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Sammanfattning 
Den svenska barn- och föräldralagstiftningen har till stor del följt samhällsutvecklingen 

men det finns punkter där lagstiftningen kan anses konservativ, bland annat att det görs 

skillnad mellan gifta och ogifta föräldrar. Generellt sett finns det ingen anledning att 

behandla föräldrar och barn olika, allra helst när barn till ogifta samboende föräldrar i 

princip lever ett likadant liv som barn till gifta föräldrar. Vi har undersökt hur föräldra-

skap fastställs, vad gemensam vårdnad innebär och hur föräldrar får det samt varför 

ogifta samboende föräldrar inte jämställs med gifta föräldrar i frågorna kring faderskap 

och gemensam vårdnad. Faderspresumtionen för gifta har varit upp till diskussion om 

det borde finnas kvar eller om det kanske borde finnas en motsvarighet för de som är 

ogifta men samboende. Det har även vid ett flertal tillfällen tagits upp om det inte borde 

införas gemensam vårdnad för alla föräldrar per automatik när faderskapet är fastställt. 

Orsaken till att förslagen ännu inte genomförts är för att det är svårt att avgöra när ett 

samboförhållande föreligger och att det finns föräldrar som är olämpliga som vårdnads-

havare. 
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1 Inledning 
Enligt Statistiska centralbyrån föddes det 104 743 barn i Sverige år 1959. Drygt 50 år 

senare, år 2011, var den siffran 111 770. Under slutet av 1950-talet hade 90 % av alla 

barn som föddes gifta föräldrar, fram till år 2011 hade den siffran nästan halverats. Då 

hade endast 46 % av de barn som föddes i Sverige föräldrar som var gifta i samband 

med födseln. Idag är alltså mer än hälften av alla som blir föräldrar ogifta vid barnets 

födelse.  

Trots en tydlig utveckling mot ett samhälle där barn i allt större utsträckning föds 

med ogifta föräldrar har lagstiftningen gällande vårdnad och faderskap till ett nyfött 

barn inte förändrats i samma takt. En ogift mor får vid födseln ensam vårdnad om 

barnet och det krävs att föräldrarna bekräftar faderskapet samt ansöker om gemensam 

vårdnad för att vårdnaden ska tillfalla båda föräldrarna. Är modern däremot gift i sam-

band med att barnet föds blir hennes make automatiskt registrerad som fader och de 

erhåller gemensam vårdnad direkt vid födseln. Visar detta tecken på att den svenska lag-

stiftningen anser att det är lämpligare att en ogift moder har enskild vårdnad om barnet 

än att föräldrarna har gemensam vårdnad? 

Eftersom mer än hälften av föräldrarna idag är ogifta vid deras barns födsel är det 

märkligt att lagstiftningen inte anpassas efter detta. Varför behandlas inte ogifta 

föräldrar på samma fördelaktiga sätt som gifta? Blir ett förhållande mellan föräldrar 

stabilare och bättre bara för att man ingått äktenskap? Vilka säkerheter finns det för att 

mannen i ett äktenskap verkligen är fader till barnet? Detta är något som tas för givet, 

vilket det kanske inte borde göra. Varför får inte alla fäder bekräfta att det är de som är 

barnets fader istället för att vissa bara antas vara det? 

Ofta påpekas det att barnen ska ha rätt till båda sina föräldrar. Varför får man då inte 

som huvudregel gemensam vårdnad vid fastställande av faderskap på samma sätt som 

gifta idag får det? 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att klargöra den gällande rätten kring gemensam vårdnad och 

föräldraskap i samband med ett barns födelse. Vi har även tänkt utreda varför föräldrar 

som är samboende utan att vara gifta inte likställs med gifta föräldrar i fråga om vård-

naden av ett nyfött barn. 

Frågeställningar som uppsatsen har för avsikt att besvara är följande: 

 Hur fastställs föräldraskap? 

 Hur aktuell är faderskapspresumtionen för gifta idag och borde det finnas mot-

svarande för ogifta samboende föräldrar? 

 Vad finns det för lagstiftning som reglerar vårdnadsfrågan vid ett barns födelse? 

 Hur påverkas vårdnaden av föräldrarnas typ av förhållande? 

 Vad innebär gemensam vårdnad och hur går förfarandet till? 

 Vilka rättigheter och skyldigheter har en vårdnadshavare? 

 Varför är det inte automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar?
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1.2 Avgränsning 
Vi har valt att inrikta oss på de föräldrapar där en kvinna och en man blir föräldrar på ett 

icke konstgjort sätt, alltså genom vanlig befruktning. Vi har även avgränsat oss till när 

det är föräldrarna som är vårdnadshavarna. Avgränsningarna är gjorda för att området 

blir för stort och komplicerat om vi tar upp alla olika konstellationer av föräldrapar och 

relationer. 

1.3 Metod 
Vid framställningen av denna uppsats har traditionell juridisk metod tillämpats. Det 

innebär att lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin har använts för att fastställa det 

rådande rättsläget inom det aktuella rättsområdet. Framför allt är det lagstiftning och 

doktrin som har varit de huvudsakliga rättskällorna där vi funnit merparten av 

materialet, men praxis och förarbeten har även dem använts i framställningen. 
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2 Barn- och föräldrarättens historia 
Genom åren har barnets ställning i samhället till stor del varit beroende av om 

föräldrarna varit gifta eller inte. Föräldrar som inte var gifta vid barns födelse fick vad 

man kallade ett utomäktenskapligt eller oäkta barn. Om föräldrarna var gifta eller om de 

ingick äktenskap efter att barnet fötts, räknades barnet som ett barn av äkta börd. Synen 

på när barn skulle räknas som av äkta börd har dock varierat genom åren. Det har gjorts 

skillnad på inomäktenskapliga och utomäktenskapliga barn från medeltiden fram till 

ungefär 1970 och i stor utsträckning har arvsbestämmelserna varit det som har reglerat 

när barn har klassats som inomäktenskapligt eller utomäktenskapligt.
1
 

2.1 Fram till 1734 års lag 
Under 1200-talet började man i Sverige nedteckna de landskapslagar som fanns och i 

dessa var det kyrkliga inflytandet mycket tydligt.
2
 Innan dess var det fäderna som hade 

