgänge med 

barnet. Det kan även nämnas att vårdnadshavare två skall erhålla möjlighet att träda in 

och fatta beslut i sådana frågor där vårdnadshavare ett är förhindrad. I en sådan 

situation kan, om barnets bästa uppenbarligen kräver det, vårdnadshavare två ensam 

fatta beslut som är av mer ingripande karaktär. Det faktum att vårdnadshavare två inte 

helt blir fråntagen sin beslutanderätt, utan fortfarande kan utöva inflytande, anses enligt 

utredaren fördelaktigt. En fördel utgörs av att en eller två särskilt förordnade 

vårdnadshavare aldrig behöver utses. Det finns härmed alltid en vårdnadshavare 

tillgänglig för att fatta beslut. I de fall vårdnadshavare ett skulle avlida kommer dennes 

självständiga beslutanderätt tillfalla vårdnadshavare två, såtillvida denne inte anses 

                                                             
52 SOU 2007:52, s 101. 
53 SOU 2007:52, s 90. 
54 FB 6 kap 2a§. 
55 SOU 2007:52, s 102. 
56 SOU 2007:52, s 106. 
57 SOU 2007:52, s 102 ff. och s 249. 
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olämplig som vårdnadshavare. Barnet kan således aldrig stå utan företrädare, förutsatt 

att inte båda föräldrarna avlider.
58

  

 

Trots det faktum att vårdnadshavare två fråntagits viss beslutanderätt anses det 

fördelaktigt om denne fortfarande engagerar sig och har god kontakt med både barnet 

och den andre föräldern. Vårdnadshavare två kan däremot inte själv besluta inom det 

område som hänförs till den självständiga beslutanderätten, däremot föreligger en 

möjlighet att medverka i andra frågor som rör barnet.
59

 Den oenighet som bidragit till 

ett ingrepp i den gemensamma beslutanderätten betyder inte att föräldrarna i framtiden 

kommer vara av olika uppfattning i vårdnadsfrågor. Inget hindrar därmed att gemensam 

beslutanderätt fortfarande utövas. Det är i barnets intresse att föräldrarna kommer 

överens och undviker konflikter. I de fall båda föräldrarna är delaktiga i beslut som rör 

barnet kan sådana konflikter tonas ned och beslut lättare genomföras. I den mån 

vårdnadshavare ett rådfrågar vårdnadshavare två kan dessutom risken minska att denne 

på egen hand skulle komma att fatta ett motstridigt beslut.
60

  

 

2.2.6.2 Självständig beslutanderätt inom vissa områden 

Det är viktigt att framhålla att självständig beslutanderätt skall ses som ett undantag från 

gällande huvudregel.
61

 Målet med självständig beslutanderätt innebär inte att alltför 

stora avsteg från principen om vårdnadshavarnas gemensamma beslutanderätt bör göras. 

Utredaren föreslår att självständig beslutanderätt ska begränsas till frågor som rör 

följande områden; 

 

1. "Barnets tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård, 

2. barnets tillgång till insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade och  

3. förskoleverksamhet för barnet samt barnets skolgång och skolbarnomsorg".
62

 

 

Det är viktigt att beslut fattas enligt ovan nämnda områden. Enligt utredarens 

uppfattning måste till exempel barnets behov av vård och behandling väga tyngre än att 

tillämpa principen om gemensam beslutanderätt.
63

  

 

2.2.6.3 Självständig beslutanderätt genom domstolsbeslut eller avtal 

För att självständig beslutanderätt ska aktualiseras måste det föreligga ett behov av att 

tillerkänna en förälder sådan rätt, något som avgörs av domstol genom behovsprövning. 

Utgångspunkten i denna behovsprövning sker med hänsyn till barnets bästa. Barnets 

bästa skall vara avgörande för huruvida en vårdnadshavare ensam bör erhålla 

självständig beslutanderätt i någon eller några särskilda frågor. En anledning till att 

självständig beslutanderätt kan bli aktuell kan bero på att det föreligger stora 

samarbetsproblem mellan föräldrarna, vilket kan påverka barnet negativt.
64

 Att 

tillerkänna en förälder självständig beslutanderätt enbart på grund av praktiska skäl bör 

                                                             
58 SOU 2007:52, s 107 f. 
59 SOU 2007:52, s 106. 
60 SOU 2007:52, s 105 f. 
61 SOU 2007:52, s 122. Beslutanderätt vid gemensam vårdnad uttrycks idag i FB 6 kap 3§ 2st. 
62 SOU 2007:52, s 110.  
63 SOU 2007:52 s 110 ff. 
64 SOU 2007:52, s 122. 
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inte utgöra grund för beslut. En förälders inställning i en viss fråga bör inte enbart 

avgöra huruvida självständig beslutanderätt skall förekomma. När domstol har att 

avgöra frågan om självständig beslutanderätt krävs en helhetsbedömning. I sådan 

bedömning bör domstol ta hänsyn till hur den föreliggande situationen kan komma att te 

sig i framtiden. Hänsyn bör tas till huruvida självständig beslutanderätt kan utgöra risk 

för att föräldrarna i framtiden kan få svårt att uppnå samförståndslösningar. Domstol bör 

även beakta vårdnadshavarnas vilja och förmåga att samarbeta med varandra. I 

bedömningen är det därmed av intresse att fästa avseende på föräldrarnas kontakt i 

dagsläget, det vill säga om föräldrarna tidigare haft avvikande uppfattningar i olika 

frågor som rör barnet, samt hur länge föräldrarna levt åtskilt.
 
Barnets vilja med 

beaktande av ålder och mognad inverkar också vid bedömning om vem av föräldrarna 

som skall erhålla självständig beslutanderätt.
65

 

 

Självständig beslutanderätt bör också kunna framkomma genom avtal mellan 

föräldrarna. För giltighet krävs att avtalet är skriftligt och godkänt av socialnämnd. I 

likhet med domstol skall socialnämnd ta hänsyn till barnets bästa i sin bedömning om 

självständig beslutanderätt. Socialnämnd måste dessutom överväga om det finns behov 

av att genom avtal göra avsteg från vårdnadshavarnas rätt att utöva beslutanderätten 

gemensamt.
66

 

 

2.3 Kritik mot föreslagen tvistelösningsmodell 

Nedan skall vi redogöra Stockholm tingsrätts (TR) yttrande, samt Barnombudsmannen 

och Rädda Barnens remissvar till utredarens föreslagna tvistelösningsmodell 

beträffande självständig beslutanderätt vid gemensam vårdnad.  

 

Stockholms TR konstaterade att självständig beslutanderätt är av vikt för barnets 

framtid. Det framhålls även att gemensam vårdnad inte utgör barnets bästa om 

föräldrarna inte kan enas i frågor som rör barnet. TR:s kritik mot förslaget är att 

nuvarande lagstiftning inte varit i kraft tillräckligt länge för att en utvärdering av 

föreslagen tvistelösningsmodell skall anses möjlig. Enligt TR:s mening är förslaget en 

urholkning av den gemensamma vårdnaden och att samarbetet mellan föräldrarna kan 

försvåras, vilket i sin tur skulle kunna leda till ökat antal familjemål som utgör en 

nackdel för barnet. TR anser att de angivna ämnesområdena är oklara i sin avgränsning i 

förhållande till närliggande frågor inom ramen för den dagliga omsorgen. Stockholm 

TR förkastar därmed utredarens förslag.
67

  

 

Barnombudsmannen har under flera års tid betonat vikten av att rättsligt reglera 

beslutanderätten för vårdnadshavare vid gemensam vårdnad. Barnombudsmannen anser 

att utredaren tagit sin utgångspunkt i ett barnperspektiv men befarar att den föreslagna 

tvistelösningsmodellen kommer att användas för att skapa rättvisa mellan föräldrar 

snarare än att tillgodose barnets rättigheter. Det är viktigt att lösa frågan om hur 

beslutanderätt vid gemensam vårdnad skall utformas för att barn inte ska fara illa när de 

exempelvis förvägras hälso- och sjukvård. Utredarens förslag att domstol skall kunna 

besluta att den ena vårdnadshavaren ensam kan besluta i vissa frågor som rör barnet 

                                                             
65 SOU 2007:52, s 123. Att hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad  
    uttrycks idag I FB 6 kap 2a§. 
66 SOU 2007:52, s 124. 
67 Yttrande av Stockholms tingsrätt, Ju2007/6836/L2, adm. 5.1 2007/0460, 2008-01-17. 
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riskerar, enligt Barnombudsmannen, att öka konflikterna mellan föräldrarna. 

Barnombudsmannens alternativa förslag till tvistelösningsmodell innebär, till skillnad 

från utredarens, att beslutanderätten i frågor om hälso- och sjukvård i första hand skall 

lösas utan domstolens medverkan. Tvistelösningsmodellen bör tillämpas i de fall 

föräldrarna av domstol eller genom avtal har gemensam vårdnad och inte kan komma 

överens i en viss fråga. Barnombudsmannen föreslår att båda vårdnadshavarna skall ges 

självständig beslutanderätt i frågor om hälso- och sjukvård samt instanser enligt SoL. 