makten. Fadern bestämde om han var villig att uppta barnet i familjen och gjorde han 

det sågs det som ett rättsligt erkännande. Ett barns rätt att leva eller inte leva var även 

det något som fadern hade beslutanderätt om. Fattiga familjers barn eller barn som 

föddes vanskapta var det inte ovanligt att fäderna lämnade ut i skogen för att dö.
3
 Denna 

rätt för fäderna inskränktes i och med att landskapslagarna nedtecknades.
4
 

Barn av äkta börd ansågs ha kommit till i ett äktenskap, under trolovning eller genom 

våldtäkt. Barn som tillkommit före trolovning och äktenskap kunde anses inom-

äktenskapliga om föräldrarna gifte sig, alla andra barn ansågs vara utomäktenskapliga 

och därmed oäkta barn. Det fanns dock tillfällen då barn av oäkta börd nästintill fick 

samma roll som barn av äkta börd. Det var när män hade stadigvarande utom-

äktenskapliga affärer som resulterade i barn. Barnet kunde då vara delaktig i familjens 

gemenskap eftersom det var viktigt att familjen och ätten vidhöll makten.
5
  

Barnen blev i lagarna synliga som individer, något som de inte blivit förut, men de 

var inte enligt rätten självständiga subjekt. Ur barnens synvinkel var det kyrkliga infly-

tandet över lagarna därför från början något positivt. Men för många barn blev det 

positiva inom de närmaste århundradena vänt till något negativt.
6
 Kyrkans syn trängde 

igenom i lagstiftningen och i takt med att kyrkans inflytande ökade fick även kyrkans 

synsätt på utomäktenskapliga barn större genomslagskraft. Som följd av detta för-

sämrades de utomäktenskapliga barnens rättsställning då det för kyrkan var viktigt om 

ett barn var fött inom eller utom ett äktenskap. Till grund för det låg kyrkans syn på det 

heliga äktenskapet och makarnas trohetsplikt gentemot varandra. Förbindelser som var 

utom ett äktenskap ansåg kyrkan skulle straffas eftersom det stred mot guds ord. Det 

ansågs inte tillräckligt att endast straffa föräldrarna, även barnet skulle straffas. Det var 

dock en rätt liberal syn på vad som ansågs som ett barn av äkta börd, vilket var en 

kvarleva från innan kyrkan blev delaktig. Allmänt sett särbehandlades inte utom-

äktenskapliga barn i ett medborgerligt hänseende i svensk rätt, trots den dåliga 

behandlingen i det familjerättsliga hänseendet.
7
 

Vårdaden om det utomäktenskapliga barnet fanns det regler om i landslagarna från 

1350 och 1442. Modern skulle ta hand om barnet de tre första åren eftersom hon 
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ammade barnet. Fadern tog sedan över och tog hand om barnet de nästkommande fyra 

åren tills dess att barnet blev sju år. Efter sju års ålder var det föräldrarna tillsammans 

som ansvarade för barnets vårdnad. Var fadern okänd fick modern ta hela ansvaret för 

barnets vårdnad. I ett kungligt brev 1697 ställdes det upp en underhållsskyldighet för 

fäder och mödrar till utomäktenskapliga barn som sträckte sig tills dess att barnen själva 

kunde försörja sig.
8
 

2.2 Från år 1734 till år 1917 
De utomäktenskapliga barnens dåliga ställning var något som man under 1700-talet 

ville förändra.
9
 I ÄB 1734 8:2 och 8:6 jämställdes barn som tillkommit under tro-

lovning, äktenskapslöfte eller våldtäkt med de barn som var födda inom ett äktenskap. 

Barn som föddes utomäktenskapliga kunde bli äktenskapliga om föräldrarna valde att 

gifta sig eller att avtala om äktenskap enligt GB 1734 5:1.
10

 Som en bidragande del till 

den nya synen på barn var upplysningstidens idéer om förhållande mellan barn och 

föräldrar. Det fanns nu en tro på att barn till stor del formades av sin uppfostran.
11

 

1734 års lag fastställde att barn som kom från utomäktenskapliga förbindelser utan 

äktenskapslöfte inte hade rätt till arv efter sina föräldrar, däremot hade föräldrarna rätt 

att ärva efter barnet. Barnet hade endast rätt till den absolut nödvändigaste maten och 

uppfostran.
 
Genom ett kungligt brev 17 oktober 1778 införde Gustav III ett institut som 

kallades för ”okänd moder”, vilket innebar att modern hade rätt att förbli okänd inför 

barnet. Detta ledde till att barnmorden minskade men inte att de utomäktenskapliga 

barnen fick någon bättre ställning. Det ledde istället till att utomäktenskapliga barn nu 

riskerade att sakna kännedom om både sin moder och fader. 1 januari 1918 avskaffades 

institutet ”okänd moder” i och med att lagen om barn utom äktenskap började gälla. 

Barnet ansågs ha rätt till sin mor och från henne få stöd och omsorg. 

Under 1800-talets första hälft blev det en liberalare syn i samhället. Kyrkan 

präglades av medkänsla och kärlek istället för att vara sträng och fördömande.
12

 Innan 

industrialismen växte fram under 1800-talets senare hälft fanns det en arbetsfördelning 

mellan barn och vuxna i en familj, något som skapade en levande gemenskap inom 

familjen. Som en följd av industrialiseringen flyttade många till städerna och det ledde 

till att familjens arbetsgemenskap inte längre fanns kvar i samma utsträckning som 

tidigare. Utomäktenskapliga barn fick som följd av detta inte någon bra social situation 

då barnet inte längre på samma sätt kunde ombesörjas av familjen.
13

 1866 fick de utom-

äktenskapliga barnen arvsrätt efter sin moder, som de inomäktenskapliga barnen, om 

modern antecknat det i sin församlings kyrkobok. Det fick dock inte inskränka på de 

inomäktenskapliga barnens laglott. Utomäktenskapliga barn saknade i början av 1900-

talet arvsrätt efter sin fader. 1905 kom lagen om äkta barns arvsrätt och då fick de 

utomäktenskapliga barnen samma arvsrätt efter sin moder som de inomäktenskapliga 

barnen. Det fanns dock en risk att de miste sin rätt till arv om de inte inom ett år efter 

dödsfallet anmälde sig.
14

 