Ombudsmannen anser däremot att utredarens förslag är ett steg i rätt riktning men att 

det inte anses tillräckligt.
68

  

 

Rädda Barnen instämmer i frågan om att föräldrarnas ansvar och beslutanderätt är i 

behov av precisering.
69

 Rädda Barnen förkastar förslaget angående självständig 

beslutanderätt vid gemensam vårdnad eftersom de anser att de nackdelar som föreligger 

måste anses större än fördelarna. Rädda Barnens alternativ till förslag om självständig 

beslutanderätt är en modell som, i likhet med Barnombudsmannens föreslagna modell, 

syftar till att öka båda föräldrarnas beslutskompetens.
70

  

 

2.4 Sammanfattande kommentarer 

FB trädde i kraft 1 januari 1950 och har under åren genomgått förändringar, ofta med 

syfte att stärka barnets rättigheter. 1998 infördes bland annat en möjlighet att få till 

stånd samarbetssamtal mellan föräldrar, för att hjälpa dem att lösa vårdnad, boende och 

umgängesfrågor. Samarbetssamtal tycker vi är en bra möjlighet för föräldrar att få hjälp 

att lösa konflikter. De senaste lagändringarna beträffande vårdnad, boende och umgänge 

trädde i kraft 2006 där lagstiftaren har velat tydliggöra principen om barnets bästa. 

Principen om barnets bästa redogörs i nästa kapitel.   

 

I SOU 2007:52 hade utredaren till uppgift att ta fram en tvistelösningsmodell som 

kunde underlätta beslutsfattandet vid gemensam vårdnad. I utredarens föreslagna 

tvistelösningsmodeller anser vi, i likhet med utredaren, att självständig beslutanderätt 

anses mest fördelaktig. Vi kommer därför inte belysa övriga modeller i vår fortsatta 

redogörelse.  

 

Självständig beslutanderätt innebär att en av vårdnadshavarna ges utvidgad 

beslutanderätt utöver daglig omsorg, samtidigt som den andre vårdnadshavaren fråntas 

sådan rätt. Den självständiga beslutanderätten omfattar tre specifika områden, bland 

annat barnets tillgång till hälso- och sjukvård. Vi anser att det är viktigare att barnet får 

det stöd och vård som denne behöver än att principen om gemensam beslutanderätt 

tillämpas.  

 

I kritik mot den föreslagna tvistelösningsmodellen framhäver Stockholms TR att de tre 

nämnda områdena för självständig beslutanderätt anses oklara i sin avgränsning i 

förhållande till närliggande frågor inom den dagliga omsorgen. Vi anser att kritiken inte 

utgör ett så stort problem. Det är självklart svårt att reglera exakt vad som ska ingå i den 

dagliga omsorgen men det torde inte heller vara lagstiftarens avsikt. Trots att den 

                                                             
68 Barnombudsmannen, Remissvar: Betänkande (SOU 2007:52) Beslutanderätt vid gemensam vårdnad  

    m.m., s 1 f.  
69 Rädda Barnen, Rädda Barnens kommentar om förändringar i den gemensamma vårdnaden, 2007. 
70 Rädda Barnen, Rädda Barnens yttrande över betänkandet Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m.,  

    29 jan 2008, s 1 f.  
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föreslagna modellen riskerar att öka konflikterna mellan föräldrarna, något som både 

Barnombudsmannen och Rädda Barnen nämnt, anser vi att den av utredaren föreslagna 

modellens tre områden bör regleras i lag för att tillgodose barnets bästa. Däremot anser 

vi att samarbetsproblemen som föreligger mellan vårdnadshavarna inte undviks genom 

ett sådant ikraftträdande. Konflikter skulle kanske till och med öka mellan 

vårdnadshavarna i deras strävan att erhålla självständig beslutanderätt inom vissa 

områden.  I övrigt anser vi att konflikter mellan föräldrarna inte skall överta barnets 

möjlighet till vård och stöd, något som även föreskrivs i barnkonventionen
71

.  

 

                                                             
71 Se kapitel 3.1 
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3 Barnets bästa i vårdnadstvister   
Familjer har alltid splittrats och det utgör inget nytt fenomen.

72
 I slutet av 1990-talet 

minskade antalet barn som upplever en separation mellan föräldrarna.
73

 År 2008 var 47 

000 barn med om att deras föräldrar separerade, vilket utgör cirka 3 procent av alla barn 

med gifta eller samboende föräldrar. Minskningen av separationer har främst skett i 

familjer med samboende föräldrar. Risken är dock fortfarande dubbelt så hög för ett 

barn att uppleva en separation med samboende föräldrar än för barn med gifta 

föräldrar.
74

 I samband med en separation bör frågor angående det gemensamma barnets 

vårdnad, boende och umgänge lösas. De allra flesta föräldrar klarar av att enas på egen 

hand eller med hjälp av samarbetssamtal. Det finns däremot 10 procent av separerade 

föräldrar som inte förmår lösa dessa frågor och vänder sig till domstol för att lösa 

tvisten.
75

 

 

Nedan kommer vi redogöra barnkonventionens förhållande till svensk rätt, samt 

innebörden av barnets bästa som princip avseende vårdnad, boende och umgänge. 

Principen barnets bästa kommer genom rättsfallsanalys att belysa skillnader i FB mellan 

1998 års lag och 2006 års lagändring.   

 

3.1 Barnkonventionen   

Barnkonventionen utgör en del av internationell rätt som innehåller bestämmelser om 

mänskliga rättigheter för barn. Konventionen fastslår att barnets rättigheter är 

universella, att barn utgör enskilda subjekt med egna rättigheter, men också att barn har 

ett speciellt behov av skydd och stöd.
76

 I samband med FN:s barnår 1979 lade Polen 

fram ett förslag till barnkonventionen.
77

 Det polska förslaget härrör från 1959 års 

förklaring om barnets bästa. Efter ett decennium antog FN:s generalförsamling 

barnkonventionen den 20 november 1989.
78

 För att konventionen skulle träda i kraft 

erfordrades att tjugo länder ratificerade konventionen, vilket ägde rum redan första 

året.
79

 Sverige ratificerade barnkonventionen 1990.
80

 Genom ratificering har länderna 

förbundit sig garantera att konventionens artiklar följs i praktiken. Det åligger därmed 

landets riksdag och regering att anpassa dess normgivning till barnkonventionens 

innehåll.
81

  

                                                             
72 Rejmer, Annika, Vårdnadstvister – en rättssociologisk studie av tingsrättens funktion vid handläggning  

    av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa, Lunds universitet: Sociologiska  

    institutionen, Lund 2003, s 15.  
73 Vid en jämförelse med 1999 var närmare 3,7 procent färre barn med om en separation än under  

    2008 - SCB, Barn och deras familjer 1999.  
74 SCB, Barn och deras familjer, under 1999 var 55 000 barn med om en separation mellan  

    föräldrarna, jämfört med år 2008 var 8000 färre barn med om en separation.  
75 Rejmer, Vårdnadstvister, s 15. 
76 UNICEF, Barnkonventionen och UNICEF, Barnkonventionen är grunden för Unicef arbete. 
77 Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s 26. 
78 Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, 4 uppl., 2010, s 20 f. 
79 UNICEF, Barnkonventionens historia.  
80 Prop. 1989/90:107, Godkännande av FN:s barnkonvention om barnets rättigheter. 
81 Barnkonventionen, artikel 4. 
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För att övervaka att staterna uppfyller konventionens krav finns det i Genève en FN-

kommitté för barnets rättigheter
82

.
83

 Det innebär att varje konventionsstat måste lämna 

en rapport till barnrättskommittén vart femte år. Sverige har hittills lämnat fyra 

rapporter.
84

 I rapporterna skall insatser från regering och statliga myndigheter under de 

senaste fem åren rapporteras.
85

 Barnkonventionen trädde i kraft som internationell lag 

den 2 september 1990. Idag har 193 stater förbundit sig till konventionen om barnens 

rättigheter. Det är endast USA och Somalia av FN:s medlemsstater som inte förbundit 

sig till konventionen.
86

  

 

Definition av barn stadgas i barnkonventionen; ”I denna konvention avses med barn 

varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndig tidigare enligt den lag som 

gäller för barnet”.
87

 Det betyder att alla födda barn omfattas av konventionen. 

Barnkonventionens ställning till det ofödda barnet har genomgått en livlig diskussion.
88

 

Några konventionsstater har deklarerat att barnkonventionen skall skydda barn såväl 

före som efter födseln.
89

  

 

Konventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 sakartiklar som tar fasta på vilka 

rättigheter varje barn skall ha. De resterande artiklarna anger hur staterna skall arbeta 

med konventionen. Sakartiklarna skall läsas som en helhet. Barnkonventionen anses 

vara ”hel och odelbar” vilket innebär att det inte går att läsa en artikel avskild från de 

andra artiklarna. Konventionens artiklar är indelade i tre avdelningar. Del I omfattar 

artiklarna 1-41, där barnets rättigheter enligt konventionen räknas upp. Dessa rättigheter 

kan delas in efter ändamålet med rättigheterna. Den första kategorin innehåller 

grundläggande fri- och rättigheter som exempelvis barnets rätt till liv
90

 samt barnets rätt 

att komma till tals
91

. I den andra kategorin ingår rättigheter som ger barnet skydd 

gentemot faror som barn är särskilt utsatta för, hit hör fysiska och psykiska övergrepp. 

Till den tredje kategorin hänförs rättigheter som syftar till att främja barnets utveckling 

genom rätt till utbildning, information, fritid, lek och kultur. Del II och III innehåller 

regler rörande implementering och administrativa bestämmelser. Konventionen 

innehåller fyra grundprinciper som är vägledande för hur helheten skall tolkas.
92

 

Huvudprinciperna är följande:  

 

 Principen om icke-diskriminering; ”Inget barn får diskrimineras på grund av 

sin härkomst, sitt kön, sin religion, funktionshinder eller av andra liknande 

skäl” (Artikel 2), 

 

                                                             
82 Barnrättskommittén, nämnda kommitté består av ”tio experter med högt moraliskt anseende och  
    erkänd sakkunskap” som på barnkonventionens område enligt Barnkonventionen, artikel 43 ”granskar  

    de framsteg som gjorts av konventionsstaterna i fråga om förverkligandet av skyldigheter.” Saldeen,  

    Barn- och föräldrarätt, s 28. 
83 Barnkonventionen, artikel 44.1. 
84 Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s 28. 
85 Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté om arbetet med barnkonventionen under 2002-2007 
86 Schiratzki, Barnrättens grunder, s 21. 
87 Barnkonventionen, artikel 1. 
88 Schiratzki, Barnrättens grunder, s 17 f. 
89 En stat som har angivit detta är Vatikanstaten som i och med detta har gjort reservationer mot  

    Barnkonventionen, artikel 1. 
90 Barnkonventionen, artikel 6. 
91 Barnkonventionen, artikel 12. 
92 Schiratzki, Barnrättens grunder, s 41. 
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 Principen om barnets bästa; ”Vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som 

rör barn skall barnets bästa vara vägledande och sättas främst” (Artikel 3), 

 

 Barnets rätt till liv och utveckling; ”Varje barn skall få utvecklas i sin egen takt 

– och utifrån sina egna förutsättningar” (Artikel 6), 

 

 Barnets rätt att komma till tals; ”I frågor som rör ett barn skall barnet ges 

möjligheter att framföra sina åsikter och dessa åsikter skall respekteras av de 

vuxna” (Artikel 12).
93

  

 

Barnets rättigheter är i många artiklar integrerade med föräldrarnas. Rättigheterna 

skyddar därmed familjen, i och med att barnets rättigheter kan vara avhängigt 

föräldrarnas.
94

 Konventionsstaterna åtar sig därmed att tillförsäkra barnet sådant skydd 

och omvårdnad som behövs för dess välfärd med hänsyn till vårdnadshavarnas 

rättigheter och skyldigheter över barnet.
95

 Det är viktigt att konventionsstaterna 

respekterar att föräldrarnas rättigheter skall minska i takt med att barnets rättigheter ökar 

för att barnets bästa skall tillgodoses.
96

 Konventionsstaterna skall även säkerställa 

erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets 

uppfostran och utveckling. Vårdnadshavarna har huvudansvaret för barnets uppfostran 

och utveckling, där barnets bästa skall komma i främsta rummet.
97

  

 

Barnkonventionen har inte inkorporerats i svensk lagstiftning utan transformerats in. 

Det åligger därmed riksdag och regering att anpassa den svenska normgivningen till 

barnkonventionens innehåll
98

. Genom ratificering av barnkonventionen är den svenska 

staten folkrättsligt förpliktigad att följa konventionen.
99

 Däremot är inte domstolar och 

förvaltningsmyndigheter, som utövar sin makt ”under lagarna” direkt bundna av 

barnkonventionen eftersom bestämmelserna inte utgör svensk lag.
100

 UNICEF Sverige 

anser dock att det finns brister i Sveriges anpassning till barnkonventionen.
101

 

 

3.2 Barnets bästa som princip avseende vårdnad, boende och 

umgänge 

Enligt FB skall barnets bästa vara vägledande för bedömning vid vårdnad, boende och 

umgänge.
102

 Meningsskiljaktigheter kan generellt sett lätt uppstå vilket kan innebära att 

tvist i domstol inleds. Barnets bästa som princip är ett svårdefinierat begrepp. 

Begreppets innebörd har genom tiderna varierat och kan se olika ut i olika samhällen 

och familjer.
103

 Eftersom alla barn inte har samma behov är det svårt att konkret säga 

vad som utgör barnets bästa, vad som är bäst för ett barn behöver inte vara det bästa för 

                                                             
93 Melin, Stefan, Titel: Barnkonventionen i svensk rätt – principer och regler i urval, Thomson fakta,  

    Stockholm 2004, s 10 f.  
94 Schiratzki, Barnrättens grunder, s 41 f. 
95 Barnkonventionen, artikel 5. 
96 Schiratzki, Barnrättens grunder, s 28. 
97 Barnkonventionen, artikel 18. 
98 Barnkonventionen, artikel 4. 
99 Melin, Barnkonventionen i svensk rätt – principer och regler i urval, s 11. 
100 Schiratzki, Barnrättens grunder, s 23. 
101 UNICEF - Barns rättigheter i Sverige. 
102 FB 6 kap 2a§.  
103 Schiratzki, Vårdnad och vårdnadstvister, s 55.  
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ett annat. Det är därmed viktigt att principen om barnets bästa endast används 

vägledande och att hänsyn tas till omständigheterna i varje enskilt fall.  

 

I FB 1998 låg tyngdpunkten på begreppets innebörd utifrån barnets behov av god och 

nära kontakt med båda föräldrarna. En tydligare formulering över principens innebörd 

har framställts av lagstiftaren för att lättare kunna tillgodose barnets bästa vid 

vårdnadstvister.
104

 Enligt 2006 års lagändring i FB skall utgångspunkten över barnets 

bästa numera vara följande; 

 
"Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.  
Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid  

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

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

 – barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.   
Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad."

105
  

 

I och med 2006 års lagändring i FB har lagstiftaren velat framhålla risken för att barn 

inte far illa, vikt skall fästas vid att barn inte utsätts för övergrepp, olovligen förs bort 

eller på annat sätt far illa. Gemensam vårdnad och en välfungerande kontakt med båda 

föräldrarna anses fortfarande, i de flesta fall, vara förenligt med barnets bästa.
106

 Båda 

föräldrarna har ett ansvar för att tillgodose barnets grundläggande behov.
107

 Vid risk att 

barnet eller någon annan i familjen far illa kan gemensam vårdnad undantas.
108

 När 

föräldrarna har stora samarbetssvårigheter kan ensam vårdnad anses bättre än 

gemensam vårdnad. Vid gemensam vårdnad förutsätts föräldrarna inneha ett någorlunda 

konfliktfritt samarbete.
109

 I 2006 års nya vårdnadsregler uttrycks; 

 
”Om föräldrarna saknar vilja och förmåga att sätta barnets bästa före den egna konflikten, 

färgar detta omvårdnaden av barnet. Gemensam vårdnad bör i sådana fall inte få användas 

som ett medel för att ”tvinga” föräldrar att samarbeta.”
110

 

 

I och med lagändringarnas tyngdpunkt på samarbete är det oklart vilket prejudikatvärde 

följande avgörande har; 

 
I NJA 1999 s 451 fann HD att moderns anförda skäl för ensam vårdnad inte ansågs 

tillräckliga. Modern hävdade att föräldrarna inte kunde komma överens, att de hade olika 

uppfostringsstilar och att fadern hade en förvrängd kvinnosyn. Fadern höll med om att de 

hade skild syn på hur barnen skulle uppfostras men hävdade att konflikterna inte utgjorde 
skäl mot gemensam vårdnad.

111
  

 

Kärnfrågan handlar om gemensam eller ensam vårdnad utgör barnets bästa. HD:s 

domskäl bygger på den tidigare lagregeln att; gemensam vårdnad har ansetts vara till 

barnets bästa när inte särskilda skäl talar emot
112

. I målet kunde inte parterna åberopa 

                                                             
104 Prop. 2005/06:99, s 1, 41 ff. 
105 Prop. 2005/06:99. och FB 6 kap 2a§.  
106 Prop. 2005/06:99, s 1, 41 ff.  
107 FB 6 kap 2§ 2st. och FB 6 kap 1§, där barnets grundläggande rättigheterna uttrycks. 
108 Prop. 2005/06:99, s 41 ff. 
109 Schiratzki, Barnrättens grunder, s 108. 
110 Prop. 2005/06:99, s 51. 
111 Avgörandet har kritiserats av Ryrstedt, Eva, Gemensam vårdnad inte alltid det bästa för barn, JT  

     2000-01 s 453. 
112 1998 års lag; FB 6 kap 2a§ och 6 kap 5§. 
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några särskilda skäl för att ensam vårdnad skulle tillfalla en av vårdnadshavarna. Efter 

1998 års lagändring
113

 kan rätten förordna gemensam vårdnad även om endast en av 

föräldrarna vill det, förutsatt att gemensam vårdnad är för barnets bästa.
114

 När det 

framkommer särskilda omständigheter som talar mot gemensam vårdnad skall 

vårdnaden anförtros en av föräldrarna enskilt
115

. Det finns däremot ett senare rättsfall 

som är förenligt med 2006 års nya vårdnadsregler; 

 
I NJA 2006 s 26 hade modern fyra år tidigare överfallit fadern med kniv. Hon dömdes för 
dråpförsök och överlämnades till rättspsykiatrisk vård med särskild utskriftsprövning. 

Parterna separerade och barnen omhändertogs
116

. Ett år senare förordnade TR:n ett 

intermistiskt beslut om att vårdnaden skulle vara gemensam. Fadern motsatte sig detta och 

yrkade ensam vårdnad på grund av moderns olämplighet som vårdnadshavare. Vid 
huvudförhandling var modern inskriven vid rättspsykiatrisk klinik men bodde i egen 

lägenhet. Fadern förklarade att han fortfarande var rädd för modern och att parterna inte 

kunde samråda med varandra angående barnens angelägenheter. Gemensam vårdnad 
framstod därmed inte förenligt med barnens bästa. Den gemensamma vårdnaden skulle 

därför upplösas. HD förordnade att fadern ensam skulle inneha vårdnaden om barnen.  