I 1734 års lag fanns det få bestämmelser som regelerande föräldra- och barn-

förhållandet. Det ansågs vara föräldrarna och familjens rätt och plikt att vårda barnet. 
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Under 1800-talet ändrades dock detta, det sågs istället även som en samhällelig 

angelägenhet att någon tog ansvar för barnen och uppfostrade dem.
15

  

GB 1734 15:1-2 reglerade vårdnadfrågan vid en äktenskapsskillnad. Vid en äkten-

skapsskillnad som båda var delaktiga till var det den som var lämpligast att ta hand om 

barnet som fick vårdnaden. Om föräldrarna var lika lämpliga var fadern den som skulle 

ta hand om barnet. Var fadern den vållande till äktenskapsskillnaden hade modern rätt 

att ha barnen nära sig. Att fadern var den som fick vårdnaden vid en äktenskapsskillnad 

där båda var delaktiga och lika lämpade ändrades 1903, det blev då istället en domare 

som skulle avgöra.
16

 Lagens förarbeten beskrev att domstolens bedömning skulle gå 

efter makarnas personliga egenskaper samt barnets ålder och kön.
17

 När lagen om 

äktenskaps ingående och upplösning började gälla år 1916 fanns det reglerat i 6:23 hur 

rätten hade rätt att besluta om barnets vårdnad i och med beslutet om äktenskaps-

skillnad. När föräldrarna var eniga i vårdnadsfrågan och det stämde överens med 

barnets bästa beslutade domstolen i regel samstämmigt med föräldrarnas vilja. Det an-

sågs att föräldrarna hade bästa insikten i vad som var bäst för deras barn och därför 

följde även rätten i det spåret. Om föräldrar i ett äktenskap inte var överens i frågor som 

rörde barnet ansågs det naturligt att bestämmanderätten tillkom fadern. Vid vårdnads-

frågan om utomäktenskapliga barn ansågs det däremot naturligt att modern skulle ha 

vårdnaden och att det inte var möjligt att mot hennes bestridande ge fadern vårdnaden.  

Från mitten av 1800-talet var modern då även barnets förmyndare, innan det var fadern 

förmyndare för barnet oavsett om det var utomäktenskapligt eller inomäktenskapligt.
18

  

1902 kom uppfostringslagarna och med hjälp av dessa kunde samhället kliva in och 

ta ansvar när föräldrar inte uppfyllde sina plikter. Ett problem som fanns var att många 

av de utomäktenskapliga barnens fäder var okända och som en följd av det var modern 

ofta ensam ansvarig för barnet. För att underlätta för modern ville man göra det möjligt 

att rättsligt identifiera barnets båda föräldrar. Då var de istället två som delade på 

ansvaret för barnet vilket skulle göra det lättare både uppfostringsmässigt och 

ekonomiskt.
19

  

2.3 Från år 1917 till år 1950  
Det var först mellan åren 1917 och 1920 som barnlagstiftning infördes i Sverige för att 

förbättra mödrars och utomäktenskapliga barns situation. I den fanns det mer noggranna 

regler om barns börd, faderskap, vårdnad och underhållsskyldighet.
20

 Termerna oäkta 

och äkta barn ersattes med barn utom och i äktenskap till följd av 1917 års lag om 

äktenskaplig börd.
21

 Det blev även ändring på vad som ansågs som inomäktenskapliga 

respektive utomäktenskapliga barn. De barn som nu ansågs som inomäktenskapliga var 

de som var födda i ett äktenskap, i sådan tid innan en skilsmässa att det kan ha till-

kommit inom äktenskap samt de barn vars föräldrar ingick äktenskap efter barnets 

födelse. Trolovningsbarn och barn som var resultat av en våldtäkt räknades inte längre 

som inomäktenskapliga barn. Det ansågs inte längre att det var rätt att straffa barnen för 

att föräldrarna syndat.
22
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Enligt 1917 års lag om barn utom äktenskap hade utomäktenskapliga barn rätt att 

ärva såsom inomäktenskapliga barn efter sin moder och dennes släkt. Ett trolovnings-

barn hade rätt att ärva efter fadern men inte efter dennes släkt och fadern hade rätt att 

ärva efter barnet. År 1928 kom en arvslag som gav utomäktenskapliga barn, som inte 

var trolovningsbarn, rätt att ärva efter fadern om han hade förklarat att det utom-

äktenskapliga barnet hade arvsrätt efter honom. Enligt 1917 års lag fick modern vård-

naden om barnet när det föddes och hon var även barnets förmyndare. Det fanns möjlig-

het för fadern att få vårdnaden och bli förmyndare men för det krävdes det att modern 

inte var lämpad att vårda barnet och att rätten förordnade att fadern skulle få vårdnaden 

om barnet och bli dess förmyndare. Fadern kunde även bli barnets förmyndare om 

föräldrarna var överens om att fadern skulle träda i moderns ställe men då krävdes det 

att fadern ansågs lämpad och ett domstolsbeslut där fadern fick överta förmyndarskapet. 

Rätten hade även möjligheten att besluta att någon annan än föräldrarna skulle bli 

barnets förmyndare. En regel som kom till i och med 1917 års lagstiftning var den om 

barnavårdsmän för utomäktenskapliga barn upp till 18 års ålder. Barnavårdsmannens 

uppgift var att utreda barnets börd, bistå modern med upplysningar och råd samt se till 

att fadern betalade underhåll. Barnet hade rätt att veta vilka föräldrarna var och det an-

sågs inte vara rätt att fadern skulle ha möjlighet att smita ifrån sina skyldigheter.
23

   