 

I samband med 2006 års lagändring betonas att riskbedömning skall göras.
117

Motsätter 

sig endast en av föräldrarna gemensam vårdnad hindrar det inte att domstolen förordnar 

om det. Möjligheten att döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja måste 

däremot användas med stor försiktighet och lydhördhet. Anför den part som motsätter 

sig gemensam vårdnad skäl för sin ståndpunkt är det lämpligt att inte gå emot den 

personens vilja eftersom motståndet kan bero på välviljan att skydda barnet. Finns det 

risk att barn far illa vid gemensam vårdnad skall domstol givetvis beakta det. En 

förälder som har misshandlats eller utsatts för andra övergrepp av den andre föräldern 

och som lever i ett tillstånd av oro eller till och med skräck för den andre föräldern kan 

vid gemensam vårdnad vara dålig på att tillgodose barnets behov av trygghet och 

omsorg.
118

  

 

Barnets vilja är också något som skall beaktas vid bedömning av vårdnad, boende och 

umgänge. Barnets vilja kan ses från olika perspektiv. Det är viktigt att ett barn får 

uttrycka sin vilja inför ett beslut, samtidigt som det bör undvikas att ett barn dras in i en 

konflikt. Ett barn skall aldrig behöva ta någon förälders parti. Hänsyn till barnets vilja är 

förknippat med barnets ålder och mognad.
119

     

 

3.3 Sammanfattande kommentarer 

I rättfallsanalysen ser vi tydligt den senaste lagändringens inverkan på vad som anses 

utgöra barnets bästa. Före 2006 års vårdnadsregler låg tyngdpunkt på att gemensam 

vårdnad ansågs vara det bästa för barnet, även om föräldrarna inte kunde komma 

överens. Enligt vår mening är det viktigt att fästa vikt på föräldrarnas eventuella 

konflikt. Råder stora meningsskiljaktigheter mellan vårdnadshavarna anser vi att barnets 

                                                             
113 FB 6 kap 5§. 
114 Se NJA 1999 s 451. 
115 FB 6 kap 5§ 2st. 
116 Enligt 6 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.  
117 Prop. 2005/06:99.  
118 Prop. 1997/98:7, s 48 och s 107 f. 
119 Prop. 2005/06:99, s 44 f. Att hänsyn skall tas till barnets vilja uttrycks i FB 6:2a§ 3st.  
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behov kan åsidosätts. 2006 års vårdnadsregler gör det lättare att döma till ensam 

vårdnad när vårdnadshavarna inte kan samarbeta i frågor som rör barnet.  

 

Det har i nästan ett decennium varit en allmän uppfattning att det bästa för ett barn är 

gemensam vårdnad. Enligt ovan nämnda rättsfall kan vi se att så inte alltid är fallet. Vi 

anser att det bästa för barnet är att växa upp i en trygg miljö med rutiner och utan 

konflikter. Huvudansvaret för att tillgodose barnet en trygg uppväxtmiljö bör enligt vår 

mening ligga på vårdnadshavarna. Vem som anses vara barnets vårdnadshavare 

redogörs i kapitlet nedan. 
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4 Vårdnad   
Nedan följer en redogörelse över innebörden att inneha vårdnad över ett barn samt hur 

beslut om vårdnad efter äktenskapsskillnad avgörs genom domstolsbeslut. Därefter 

beskrivs betydelsen av gemensam vårdnad samt de problem som kan uppkomma vid 

denna vårdnadsform.  

 

4.1 Vårdnadshavare  

Att vara vårdnadshavare innebär i rättsligt hänseende ett juridiskt ansvar över barnet. Ett 

ansvar som sträcker sig fram tills barnet uppnår myndighetsålder eller om äktenskap
120

 

skulle ingås före denna tidpunkt. Inom begreppet rättslig vårdnad görs åtskillnad mellan 

vårdnad och förmynderskap. Vårdnadshavare ansvarar för barnets angelägenheter och 

att tillgodose barnets behov, medan en förmyndare ansvarar för barnets ekonomi och 

egendom. Det är vanligtvis barnets föräldrar som har vårdnaden över barnet och därför 

sammanfaller också oftast dessa roller. Föräldrarna har därmed ett fullständigt ansvar 

för barnet
121

. Hur stort detta ansvar är varierar med hänsyn till barnets stigande ålder 

och mognad.
122

 Vid äktenskap är vanligtvis föräldrarna barnets vårdnadshavare, 

beträffande samboförhållanden föreligger däremot ensam vårdnad för modern vid 

barnets födsel. Fadern kan erhålla vårdnad över barnet genom äktenskap eller 

registrering hos Skatteverket, detta ger gemensam vårdnad precis som vid äktenskap.
123

  

 

I gällande rätt föreligger antingen gemensam eller enskild vårdnad. Vid skilsmässa är 

huvudregeln att det skall föreligga gemensam vårdnad, den gemensamma vårdnaden 

som existerat under äktenskapet skall bestå.
124

 Gemensam vårdnad kan dock upplösas 

och en förälder kan yrka att vårdnaden skall tillerkännas denne ensam.
125

 Ensam 

vårdnad förekommer endast i undantagsfall. Anledningen till att en part erhåller ensam 

vårdnad kan bero på att det föreligger stora samarbetsproblem mellan föräldrarna, att 

gemensam vårdnad inte anses utgöra barnets bästa eller om den andre föräldern anses 

olämplig som vårdnadshavare.
126

 Vid dödsfall tillfaller oftast vårdnaden automatiskt 

den andre föräldern ensam, förutsatt att den efterlevande föräldern anses lämplig som 

vårdnadshavare. I de fall båda föräldrarna avlider skall en eller två vårdnadshavare utses 

av domstol.
127

 

 

4.2 Vårdnadshavarens rättigheter och skyldigheter  

Föräldrar har juridiska rättigheter och skyldigheter gentemot sina barn. Det kan vara 

svårt att urskilja en tydlig gräns mellan dessa. Föräldrarnas rättigheter syftar på att fatta 

beslut för barnet och att de, i egenskap av vårdnadshavare, har rätt att utöva vårdnad om 

                                                             
120 Enligt Äktenskapsbalken 2 kap 1§ krävs särskilt tillstånd för att en person under 18 år skall få ingå  

      äktenskap.  
121 I vissa fall kan domstol utse en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare som inte är barnets  

      föräldrar. Se FB 6 kap 2§.  
122 FB 6 kap 2§.  
123 FB 6 kap 3§. och FB 6 kap 4§.  
124 FB 6 kap 3§ 2st.   
125 FB 6 kap 5§.  
126 Se vidare NJA 2007 s 382 vilket refereras i kapitel 4.4. 
127 FB 6 kap 9§. 
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barnet utan inblandning av offentligt organ. Att tillgodose barnets behov och att utöva 

tillsyn är något som kan nämnas som vårdnadshavarnas skyldigheter.
128

 Inom denna 

skyldighet ansvarar vårdnadshavarna för att barnet inte orsakar skada för någon annan. 

Föräldrar skall ha uppsikt över sina barn och vidta eventuella åtgärder för att skada inte 

skall uppkomma. Förorsakar barnet skada finns risk att vårdnadshavarna blir 

skadeståndsskyldiga eller att det uppkommer straffansvar för barnets vållande.
129

    

 

Det ankommer, som ovan nämnts, på vårdnadshavare att tillgodose de grundläggande 

rättigheter som ett barn enligt lag har rätt till.
130

 Barnets grundläggande rättigheter kan 

därmed tjäna som vägledning för vårdnadshavarna vid deras uppfostran av barnet, men 

också för domstol och socialtjänst då de har att avgöra tvistefrågor som rör vårdnad, 

boende och umgänge.
131

 Föräldrarnas ansvar uttrycks även i FN:s barnkonvention.
132

  

 

I FB stadgas att ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran. Ett 

barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart, vidare stadgas det att ett 

barn inte på något sätt får utsättas för kroppslig eller kränkande bestraffning.
133

 

Bakgrunden till dessa grundläggande behov föreslogs i 1979 års utredning
134

 och 

byggde på psykologisk och medicinsk forskning kring vad som utgör en bra 

uppväxtmiljö, samt vilka fördelar en sådan miljö kan ge ett barn. Behovet av 

omvårdnad, trygghet och god uppfostran anses utgöra viktiga faktorer för ett barns 

personliga utveckling. Rätten till omvårdnad anses innefatta både fysisk och psykisk 

vårdnad. Materiella behov såsom bostad och rätt till utbildning efter egna önskemål 

skall också tillgodoses. Kärlek och trygghet är grundläggande och viktigt för barnets 

utveckling. Barnet behöver både få och kunna ge kärlek för att utvecklas som individ. 

Ett barns rätt till trygghet är också något som speglas i FB över barnets grundläggande 

rättigheter. En trygg miljö och ett stabilt förhållande till sina föräldrar är något barn i 

alla åldrar är i behov av. Vidare behöver ett barn få utvecklas i en miljö som kan ge 

stimulans. Föräldrarna skall hjälpa barnet att lära sig sätta gränser och vad som är 

innebörden av att ta ansvar. Barn är i behov av lärdom inom dessa områden och behöver 

få hjälp med att lära sig olika redskap som behövs i livet, allt för att de slutligen skall 

kunna frigöra sig från sitt beroende av föräldrarna och klara sig på egen hand.
 135

 

 

4.3 Vårdnad genom domstolsbeslut  

Kan barnets föräldrar inte nå en överenskommelse om barnets vårdnad kan en förälder 

väcka talan vid domstol och yrka att rätten skall avgöra tvisten.
136

 Om föräldrarna 

ansöker om skilsmässa kan domstolen samtidigt avgöra tvist om vårdnad. Domstolen 

skall således avgöra vem av föräldrarna som skall vara vårdnadshavare för barnet 

utifrån hänsyn till barnets bästa.
137

 En överföring av vårdnad och boende samt 

                                                             
128 Schiratzki, Vårdnad och vårdnadstvister, s 124 ff.  
129 FB 6 kap 2§ 2st. samt BrB 23 kap 6§ 2st.  
130 FB 6 kap 2§ 2st. Att anmärka är dock att ansvaret för att dessa rättigheter tillgodoses till viss del också  

     vilar på samhället. 
131 Prop. 1981/82:168, s 22.  
132 Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge, s 45. och Barnkonventionen, artikel 18. 
133 FB 6 kap 1§.  
134 SOU 1979:63. 
135 A a s 55 f. och Ewerlöf, Sverne och Singer, Barnets bästa, s 29 ff. 
136 FB 6 kap 5§. Det gäller även barnets boende och umgänge, se FB 6 kap 14a§ 1st. och 6 kap 15a§ 1st.  
137 SOU 2005:43. 
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fastställande av umgänge kan ske genom avtal
138

 eller domstolsbeslut
139

. Allmän 

domstol skall meddela beslut i familjerättsliga tvister. Huvudregeln är att mål om 

vårdnad, boende och umgänge skall avgöras efter huvudförhandling.
140

 Förmår rätten 

parterna att uppnå samförståndslösning kan målet avgöras utan huvudförhandling.
141

  

  

När en av föräldrarna godkänner gemensam vårdnad kan domstol besluta om gemensam 

vårdnad mot den andre förälderns vilja.
142

 Rätten får däremot inte besluta om gemensam 

vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det.
143

 År 2002 dömde TR till gemensam 

vårdnad mot en förälders vilja i nästan hälften av målen.
144

 Syftet med 2006 års nya 

regler om vårdnad var att användningen av den gemensamma vårdnaden skulle stramas 

upp. Rätten skulle fästa särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor 

som rör barnet.
145

 Har föräldrarna gemensam vårdnad får rätten på talan av en av dem 

eller båda besluta vem av vårdnadshavarna barnet skall bo tillsammans med, samt hur 

umgänget med den andre föräldern skall utformas. Avgörande för beslutet är barnets 

bästa
146

.
147

 Enligt förarbetena kan domstolen även besluta om växelvis boende mot en 

förälders vilja för att tillgodose barnets bästa.
148

  

 

Det är vårdnadshavarna som har talerätt i frågor om vårdnad, boende och umgänge i 

processuella förhållanden.
149

 Talan kan väckas av båda eller en av föräldrarna. Vid 

äktenskapsskillnad får rätten, utan yrkande, anförtro en av föräldrarna ensam vårdnad 

om gemensam vårdnad är uppenbart oförenligt med barnets bästa
150

. Framkommer det i 

en vårdnadstvist eller vid äktenskapsskillnad att en förälder gör sig skyldig till 

missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet, som kan medföra 

bestående fara, skall rätten ex officio
151

 besluta om ändring i vårdnaden
152

. I sådana fall 

har även socialnämnd talerätt
153

.
154

 I rättspraxis förekommer det inte längre att rätten på 

eget initiativ kan besluta om ändring av vårdnaden
155

. Föreligger allvarliga brister i 

omsorg kan barnet skyddas genom vård enligt lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU).
156

 

 

Rätten har ett utredningsansvar och därmed kan det vara svårt att hitta riktlinjer för vilka 

krav som skall ställas på parternas bevisning. Innan rätten avgör ett mål skall 

socialnämnd ges möjlighet att lämna upplysningar. Har socialnämnd information som 

                                                             
138 FB 6 kap 6§.  
139 FB 6 kap 5§. 
140 Schiratzki, Barnrättens grunder, s 102. 
141 RB 42 kap 6§. och 42 kap 17§. 
142 FB 6 kap 5§. 
143

 FB 6 kap 5§ 2st. 
144 Socialstyrelsen, Glimtar av barn från vårdnads-, boende- och umgängesdomar 1999 respektive 2002,  
     Socialstyrelsen 2004, s 7. 
145 Prop.2005/06:99, s 51f. 
146 FB 6 kap 14a§. 
147 Schiratzki, Barnrättens grunder, s 103. 
148 Prop. 1997/98:7, s 112. 
149 Prop. 2005/06:99, s 53. 
150 FB 6 kap 5§ 3st.  
151 Ex officio innebär att någon exempelvis en myndighet skall beakta någonting på eget initiativ, dvs.  

      utan att någon utomstående påkallar beaktande därav.   
152 FB 6 kap 7§. 
153 Gäller även vid en förälders umgänge med sitt barn. 
154 Schiratzki, Barnrättens grunder, s 104. 
155 Se dock RH 2005:38. 
156 Schiratzki, Barnrättens grunder, s 104. 
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kan vara av intresse för frågans fortsatta utredning är nämnden skyldig att lämna sådan 

information till domstolen.
157

 Om det enligt rätten behövs en vårdnadsutredning kan 

domstol uppdra åt socialnämnd eller annat organ att göra sådan utredning.
158

 Det är 

rättens ansvar att se till att utredningen bedrivs skyndsamt.
159

 Den som utför 

utredningen skall, om det inte är olämpligt, försöka klarlägga barnets vilja och redogöra 

den för domstol.
160

  

 

I Socialstyrelsens allmänna råd framkommer att utredaren bör, med beaktande av 

eventuella riktlinjer från rätten, redogöra för sin bedömning av till exempel barnets 

känslomässiga anknytning och relation till respektive förälder samt barnets möjligheter 

att få sina behov och rättigheter tillgodosedda. Hänsynstagande skall även tas till om 

barn far illa, till exempel om någon av föräldrarna har gjort sig skyldig till våld eller 

andra övergrepp mot barnet eller den andre föräldern. Föräldrarna bör även hålla barnet 

utanför sina konflikter, föräldrarna skall kunna skilja på sina egna behov och barnets 

samt prioritera barnets behov framför sina egna
161

.  

 

Vid domstolsförfarandet fortsätter försöken att förmå föräldrarna att uppnå en 

överenskommelse om barnet. Ett alternativ är att rätten beslutar att socialnämnd skall 

hålla i samarbetssamtal för att lösa tvisten
162

. Det leder till att målet förklaras vilande 

under en viss tid i avvaktan på resultatet från samtalen. Målet kan också 

vilandeförklaras om samarbetssamtal inletts från initiativ av föräldrarna och rätten 

bedömer att fortsatta samtal är av nytta. Vid särskilda skäl kan rätten förlänga den 

utsatta tiden
163

. Parterna bär sina egna rättegångskostnader vid process om vårdnad, 

boende och umgänge. En part kan dock förpliktas att ersätta motpartens 

rättegångskostnader helt eller delvis, om han eller hon uppsåtligen eller vårdslöst 

föranlett onödiga kostnader eller uppskov i målet
164

.
165

 

 

4.4 Gemensam vårdnad 

Enligt Ewerlöf är det en utbredd uppfattning att gemensam vårdnad innebär att 

föräldrarna har barnet hos sig lika mycket, det vill säga ett hälftenansvar där barnet 

flyttar och bor hos modern respektive fadern lika mycket. Ett delat vårdnadsansvar är 

däremot inte vad som avsetts som utgångspunkt för gemensam vårdnad. Det uttrycks i 

lagtext att ett gemensamt vårdnadsansvar
166

 fortsättningsvis skall kvarstå efter en 

separation.
167

  

 

Vid bedömning om vårdnad skall vara gemensam eller enskild skall särskild vikt fästas 

på föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. En någorlunda konfliktfri 

                                                             
157 FB 6 kap 19§ 2st.  
158 Schiratzki, Barnrättens grunder, s 105. 
159 FB 6 kap 19§ 3st. 
160 FB 6 kap 19§ 4st. 
161 Socialstyrelsen, Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2003:14, Socialnämndens allmänna råd  

     om socialnämndens handläggning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge, Kungsälv 2003,     

     s 10. 
162 FB 6 kap18§ 2st. 
163 FB 6 kap 18§ 3st. 
164 FB 6 kap 22§. jfr RB 18 kap 3§, 18 kap 6§. 
165 Schiratzki, Barnrättens grunder, s 106 f. 
166 FB 6 kap 3§ 2st.  
167 Ewerlöf, Sverne och Singer, Barnets bästa, s 52 ff. 
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situation mellan föräldrarna bör föreligga för att gemensam vårdnad skall 

förekomma.
168

 Innebörden av en sådan konfliktfri relation var föremål för bedömning i 

NJA 2007 s.382.  

 
En fader ansökte i september 2004 om ensam vårdnad över parets dotter, född samma år. 