I 1920 års lag om barn i äktenskap valdes det att göra skillnad mellan vårdnads-

havare och förmyndare. Vårdnaden tillföll båda föräldrarna vilket gjorde dem mer jäm-

ställda. Vid en äktenskapsskillnad mellan föräldrarna som rätten godkände var det upp 

till rätten att besluta vem vårdnaden skulle tillfalla. Vid oenighet mellan föräldrarna gäl-

lande vårdnadsfrågan var det upp till rätten att självständigt fatta beslut om vårdnaden 

men med hänsyn till barnet. Var föräldrarna eniga beslutade rätten efter föräldrarnas 

vilja så länge det inte stred mot barnets bästa.
24

 Förmyndarskapet var det fadern ensam 

som stod för i ett äktenskap fastän de hade gemensam vårdnad om barnet.
25

. Modern 

hade rätt att överta förmyndarskapet om fadern avled. Vid en äktenskapsskillnad följde 

förmyndarskapet med vårdnaden och den som fick vårdnaden av rätten var även den 

som blev barnets förmyndare.
26

  

2.4 Från år 1950 och fram tills idag 
Föräldrabalken som antogs 1949 började gälla 1 januari 1950.

27
 Vid antagandet av lagen 

existerade redan stora delar av reglerna genom äldre lagstiftning. Det innebar alltså inte 

någon egentlig saklig förändring, utan de befintliga reglerna sammanfördes i en lag. Det 

var fortfarande olika regler för barn födda utom äktenskap jämfört med de barn som var 

födda i ett äktenskap. En skillnad som dock tillkom i och med den nya lagstiftningen 

var att gifta föräldrar fick rätt att gemensamt vara förmyndare över sitt barn, något som 

tidigare endast fadern hade haft rätt till.
 
Det var först 1970 som utomäktenskapliga barn 

likställdes med inomäktenskapliga barn och fick full arvsrätt efter båda sina föräldrar 

och deras släktingar. Detta i och med att reglerna om fastställande av fader till barn fött 

utom äktenskap ändrades. Det fanns inte längre anledning att särbehandla utomäkten-

skapliga barn och därför togs lagen om barnavårdsman bort 1973.
28

 Barnavårdsmännens 

uppgift flyttades istället över till barnavårdsnämnden och från 1982 är det social-
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nämnden som sköter de uppgifterna som barnavårdsmannen från början hade.
29

 

Begreppet trolovningsbarn saknade även det betydelse i och med att utomäktenskapliga 

barn fick full arvsrätt vilket ledde till att det plockades bort ur lagstiftningen.
30

 

År 1968 infördes det i FB 21 kap. regler om domstolsbesluts verkställighet. Tidigare 

hade det inte funnits speciella regler om domstolsbesluts verkställighet i vårdnadsfall. 

Det var istället de allmänna reglerna om sakexekution som använts och införandet 

berodde på att det inte ansågs korrekt att jämställa barn med saker. 2006 gjordes det 

förändringar i FB 21 kap. Från att det verkställande hade legat hos förvaltnings-

domstolarna blev det istället de allmänna domstolarna som fick uppgiften. Domstolen 

fick möjligheten att vägra verkställighet vid oenighet med barnets bästa och det var inte 

heller möjligt, annan än i undantagsfall, att verkställa avgöranden och avtal som stred 

mot barnets vilja. Endast om det var nödvändigt för barnets bästa kunde dennes egen 

vilja förbises.
31

 

Sedan 1970-talet har föräldrabalken varit en lagstiftning som ständigt reformerats, 

vilket syns i lagstiftningens tillägg och ändringar. Efter 1973 års vårdnadsreform 

spelade det inte längre någon roll vems fel en äktenskapsskillnad var för vårdnads-

frågan. Föräldrarna likställdes vid vårdnadsprövningar och den ogifte faderns möjlig-

heter till vårdnad om barnet stärktes. Tidigare var det automatiskt den ogifta modern 

som fick vårdnaden medan fadern endast hade möjlighet att få vårdnad i de fall modern 

var olämplig.
32

 1977 trädde antagandet av prop. 1975/76:170 i kraft där ändringarna 

främst var inriktade på vårdnadsreglerna. Det blev möjligt för frånskilda och ogifta 

föräldrar att gemensamt ha vårdnaden om barnet.
33

 Det krävdes dock en domstols-

prövning för att det skulle kunna aktualiseras.
34

 Begreppen barn i och utom äktenskap 

togs bort helt eftersom det fanns en risk att det kvarlåg moraliska värderingar i dem.
35

 

År 1983 stärktes barnets rättsliga ställning.  Det gjordes en genomgripande reform i 

FB 6 kap. om vårdnadsreglerna och det tillkom nya regler i FB 21 kap. om verkställig-

het.
36

 Det blev möjligt för föräldrarna att få gemensam vårdnad efter äktenskapsskillnad 

utan domstolsbeslut och för ogifta samboende blev det en förenkling av förfarandet för 

gemensam vårdnad.
37

 År 1990 antog riksdagen prop. 1990/91:8 om vårdnad och 

umgänge, vars främsta uppgift var att främja samförståndslösningar mellan föräldrar 

och att vidga möjligheterna till gemensam vårdnad. Domstolen skulle vid en bedömning 

av barnens bästa ta särskild hänsyn till barnets behov av att ha en nära och god kontakt 

med båda föräldrarna. Detta missuppfattades dock i det avseende att barnet i princip 

tvingades att träffa en förälder som tidigare på något sätt skadat barnet. Det ledde till att 

lagen ändrades igen 1993 och då fick domstolen även i uppgift att beakta eventuella 

risker. För en förälder som på ett eller annat sätt tidigare skadat barnet, finns det en risk 

för fortsättning och då vore det inte lämpligt att barnet skulle behöva träffa den 

föräldern. 1995 infördes det att barnets vilja skulle få större betydelse vid frågor kring 

vårdnaden.
38

 Införandet ledde till att barnet år 1996 fick rätt att tala vid vårdnadsfall och 

utredningar. Det dröjde dock till år 1998 innan barnets bästa blev det viktigaste i vård-

nadsfallen.  Det blev nu även möjligt för föräldrar att sinsemellan avtala om vårdnads-
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frågan, det krävdes dock socialnämndens godkännande för att vara giltigt. Lagändringen 

gjorde det även möjligt för domstolen att besluta om gemensam vårdnad mot den ena 

förälderns vilja.
39

 