Föräldrarna kom däremot under hösten att enas om gemensam vårdnad. Under hösten hade 

fadern regelbunden kontakt och umgänge med dottern och i december samma år yrkade 
fadern att dottern skulle bo tillsammans med honom istället för modern. Modern bestred 

yrkandet och anförde i första hand ensam vårdnad och i andra hand att hon skulle ha dottern 

boende hos sig men att fadern skulle erhålla viss umgängesrätt. TR kom att meddela ett 
intermistiskt beslut, bland annat gällande faderns umgängesrätt. Vid huvudförhandling 

utgjorde rättsfrågan i huvudsak vårdnadsfrågan mellan föräldrarna. I TR bedömdes att 

föräldrarna även fortsättningsvis skulle erhålla gemensam vårdnad samt att fadern hade rätt 

till umgänge enligt den överenskommelse som parterna kommit fram till. Både modern och 
fadern överklagade TR:s dom, vilken ändrades av HovR, då modern tillskrevs ensam 

vårdnad. Domen överklagades av fadern, men denne vann dock inte framgång i HD. 

Huvudfrågan i målet var huruvida parternas samarbetssvårigheter är av sådant slag att 
gemensam vårdnad inte är att föredra. HD konstaterade att barnets bästa skall vara 

avgörande för bedömning av vårdnadsfrågor. Särskild vikt skall fästas på barnets behov av 

en god och nära relation till båda föräldrarna. I de fall det blir tal om ändring av vårdnad 
finns ytterligare bestämmelser som aktualiseras

169
. För att avgöra om vårdnaden skall vara 

gemensam eller ensam skall stor vikt fästas vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i de 

frågor som rör barnet
170

. Gemensam vårdnad är i de flesta fall till barnets bästa men ständiga 

konflikter mellan föräldrarna och stora samarbetsproblem kan få stor negativ inverkan på 
barnet, vilket därmed kan utgöra skäl för att gemensam vårdnad bör upplösas. HD 

konstaterade att de stora konflikter som förelegat mellan föräldrarna alltsedan flickan föddes 

inte har kunnat lösas av parterna själva, utan inneburit rättsliga processer sedan flickan var 
fyra månader gammal. Det av TR utformade beslut och det faktum att nya yrkanden därefter 

framställts menar HD är faktorer som belyser att föräldrarna har stora problem att utöva ett 

välfungerande samarbete i frågor som rör barnet. HD menar därmed att parternas 

svårigheter att samarbeta måste anses vara av sådan omfattning att gemensam vårdnad inte 
utgör barnets bästa. Mot bakgrund av detta tilldömde HD modern ensam vårdnad.

171
   

 

I rättsfallet ansågs vårdnadshavarnas samarbetsproblem så pass stora att gemensam 

vårdnad inte ansågs utgöra barnets bästa. 

 

4.5 Sammanfattande kommentarer 

I kapitlet har frågor om gemensam vårdnad behandlats och vad som avgör om föräldrar 

skall erhålla gemensam eller ensam vårdnad efter skilsmässa. Gemensam vårdnad utgör 

huvudregeln i svensk rätt, men det är inte alltid förenligt med barnets bästa. 

Samarbetsproblem mellan vårdnadshavare kan påverka ett barn negativt och därmed 

utgöra grund för ensam vårdnad. I det ovan angivna rättsfallet belyses att föräldrarnas 

samarbetsproblem kan utgöra anledning för domstol att tilldöma enskild vårdnad.  

 

Vid bedömning av vårdnadsfrågan anges i FB att stor vikt skall fästas vid föräldrarnas 

förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad förutsätter att 

föräldrarna klarar av att samarbeta och att deras oenighet inte riskerar gå ut över barnet. 

                                                             
168 FB 6 kap 5§ 2st. och prop. 2005/06: 99 s 87.   
169 FB 6 kap 5§ 2st.  
170 Prop. 2005/06:99, s 48 ff. och 6 kap 5§ 2st.  
171 NJA 2007 s 382. 
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Enligt omständigheterna i rättsfallet konstaterades att sådana samarbetsproblem förelåg 

och att det inte var förenligt med barnets bästa att tilldöma gemensam vårdnad. Barnets 

bästa är utgångspunkt i dessa frågor och en förutsättning för att gemensam vårdnad skall 

anses fungera är att föräldrarna kan komma överens utan att alltför stora konflikter 

påverkar barnet negativt.  

 

Föräldrarnas oförmåga att samarbeta påverkar inte endast huruvida beslut om vårdnaden 

skall vara ensam eller gemensam. Samarbetsproblem utgör ett uppmärksammat problem 

beträffande krav på konsensus vid beslutsfattande vid gemensam vårdnad. Det krav som 

idag råder på konsensus vid beslutsfattande kräver att föräldrarna kan utföra ett 

någorlunda bra samarbete i frågor som rör barnet, vilket inte alltid är fallet i praktiken. 

Det är vanligt att föräldrar saboterar för varandra och i de fall den ena föräldern inte ger 

sitt medgivande för till exempel hälso- och sjukvårdskontroller kan det innebära att 

barnets bästa inte tillgodoses. Kravet på konsensus vid gemensam vårdnad kommer att 

redogöras i nästa kapitel.  
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5 Krav på konsensus vid gemensam vårdnad 
I detta kapitel behandlas gällande rätt beträffande beslutanderätt vid gemensam vårdnad 

samt vilka problem som kravet på konsensus kan medföra. Dessutom kommer vi att 

redogöra vad samarbetssamtal innebär.    

 

5.1 Beslutanderätt vid gemensam vårdnad  

Föräldrar med gemensam vårdnad skall fatta gemensamma beslut angående frågor om 

vårdnad. Vårdnadshavarna har därmed rättigheter och skyldigheter att bestämma i 

frågor som rör barnets personliga angelägenheter.
172

 Gemensam vårdnad förutsätter ett 

långtgående samarbete mellan föräldrarna. Lagstiftarens vision är att vårdnadshavarna 

skall vara överens om hur vårdnaden skall utövas och att närmare lagregler därför inte 

behövs.
173

  

 

En allmän utgångspunkt enligt Barnkonventionen
174

 är att föräldrar vill sitt barns bästa, 

men det är också viktigt att uppmärksamma att vårdnadshavarna inte alltid har förmåga 

att sätta barnets intressen framför sina egna. Vid myndighetsbeslut skall barnets bästa 

vara en ledstjärna. Det är däremot inte ett nödvändigt krav vid föräldrarnas 

beslutsfattande. Beslutsfattandet för föräldrar med gemensam vårdnad står inför två 

problem. Det första problemet utgör föräldrar som inte lever ihop, eftersom de ofta har 

olika intressen som kan leda till att deras intressen avviker från varandra. Det går inte 

heller att bortse från det faktum att föräldrarna kan vilja hämnas på varandra eller utöva 

makt över den andra vilket kan orsaka konflikter.
175

 För det andra råder krav på 

konsensus mellan föräldrar som har gemensam vårdnad i Sverige. Vid gemensam 

vårdnad måste i princip alla beslut fattas i samförstånd.
176

 Den förälder som för tillfället 

har barnet hos sig kan däremot ta vardagliga beslut som hör till barnets dagliga omsorg. 

Den dagliga omsorgen består enligt lagstiftningens förarbeten av barnets mat, sovtider 

och hur barnet skall tillbringa sin fritid.
177

 Det är endast beslut av mer ingripande 

betydelse
178

 för barnets framtid som kräver samråd.
179

   

 

Bortsett från beslut som rör daglig omsorg får den ena vårdnadshavaren ensam utöva 

beslutanderätt om den andra vårdnadshavaren till följd av frånvaro, sjukdom eller annan 

orsak är förhindrad att delta i sådana beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas.
180

  

 

5.2 Samarbetsproblem mellan vårdnadshavare 

När föräldrar väljer att gå skilda vägar kommer de vanligtvis överens i frågor om vad 

som är bäst för barnet. Barnets bästa är vad som eftersträvas enligt lag
181

. En skilsmässa 

                                                             
172 FB 6 kap 11§. och 6 kap 13§ 1st. 
173 Schiratzki, Barnrättens grunder, s 93. och  Direktiv 2006:83 - Beslutanderätten vid gemensam  

      vårdnad. 
174 Barnkonventionen, artikel 18.  
175 Ryrstedt, Eva, Kravet på konsensus – till barnets bästa?, SvJT 2003, s 340. 
176 A a s 341. 
177 SOU 2007:52, s 11. 
178 FB 6 kap 13§ 2st. 2 men. 
179 Till exempel i frågor som rör barnets skolgång och bosättning. Prop. 1975/76:170, s 178. 
180 FB 6 kap 13§ 2st. 1 men. 
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är sällan konfliktfri och det förekommer ofta svårigheter för föräldrar att uppnå enighet i 

frågor som rör barnet, något som många gånger kan leda till att barnet hamnar i kläm. 

För att undvika förstorade konflikter och för att få stöd och hjälp i att uppnå enighet i 

frågor kring vårdnad, boende och umgänge erbjuds vårdnadshavarna 

samarbetssamtal.
182

 Nedan följer därför en redogörelse över vad samarbetssamtal 

innebär. 