Genom 2006:s ändring av 6 kap. FB förstärktes barnperspektivet. Det gjordes en 

framlyftning av betydelsen för barnets bästa och en betoning på att föräldrarnas sam-

arbete är viktigt. Barnens behov av att få träffa sina mor- och farföräldrar och andra när-

stående lyftes fram och en skyldighet för socialnämnden infördes att, innan de lämnar 

snabbupplysningar, höra barnet när det är lämpligt.
40

 

3 Aktuella bestämmelser 
I svensk lag regleras förhållandet mellan föräldrar och barn i föräldrabalken(FB).

41
 

Utöver den svenska lagstiftningen finns den internationella konventionen FN:s 

konvention om barns rättigheter. Konventionen, som även kallas barnkonventionen, är 

ett folkrättsligt fördrag som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter samt 

barnets rätt till skydd mot övergrepp och utnyttjande.
42

  

3.1 FN:s konvention om barns rättigheter  
FN:s konvention om barns rättigheter kom till efter ett initiativ från Polen 1979. Efter 

10 års arbete färdigställdes barnkonventionen, och i november 1989 antogs den av FN:s 

generalförsamling.
43

 Sverige var ett av de länder som arbetade mest aktivt med fram-

ställandet av barnkonventionen och i januari 1990 undertecknade Sverige konventionen 

som ett av de första länderna i världen. Den ratificerades i juni samma år och 3 månader 

senare, den 2 september, trädde den i kraft.
44

 Idag är det endast USA och Somalia, av 

alla världens erkända stater, som inte anslutit sig till barnkonventionen.
45

 

Barnkonventionen är en del av den internationella folkrätten vilket medför att ett 

land som ratificerat den också bundit sig till att förverkliga den, något som innebär en 

skyldighet att se till att den nationella lagstiftningen överensstämmer med bestämmel-

serna i konventionen.
46

 Många av de bestämmelser och principer som barnkonventionen 

slår fast fanns redan i den svenska lagstiftningen i samband med ratificeringen, men den 

svenska rätten har till viss del förändrats och anpassats ytterligare för att ännu tydligare 

förverkliga konventionens syften.
47

 

Efter ratificeringen fördes det diskussioner om barnkonventionen skulle inkorporeras 

i svensk rätt men 1995 beslutade riksdagen att avvisa det förslaget.
48

 Barnkonventionen 

utgör alltså inte svensk lag vilket innebär att domstolar och andra myndigheter inte är 

formellt bundna av den. Däremot ska de i sitt arbete ta hänsyn till barnkonventionen och 

tolkning av den svenska lagen ska göras mot bakgrund av konventionens intentioner. 
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Även lagstiftaren är skyldig att ta hänsyn till konventionen genom att se till att det inte 

finns någonting i den svenska lagen som strider mot den.
49

 

3.1.1 Konventionens syfte och innehåll 

Barnkonventionens syfte är att ge alla barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med 

respekt och att få komma till tals.
50

 Konventionens grundläggande syn är att barn är 

egna individer med ett fullt människovärde som innehar rättigheter och skyldigheter.
51

 

Den stadgar olika mänskliga rättigheter samt slår fast barnets rätt till att skyddas mot 

övergrepp och utnyttjande.
52

 Ett barn är i konventionens mening varje människa under 

18 år, om inte personen blir myndig tidigare enligt den nationella lagen som gäller i det 

land som personen tillhör.
53

 Konventionen definierar vilka rättigheter alla barn i hela 

världen bör ha. Den handlar både om föräldrarnas och familjens roll och ansvar samt 

statens ansvar att skydda barn mot exempelvis vanvård och övergrepp.
54

   

Barnkonventionen består av 54 artiklar. 41 av det totala antalet artiklar är sakartiklar, 

dessa innehåller vilka rättigheter alla barn ska ha. Konventionen är hel och odelbar 

vilket innebär att det inte går att välja ut en sakartikel och nöja sig med att läsa den, de 

ska tillsammans ses som en helhet. De övriga artiklarna handlar om konventions-

staternas arbete med konventionen.
55

 

3.1.2 De 4 grundprinciperna 

4 av konventionens 41 sakartiklar är vägledande för hur tolkningen av helheten ska 

göras. Dessa 4 grundprinciper återfinns i artiklarna 2, 3, 6 och 12. Förutom att dessa 

grundläggande principer styr hur de övriga artiklarna ska tolkas har de sin egen 

självständiga betydelse.
56

 

Artikel 2 slår fast principen om icke-diskriminering, där anges att alla barn har 

samma rättigheter oavsett hudfärg, kön, religion, handikapp och andra liknande skäl. 

Artikeln ålägger även konventionsstaterna ett ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för 

att säkerställa att barn skyddas mot diskriminering eller någon form av bestraffning.
57

  

I artikel 3 fastslås principen om barnets bästa som innebär att barnets bästa alltid ska 

komma i första hand. Vid alla typer av beslutsfattande och vid alla åtgärder där ett barn 

är inblandad är det barnets bästa som ska vara vägledande och beaktas främst. Artikeln 

understryker även konventionsstaternas uppgift att säkerställa att alla barn skyddas och 

tas om hand på ett bra sätt samt att institutioner och inrättningar som vårdar barn ska 

uppfylla de normer som finns.
58

  

Den tredje grundprincipen, som återfinns i artikel 6, tar fasta på barnets rätt till liv 

och utveckling. Varje barn har rätt till sitt liv och konventionsstaterna ska med alla 

tillgängliga medel se till att barnets överlevnad och utveckling säkerställs.
59

  

Artikel 12 stadgar barnets rätt att få komma till tals. Varje barn har rätt till sina egna 

åsikter och att uttrycka dessa i varje situation som rör barnet. Barnets ålder och mognad 
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bestämmer hur stor vikt som ska läggas vid barnets egen åsikt. För att säkerställa den 

rättigheten är staterna skyldiga att se till att ge barnet möjlighet att höras i alla 

domstolsförfaranden och kring alla administrativa frågor som rör barnet.
60

 Det behöver 

dock inte ske direkt inför domstolen, syftet med stadgandet är snarare att barnets 

synpunkter på något sätt ska få framföras någon gång under tiden ärendet pågår.
61

 

3.1.3 Barnets bästa  

Principen om barnets bästa är, som framgår ovan, en av de viktigaste principerna i barn-

konventionen. Ofta betraktas den som konventionens allra främsta princip.
62

 Det finns 

dock ingen officiellt erkänd definition av begreppet. Barnets bästa kan vara olika från 

ett barn till ett annat och det kan variera över tid och mellan olika samhällen med olika 

kultur och värderingar.
63

 Stefan Melin har utifrån faktorer kring barnets bästa i olika 

förarbeten formulerat en definition som åtminstone kan ge en vägledning till vad som 

avses med barnets bästa. ”Det som utifrån barnets egna önskemål, vetenskap och 

beprövad erfarenhet samt de hänsyn som måste tas i den specifika beslutssituationen 

bedöms vara bäst för barnet.”
64

  

Barnets bästa ska i alla situationer som rör barn beaktas, utredas och redovisas.
65

 Till 

skillnad mot andra internationella dokument och även många nationella lagstiftningar, 

som framförallt tar fasta på barnets bästa i familjerättsliga situationer, stadgar barn-

konventionen att barnets bästa ska beaktas i alla situationer på alla samhällsområden.
66

 

Det är dock inte säkert att barnets bästa alltid fäller avgörandet i ett ärende, det är viktigt 

att beakta men en avvägning ska göras mellan barnets bästa och andra intressen.
67

 I de 

fall där något annat intresse än barnets bästa vägt tyngst krävs det att den beslutande 

myndigheten tydligt kan visa att en sammanvägning av olika intressen som är relevanta 

för ärendets utgång har gjorts.
68

 

Det kan vara svårt att avgöra vad som är ett barns bästa. Det bästa för ett barn kanske 

inte i alla lägen är det bästa för ett annat barn. Den brittiske familjerättsexperten John 

Eekelaar anger att det finns två sätt att ta reda på vad som är barnets bästa och en 

kombination av dessa är ultimat. Han menar att det bör göras en objektiv bedömning där 

beslutsfattarna gör bedömningar som grundar sig på erfarenhet och vetenskap samt att 

det bör göras en subjektiv bedömning där det berörda barnet, i de fall där barnet vistas i 

en trygg miljö utan någon större inverkan från någon vuxen, får berätta om sin upp-

fattning om vad som är dennes bästa.
69

 Hur stor vikt som ska läggas vid barnets egen 

vilja beror på dennes ålder och mognad.
70

  

3.1.4 Föräldrars ansvar och barnets rätt till sina föräldrar 

Barnkonventionen slår fast att föräldrar har ansvar för sina barn och konventionsstaterna 

är skyldiga att respektera det ansvar och de rättigheter och skyldigheter som föräldrarna, 

eller i vissa fall andra vårdnadshavare, har. Staten är även skyldig att bidra med väg-
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ledning för att barnets rättigheter och utveckling ska främjas.
71

 Konventionen stadgar 

även att ett barn i största möjliga mån har rätt att få veta vilka som är dennes föräldrar 

samt att bli omvårdat av dem.
72

 Vidare slår konventionen fast att konventionsstaterna 

ska se till att barn inte skiljs ifrån sina föräldrar mot deras vilja om det inte är nöd-

vändigt för barnets bästa.
73

 Staten är även skyldig att göra sitt yttersta för att säkerställa 

att principen att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för ett barns uppfostran och 

utveckling erkänns. Föräldrarna, eller i vissa fall andra vårdnadshavare, har huvud-

ansvaret för barnet och barnets bästa ska av dessa sättas främst.
74

 

3.2 Svensk lagstiftning 
I den svenska lagen regleras förhållandet mellan föräldrar och barn i föräldrabalken. 

Tidigare var de svenska lagarna formulerade på ett sådant sätt att utgångspunkten var att 

föräldrar och myndigheter hade förpliktelser gentemot barnet. Det förändrades 1983 så 

att lagen istället anger att barnet har rättigheter. I föräldrabalken återfinns bestämmelser 

om exempelvis barns rätt till omvårdnad och trygghet samt vårdnaden av barn. 

Föräldrarna gemensamt eller en av dessa ensam är i regel vårdnadshavare för ett barn. 

Att vara vårdnadshavare innebär ett ansvar och en skyldighet att ge barnet fysisk och 

psykisk omsorg. I de fall där föräldrarna inte kan komma överens om vem som ska vara 

vårdnadshavare, eller om någon annan än föräldrarna av någon anledning ska ha vård-

naden är det barnets bästa som ska avgöra frågan. Vidare innehåller lagen bestämmelser 

om förmyndare för barn.
75

  

Som nämnts i kap. 2.4 trädde föräldrabalken i kraft 1950 och ersatte 1917 och 1920 

års barnlagstiftningar. I och med föräldrabalkens införande ändrades vissa av de tidigare 

bestämmelserna, regeln om att fadern var ensam förmyndare togs bort och ny lagregler 

om fastställandet av faderskapet togs in som en följd av den vetenskapliga och tekniska 

utvecklingen. I takt med samhällets utveckling har många ytterligare förändringar skett 

sedan lagen trädde i kraft. Detta genom att exempelvis föräldrar som inte är gifta vid 

barnets födelse har fått möjlighet att erhålla gemensam vårdnad om sina barn och 

barnets egen ställning och inflytande har stärkts.
76

 1979 infördes ett förbud mot aga, 

något som idag finns reglerat i FB 6:1.
77

 Sammanfattningsvis har de förändringar som 

skett i föräldrabalken syftat till att stärka barns rättigheter.
78

 

3.2.1 Vårdnad 

Regler om vårdnad av barn återfinns i föräldrabalkens 6 kapitel. Begreppet vårdnad 

tillkom genom de första barnlagstiftningarna och är en förkortning av ordet omvårdnad.  