 

5.2.1 Samarbetssamtal 

Samarbetssamtal kan ses som ett instrument för föräldrarna att själva hitta lösningar för 

vårdnad, boende och umgänge.
183

 Möjlighet till samtal erbjuds av kommunen.
184

 Det är 

upp till varje kommun att utifrån deras egna resurser och förutsättningar bestämma om 

samtalens utformning. Tillgång och kvalitet kan därför variera från kommun till 

kommun. För att tillgodose kommunmedlemmarnas behov finns det inget som hindrar 

att en mindre kommun går samman med en eller flera andra kommuner.
185

 

Samarbetssamtal skall erbjudas kostnadsfritt.
186

 Samtalen utgörs enligt huvudregeln av 

sekretess. Inom socialtjänsten gäller sekretess för uppgift om den enskildes personliga 

förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att enskild eller någon 

närstående till denne lider men.
187

 

 

Fokus i samarbetssamtalen skall vara konfliktlösning samt att ge vägledning för att 

åstadkomma gemensamma lösningar för uppkomna konflikter. Målet med samtalen är 

att få föräldrar att uppnå samförståndslösningar i frågor som rör barnets vårdnad, 

boende och umgänge. I de fall samtalen inte skulle leda fram till lösning kan ändock 

samtalstillfällena bidra till en, för föräldrarna, ökad förståelse för den andra partens 

uppfattning av situationen. Genom att samtalen leder till ökad kunskap i 

konflikthantering kan det medföra att barnet hålls utanför konflikter.
188

 Initiativ till 

samarbetssamtal kommer vanligen från föräldrarna.
189

 I vissa fall kan domstol begära att 

samarbetssamtal skall äga rum, något som inte kräver föräldrarnas samtycke. Ett sådant 

samtal kan meddelas då det anses föreligga ett syfte. Det föreligger däremot inget tvång 

för föräldrarna att delta eftersom samtalen inte är förenade med sanktion.
190

  

 

Syftet med samarbetssamtal är att hjälpa föräldrarna att samarbeta och uppnå 

överenskommelser i frågor som rör barnet. Föräldrar utgör därmed självklara parter i 

samtalen.
191

 Eftersom barnet är i centrum för samtalen och frågorna som diskuteras rör 

barnet måste det därmed anses lämpligt att, på något stadium, även samtala med 

barnet.
192

 Det finns ingen uttrycklig regel som stadgar att samtal med barnet skall ske.
193

 

                                                                                                                                                                                   
181 FB 6 kap 2a§. 
182 FB 6 kap 18§.  
183 Prop.1990/91:8, s 27 f.  
184 SoL 5 kap 3§. 
185 Prop. 1990/91:8, s 28 f. 
186 Socialstyrelsen, Vårdnad, boende och umgänge - Stöd för rättstillämpning och handläggning inom  

     socialtjänstens familjerätt, s 108.  
187 A a s 204. och OSL 26 kap 1§.  
188 Prop. 1990/91:8, s 27 f. 
189 SOU 1995:79, s 258. 
190 Prop. 1990/91:8, s 29 f. och FB 6 kap 18§ 2st.  
191 Socialtjänsten Vårdnad, boende och umgänge - Stöd för rättstillämpning och handläggning inom  
     socialtjänstens familjerätt, s110. 
192 Prop. 1990/91:8, s 27 f.  
193 Prop. 1994/95:224, s 37. 
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Barnets behov av att samtala med någon på grund av konflikten måste primärt 

tillgodoses på annat sätt.
194

 I de fall de inte anses olämpligt bör ett barn få möjlighet att 

delta i samtalen, något som bör ske först då föräldrarna börjat kunna föra konkreta 

diskussioner i tvistefrågorna.
195

 Det är emellertid upp till samtalsledararen att avgöra 

om samtal bör ske samt vilket syfte ett sådant samtal med barnet skall ha. Denne skall 

överväga om samtal med barnet anses lämpligt med hänsyn till barnets ålder och 

mognad samt med beaktande av barnets eget behov av att få prata om det inträffade och 

delge sin syn på situationen.
196

  

 

5.2.1.1 Avtal och överenskommelser 

Genom samarbetssamtal erbjuds vårdnadshavarna stöd och hjälp för att lyckas lösa 

frågor kring barnets vårdnad, boende och umgänge samtidigt som det utgör ett viktigt 

alternativ för att undvika domstolstvist.
197

 Samarbetssamtal kan mynna ut i en 

överenskommelse eller ett bindande avtal mellan föräldrarna. Till skillnad från avtal är 

överenskommelser som genomförs inte bindande. Avtal kan däremot bli bindande 

genom ett godkännande från socialnämnden.
198

 Innan socialnämnd godkänner avtal 

ansvarar de för att samtliga frågor kring vårdnad, boende och umgänge är grundligt 

utredda
199

 och att avtalet tillgodoser barnets bästa.
200

 När socialnämnd godkänt ett avtal 

kan det verkställas på samma sätt som ett domstolsavgörande.
201

  

 

5.3 Sammanfattande kommentarer 

När två parter genomgår en separation ligger oftast någon form av konflikt bakom. 

Många frågor skall lösas, däribland frågor som rör barnet. Det är viktigt att ett barn inte 

hamnar i kläm i och med föräldrarnas konflikter. Vid samarbetssamtal kan föräldrar få 

hjälp med att lösa vårdnad, boende och umgängesfrågor samt lära sig hantera sina 

konflikter. Det problem som idag föreligger är att beslutanderätten vid gemensam 

vårdnad skall ske i enighet mellan vårdnadshavarna. Samarbetsproblem mellan 

vårdnadshavare kan således ställa till problem. Det är viktigt att barn har rätt till vård 

och annan behandling och att samarbetsproblem mellan föräldrar inte riskerar att 

fördröja sådan rätt. Att erbjuda samarbetssamtal kan därmed vara en bra möjlighet för 

vårdnadshavarna att lösa konflikter mellan sig. Det råder däremot problem om 

vårdnadshavarna har så pass stora konflikter att genomförande av samarbetssamtal inte 

anses möjligt. Samarbetssamtalet genererar således inte någon lösning på problemen. Vi 

anser i sådana fall att ensam vårdnad kan vara den enda utvägen och en bättre lösning än 

gemensam vårdnad.  

                                                             
194 Prop. 1990/91:8, s 27 f. 
195 Prop. 2005/06:99, s.47 f. 
196 SOSFS 2003:14, s 3.   
197 Socialstyrelsen, Vårdnad, boende och umgänge - Stöd för rättstillämpning och handläggning inom  

      socialtjänstens familjerätt, s 108. 
198 Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen, Samarbetssamtal - för barnens skull, s 2f. och FB 6 kap 6§.  
199 FB 6 kap 17a§ 3st. 
200 FB 6 kap 2a§. 
201 FB 21 kap 1§ 2st.  
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6 Diskussion 
Genom ratificering av barnkonventionen har Sverige förbundit sig garantera att 

konventions artiklar följs. Sveriges riksdag och regering har till uppgift att anpassa 

normgivning efter barnkonventions innehåll. Om barnkonventionen transformerats 

korrekt i svensk lagstiftning kan diskuteras. UNICEF Sverige anser att det finns brister i 

Sveriges anpassning till FN:s konvention om barnets rättigheter. De är av uppfattningen 

att Barnkonventionen bör inkorporeras i svensk rätt. Vi anser att inkorporering av 

barnkonventionen i svensk lagstiftning skulle kunna medföra att barnens rättigheter 

lättare tillgodoses, särskilt beträffande barnets vilja att komma till tals. Vid 

vårdnadstvist anser vi däremot att fokus borde ligga på att hitta en tvistelösningsmodell 

för att lösa konflikter mellan vårdnadshavarna istället för huruvida inkorporering av 

barnens rättigheter bör ske i lagstiftning.   

 

Det finns två artiklar i konventionen som är av betydelse i vår redogörelse av barnets 

bästa. Artikel 5 behandlar det rättsliga förhållandet mellan barn och föräldrar. Artikel 18 

anger att vårdnadshavarna bär huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling där 

barnets bästa är en allmän utgångspunkt. Det är viktigt att tillgodose barnets bästa och i 

Sveriges senaste lagändringar i FB var syftet att stärka barnperspektivet samt tydliggöra 

principen om barnets bästa. Vi anser att 2006 års reform beträffande införandet av 

riskbedömning att barn inte far illa var nödvändig. Vi tycker det är bra att fokus numera 

ligger på barnet och inte endast på barnets behov av en god och nära kontakt med båda 

föräldrarna. Barnets bästa är dock fortfarande ett svårdefinierat begrepp och därför är 

det bra att principen endast är vägledande vid vårdnadstvist. 

 

Det synes föreligga en långtgående tro att gemensam vårdnad automatiskt främjar 

barnets bästa. Vid konflikt mellan föräldrar kan det ifrågasättas om gemensam vårdnad 

alltid är det bästa för barnet. Lagstiftarens vision är att vårdnadshavarna skall vara 

överens om vårdnaden och att utövande av gemensam vårdnad inte behöver regleras i 

lag. Vi är däremot av motsatt åsikt och anser att det krävs en tvistelösningsmodell 

istället för det krav på konsensus vid beslutsfattandet av gemensam vårdnad som idag 

råder i svensk rätt.  

 

En allmän utgångspunkt är att vårdnadshavarna vill barnets bästa och lyckas sätta 

barnets intressen framför sina egna. Det kanske inte är föräldrarnas avsikt att åsidosätta 

barnets bästa men det är lätt att konflikten tar över och barnet hamnar i kläm. Vi anser 

därför att det vore lämpligt om föräldrarna kunde komma överens om barnets vårdnad 

när de är sams. Här kan vi dra likheter med äktenskapsförord. Äktenskapsförordet är ett 

avtal som ingås i samband med äktenskap för att reglera parternas mellanhavanden vid 

en eventuell skilsmässa. Förordet ingås när parterna är överens därför det då är lättare 

att nå gemensamma lösningar. Det är en fördel om parterna innan de skaffar barn är 

överens om barnets vårdnad, eftersom det vid föräldrarnas osämja är svårt att tillgodose 

barnets bästa. Det är dock svårt för par att enas om vårdnaden innan de skaffar barn om 

deras förhållande från början inte var stabilt eller när ett barn blivit till ”oplanerat”.   