Innan hade orden föräldramakt och föräldramyndighet används, något som lagstiftaren 

ville komma bort ifrån. Syftet med att istället använda begreppet vårdnad var att under-

stryka föräldrarnas ansvar för att ge varje barn en bra uppväxt. I dagens föräldrabalk är 

detta ytterligare betonat genom 6:1 som tillförsäkrar barn en rätt till omvårdnad, 

trygghet och god fostran.
79

 Att ha den rättsliga vårdnaden för ett barn innebär alltså att 
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vårdnadshavaren har en rätt och en skyldighet att se till att barnets intressen och behov 

tillgodoses genom personlig omvårdnad samt att ge barnet en god uppfostran.
80

  

Inom svensk rätt förekommer två typer av vårdnad, ensam vårdnad och gemensam 

vårdnad vilket innebär att ett barn står under vårdnad av antingen en eller två vård-

nadshavare, i regel är det barnets ena eller båda föräldrar. I de fall där föräldrarna av 

någon anledning inte är vårdnadshavare utser rätten vem eller vilka som ska ha 

vårdnaden om barnet. Ett barn står under vårdnad till dess att barnet blir myndig vid 

arton års ålder. Om denne ingår äktenskap innan sin artonårsdag upphör vårdnaden i 

samband med att äktenskapet ingås.
81

 

3.2.2 Vårdnadshavarens rättigheter och skyldigheter 

Föräldrabalken gör skillnad på förmyndare och vårdnadshavare. En förmyndare 

ansvarar för sådant som rör barnets ekonomi medan en vårdnadshavare innehar 

rättigheten och skyldigheten att bestämma över barnet i personliga angelägenheter. 

Vårdnadshavaren har även hand om barnets fysiska och psykiska omsorg. I de flesta 

fallen är barnets föräldrar både dess vårdnadshavare och även dess förmyndare.
82

  

Att vara vårdnadshavare för ett barn innebär konkret att ansvara för barnets personliga 

förhållanden och säkerställa att dennes behov av omvårdnad, trygghet och fostran till-

godoses.
83

 Detta benämns som den rättsliga vårdnaden. Den rättsliga vårdnaden åtskiljs 

från den faktiska vårdnaden, som innebär den dagliga omsorgen. Det beror på att det 

ibland inte är samma person som har både den rättsliga och den faktiska vårdnaden. Den 

som har den rättsliga vårdnaden kan välja att någon annan person får den faktiska 

vårdnaden, och personen som har den rättsliga vårdnaden kan även begära att barnet ska 

komma tillbaka till denne.
84

 Rätten kan, efter en talan från socialnämnden, under vissa 

omständigheter flytta över den rättsliga vårdnaden till den person som har haft den 

faktiska vårdnaden.
85

 En vårdnadshavare har det rättsliga ansvaret för barnets person 

och vanligtvis har den personen även den faktiska vårdnaden. Som vårdnadshavare 

finns det alltså en principiell rätt att bestämma över det som rör barnet, att bestämma var 

barnet ska bo samt att ha barnet hos sig.
86

  

Det ingår även i rollen som vårdnadshavare att utöva den tillsyn över barnet som är 

nödvändig i förhållande till dess ålder och utveckling och att se till att barnet får den 

försörjning och utbildning som behövs.
87

 I takt med att barnet blir äldre ska vårdnads-

havaren ta större hänsyn till vad barnet själv har för önskemål och synpunkter i de 

frågor som rör denne.
88

 Viktigt att komma ihåg är dock att det fortfarande är vårdnads-

havaren som är ansvarig för barnet även om dennes ålder och mognad medfört ett större 

eget ansvar.
89

 Vårdnadshavare har, utöver det som framkommit ovan, även en skyldig-

het att utöva tillsyn över barnet för att förhindra att barnet orsakar skada för någon 

annan.
90

 En vårdnadshavare som brister i sin tillsyn kan bli skadeståndsskyldig enligt 
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den allmänna regeln i SkL 2:1 genom sin underlåtenhet att utöva tillräcklig uppsikt över 

barnet.
91

 

En vårdnadshavare har bestämmanderätt kring barnets sysselsättning. På grund av 

skolplikten, mellan 7 och 16 års ålder, gäller den rätten inte fullt ut men när skolgången 

är avklarad behöver barnet vårdnadshavarens samtycke i fråga om anställning.
92

 Med 

vårdnadshavarens samtycke kan barnet då själv ingå anställningsavtal och även säga 

upp avtalet för att sedan avtala om en ny liknande anställning. Trots samtycke har vård-

nadshavaren rätt att säga upp ett anställningsavtal som barnet ingått om det är 

nödvändigt med hänsyn till dennes hälsa, utveckling eller skolgång. I dessa fall krävs ett 

nytt samtycke för att barnet ska få ingå ett nytt anställningsavtal.
93

 Vidare har en 

vårdnadshavare rätt att överlämna den faktiska vården av barnet till någon annan genom 

att exempelvis lämna barnet på förskola för omsorg under dagen.
94

 

En vårdnadshavare som har ensam vårdnad om ett barn har rätt och skyldighet att 

ensam bestämma över alla de frågor som rör barnets personliga angelägenheter.
95

 När 

gemensam vårdnad föreligger ska de två vårdnadshavarna fatta alla beslut inom ramen 

för vårdnaden tillsammans.
96

 I de fall där vårdnadshavarna inte kan komma överens kan 

inte åtgärden som varit föremål för beslutet komma till stånd.
97

  

3.2.3 Barnets bästa  

Principen om barnets bästa har funnits i den svenska lagstiftningen redan långt innan 

barnkonventionen kom till. Barnets bästa ska alltid vara utgångspunkten i ett barns för-

hållande med sina föräldrar och det ska baseras på förtroende, trygghet och stabilitet.
98

 I 

alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. 

Risken för övergrepp eller utnyttjande samt ett barns behov av en nära kontakt med sina 

föräldrar ska särskilt beaktas vid bedömningen av vad som anses som barnets bästa.
99

 I 

fråga om vårdnad, boende och umgänge finns det i den svenska lagstiftningen inga 

andra intressen som står över barnets bästa. Andra intressen, exempelvis rättvisa mellan 

föräldrarna, kan naturligtvis utredas men det är alltid barnets bästa som ska vara av-

görande.
100

 På samma sätt som barnkonventionen slår fast att barnets egen vilja ska 

beaktas i ärenden som rör barn finns det även stadgat i den svenska lagstiftningen.
101

 