 

År 2006 tillsattes en kommitté av regeringen med uppgift att utreda de nackdelar som 

finns för barn vid gemensam vårdnad när föräldrarna inte kan komma överens i frågor 

som rör barnet. Problem med krav på konsensus har uppmärksammats och publicerats i 

SOU 2007:52 – Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. Utredarens uppgift var att 
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ta fram en tvistelösningsmodell för att underlätta beslutsfattandet vid gemensam 

vårdnad. Den modell som utredaren ansåg var mest fördelaktig var självständig 

beslutanderätt. Förslaget har remissbehandlats men inte lett till lagstiftning.  

 

Fördelarna med utredarens förslag är att modellen av naturliga skäl anses som ett bra 

alternativ i situationer när barnet är i behov av hälso- och sjukvårdsrelaterade insatser 

och sociala stödåtgärder. Vårdnadshavaren fråntas inte helt sin beslutanderätt utan kan 

fortfarande utöva inflytande i beslut som rör barnet. Någon särskild förordnad 

vårdnadshavare behöver därför inte utses. Det finns inget som hindrar att gemensam 

beslutanderätt kan utövas. Vi anser att det är viktigt att det fattas snabba beslut när barn 

är i behov av sjukvårdinsatser och stödåtgärder. Ett barns behov av vård skall inte 

åsidosättas på grund av föräldrarnas samarbetsproblem. Vi delar därför utredarens 

mening att ett barns behov av behandling och vård måste väga tyngre än principen om 

gemensam beslutanderätt. Vi ser även fördelaktigt på att beslutanderätten inte helt 

fråntas vårdnadshavaren utan självständig beslutanderätt. Dennes inställning kan således 

fortfarande ligga till grund för beslut. Det finns däremot en risk att vårdnadshavare med 

självständig beslutanderätt missbrukar sin ställning vilket kan leda till att samarbetet 

mellan parterna förvärras vilket inte är förenligt med barnets bästa.    

 

Nackdelarna med utredarens förslag är att modellen inte främjar samarbetet mellan 

föräldrarna. Det finns därmed risk att föräldrar med eller utan varandras vetskap fattar 

motstridiga beslut, något som däremot kan undvikas när båda föräldrarna är delaktiga i 

besluten. Ytterligare en nackdel med förslaget är att det krävs ett domstolsbeslut, vilket 

även är kostsamt och tidskrävande. Konflikter riskerar även att öka och löser inte 

samarbetsproblemen mellan föräldrarna, vilket kan påverka barnet negativt.  

 

I utredningen om självständig beslutanderätt har bland annat Stockholms TR, 

Barnombudsmannen och Rädda Barnen yttrat sig. Stockholms TR ansåg att gemensam 

vårdnad inte utgör barnets bästa när vårdnadshavarna inte kan komma överens i frågor 

som rör barnet. TR framförde kritik mot förslaget om att nuvarande lagstiftning inte 

varit i kraft tillräckligt länge för att en utvärdering av föreslagen tvistelösningsmodell 

skall anses möjlig. De anser att förslaget är en urholkning av den gemensamma 

vårdnaden och att samarbetet mellan föräldrarna kan försvåras. Vi håller delvis med 

TR:s yttrande om att förslaget utgör en urholkning av den gemensamma vårdnaden i 

och med att föräldrarna kan ges ytterligare en orsak till konflikt. Det kan leda till att fler 

vårdnadshavare går till domstol för att försöka få till stånd självständig beslutanderätt.  

 

Barnombudsmannen och Rädda Barnen avstyrkte också förslaget om självständig 

beslutanderätt, de menar att ett sådant förslag har större nackdelar än fördelar. 

Organisationerna förespråkade en alternativ tvistelösningsmodell, där båda 

vårdnadshavarna skall ges självständig beslutanderätt. Vi anser att en sådan modell är 

bra på sådant sätt att konflikterna mellan vårdnadshavarna inte riskerar att öka, vilket 

bland annat är problemet med utredarens föreslagna modell. Barnombudsmannens och 

Rädda Barnens alternativa tvistelösningsmodells fördelar är också, i likhet med 

utredarens förslag, att tillgodose barnets behov till vårdinsatser och stödåtgärder. De 

anser även att beslut skall fattas utan domstols medverkan, vilket vi tycker är bra. Ett 

domstolsbeslut kan dra ut på tiden och därmed innebära att ett beslut om till exempel 

barnets vård kan komma att fördröjas. Vi håller även med om att domstolstvist kan 

undvikas genom att reglera frågor beträffande beslutanderätt i socialnämnd godkända 

avtal. Vi anser även att Barnombudsmannen och Rädda barnens remissyttranden är ett 
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steg i rätt riktning. Efter remissyttranden konstaterades att nackdelarna vägde tyngre än 

fördelarna och förslaget ledde inte till lagstiftning. Problemet med krav på konsensus 

vid gemensam vårdnad kvarstår och i oktober 2009 lade riksdagen fram en motion som 

tillkännagav att reglerna om beslutanderätt vid gemensam vårdnad bör ses över. Det 

föreslog en ändring i riktning med Barnombudsmannen och Rädda Barnens förslag. 

Genom civilutskottets betänkande nekades dock riksdagens motion. Vi anser att 

grundtanken med den föreslagna tvistelösningsmodellen är bra, däremot krävs 

ytterligare justeringar för att modellen skall kunna upphöjas till allmän lag.   

 

I gällande rätt stadgas krav på konsensus vid gemensam vårdnad vid frågor som är av 

ingripande betydelse för barnets framtid. En sådan lagregel utan undantag är enligt vår 

mening inte lämplig. Det finns en rad problem med att beslutanderätt vid gemensam 

vårdnad skall avgöras i samförstånd. I och med att domstol strävar efter enighet mellan 

föräldrar kan det leda till kompromisser som inte är förenligt med barnets bästa. Vid 

bedömning av vårdnad, boende och umgänge skall barnets bästa vara vägledande, vilket 

stadgas i FB. Att barnets bästa i vissa fall inte tillgodoses är ofrånkomligt. Vem vet 

egentligen vad som är barnets bästa? Alla barn är lika olika som unika. Vi anser även att 

domstol inte är rätt forum för att lösa vårdnadstvister, ett domstolsavgörande löser inte 

tvisten utan konflikten mellan vårdnadshavarna kvarstår oftast. Konflikterna kan till och 

med förvärras. Samarbetssamtal anser vi kan leda till ökad kunskap i konflikthantering 

och att barn kan hållas utanför konflikter. Vi har dock full förståelse för att vissa 

föräldrar har så stora konflikter mellan sig att en lösning genom samarbetssamtal inte 

kan uppnås.  

 

Vi tycker att det föreligger brist i kunskap och information vid vårdnadstvist eftersom 

tvisten kan leda till förödande konsekvenser. Speciellt beträffande samarbetsproblem 

mellan föräldrar där konflikten kan gå ut över barnet. Vi anser att fler undersökningar 

beträffande föräldrarnas bakomliggande faktorer till samarbetsproblem bör genomföras, 

för att undvika domstolsprocess och enklare kunna lösa konflikt genom upprättande av 

avtal. Ett annat alternativ skulle vara att inrätta en specialdomstol för familjer, en 

familjerättsdomstol som är specialiserad på vårdnadstvister där det inte endast handlar 

om att få till stånd ett avgörande utan där det även i viss mån krävs 

samförståndslösningar. Anses däremot en förälder olämplig som vårdnadshavare skall 

sådan lösning inte anses behövlig.  

 

I övrigt anser vi att det krävs en förändring i gällande rätt beträffande beslutanderätt vid 

gemensam vårdnad, vilket också har uppmärksammats. Det är uppenbart att konsensus 

vid gemensam vårdnad i vissa situationer orsakar problem. Det krävs därför en 

mellanvariant av ensam och gemensam vårdnad. Idag skall antingen alla beslut fattas 

gemensamt eller enskilt i beslut som är av ingripande karaktär för barnets framtid. 

Självständig beslutanderätt skulle kunna vara ett alternativ på en sådan variant. Vi anser 

däremot att Barnombudsmannen och Rädda Barnens tvistelösnings modell är mer 

förenlig med hur en tvistelösningsmodell borde utformas. Däremot anser vi att förslaget 

innehåller fler nackdelar än fördelar och det krävs förändring i förslaget för att den skall 

kunna tillämpas. 

 

Efter att ha studerat det ovan nämnda rättsläget med att krav på konsensus kan utgöra 

problem när föräldrarna inte kan komma överens anser vi att det behövs en förändring i 

gällande rätt. Vi har dock full förståelse för att det kan föreligga svårigheter att reglera 

beslutanderätten i lag, då det handlar om att reglera människors privatliv. Däremot 
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innefattar utredarens förslag om självständig beslutanderätt samt Barnombudsmannen 

och Rädda Barnens alternativa förslag endast tre områden. Vi anser att det är viktigt att 

föräldrarnas konflikter inom dessa områden inte hindrar barnets rätt att erhålla den vård 

och stöd som barnet behöver. Idag är det möjligt att föräldrarnas konflikter förhindrar 

sådan rätt vi tror däremot att det kommer komma en lösning på området. När sådan 

lösning kommer återstår att se!  
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