Som tidigare nämnts finns det inte någon klar definition om vad som är barnets bästa 

och det finns inte heller någon formulering i lagen. Vad som är barnets bästa måste ut-

redas i varje enskilt fall och en bedömning måste ske utifrån de omständigheter som 

finns i det specifika ärendet. Bedömningen ska ske med utgångspunkt i barnperspek-

tivet, det innebär att beslutsfattarna försöker se på situationen med barnets ögon genom 

att ta reda på hur denne uppfattar situationen. Barnets möjlighet att själv få uttrycka sig 

och berätta om sin uppfattning är därför en viktig del, detta även för att på bästa sätt 

kunna analysera vilka följder olika beslut skulle kunna få för barnet. Trots att barnets 

egen uppfattning är av stor vikt är det ändå beslutsfattarna, som utifrån sina kunskaper 
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och erfarenheter, måste göra den slutgiltiga bedömningen.
102

 Vid beaktande av barnets 

vilja ska hänsyn tas till dess ålder och mognad.
103

  

Barnkommittén har i ett betänkande från 1997 angett några grundläggande behov 

som bör ingå i en bedömning om vad som är barnets bästa. Det handlar om barnets 

behov av omvårdnad och skydd både i fråga om sådant som behövs för att överleva och 

utvecklas och även skydd mot yttre faror. Exempel på sådan omvårdnad som avses är 

näringsriktig kost, kläder, bostad samt vård och omvårdnad vid sjukdom. Vidare anges 

att barnets behov av ett varaktigt och stabilt förhållande till sina föräldrar är ett av de 

grundläggande behoven för barnets bästa. Utöver den fysiska omvårdnaden har ett barn 

ett stort behov av exempelvis kärlek, trygghet och känsla att behövas och det är via 

föräldrarna som barnets bild av framtiden formas. Forskning har visat att ett av barnets 

allra mest grundläggande behov är kontinuitet i relation till föräldrarna. Slutligen anges 

det att barn har ett behov av respekt för sin integritet. Barn måste få känna att de är 

viktiga, att de behövs och att de får ta ansvar. I det behovet ingår även att barnet ska be-

handlas med hänsyn och respekt för sina individuella egenskaper.
104

 

4 Föräldraskap 
Som en följd av att både den svenska lagstiftningen och den internationella barn-

konventionen tydligt slår fast att barnets bästa ska vara avgörande i alla frågor som rör 

barn, anses det viktigt att fastställa vilka som är barnets föräldrar. Det är föräldrarna 

som i första hand ansvarar för barnet och det är deras skyldighet att se till att barnet får 

sina intressen och behov tillgodosedda. Utgångspunkten är att de biologiska föräldrarna 

ska vara föräldrar även rättsligt. För att på bästa sätt kunna uppnå det som anses vara 

barnets bästa är det därför av avgörande betydelse att fastställa vem som är förälder för 

att kunna slå fast vem som har det rättsliga ansvaret för barnet. I barnkonventionen är 

det fastslaget genom artikel 7 som ger barnet en rätt att, så långt det är möjligt, få veta 

vilka föräldrarna är samt att bli omvårdad av dem.
105

 

Utöver att barnet har rätt att få vetskap om sina föräldrar och bli omvårdat av dessa 

finns det andra faktorer som är av betydelse när det handlar om att fastställa föräldra-

skap. Underhållsskyldighet och arvsrätt har sin utgångspunkt i de biologiska föräldrarna 

samt att det av psykologiska skäl kan vara viktigt för ett barn att känna till sitt ursprung. 

Det kan även av medicinska skäl vara viktigt att veta vilka som är föräldrar till ett barn. 

Många sjukdomar är ärftliga och genom att fastställa föräldraskapet kan i vissa fall sjuk-

domar upptäckas och identifieras eller kanske till och med förhindras i så god tid att det 

kan rädda liv.
106

  

Fastställande av föräldraskap sker på olika sätt för en moder och en fader. För att 

fastställa ett moderskap räcker det normalt med en registrering i folkbokföringens 

register, vilket sker genom en födelseanmälan vid barnets födsel. Ett faderskap fastställs 

genom en bekräftelse eller dom om modern är ogift, och i de fall där modern är gift 

finns en presumtionsregel som innebär att hennes make automatiskt fastställs som 

fader.
107
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4.1 Moderskap 
Det har inte alltid funnits lagstiftning kring moderskapet. 2003 infördes en bestämmelse 

i svensk rätt angående vem som ska anses vara moder till ett barn. Den regeln är inte en 

allmän regel för fastställande av moderskap utan anger endast vem som är barnets 

rättsliga moder när äggdonation skett. Anledningen till att det inte finns regler utöver 

det som direkt behandlar moderskapet och att det tidigare inte alls funnits någonting i 

lagen är att det alltid anses framgå vem som är modern vid födseln. Den kvinna som 

föder barnet är också barnets moder. Utgångspunkten är den oskrivna romerska prin-

cipen ”mater semper certa est”, det är alltid säkert vem som är moder, då ”mater est 

quam gestatio demonstrat”, modern är den som födandet visar.
108

  

4.1.1 Osäkerhet kring moderskapet 

Trots principen om att det alltid är säkert vem modern är kan det uppstå situationer där 

det finns och har funnits anledning att ifrågasätta vem som är barnets moder. Tidigare, 

när rutinerna kring en förlossning inte såg ut som idag, kunde det uppstå situationer som 

gjorde att det inte stod klart vem som var moder till ett barn. Detta exempelvis vid 

misstanke om förväxling av barn på BB.
109

  

I ett känt fall från 1949 hade två pojkar fötts samma dag på en sjukstuga i Bureå, 

föräldrarna till den ena pojken misstänkte att en förväxling skett och de tog ärendet till 

domstol. Detta ansågs vara ett extremt ovanligt fall genom att i första hand moderskapet 

ifrågasattes och därför blev det en fråga om vilket bevisvärde olika typer av under-

sökningar kunde ha. Det gjordes, förutom blodtester, olika undersökningar för att 

exempelvis fastställa ögonfärgen. Det ansågs dock tveksamt om blodtestet, och de andra 

undersökningarna, hade något bevisvärde. Slutligen ansågs det trots allt att blodtestet 

var tillräckligt pålitligt för att använda som bevis och det tillsammans med undersök-

ningarna av ögonfärgen resulterade i att det kunde uteslutas att åtminstone en av 

pojkarna var son till den moder han växt upp hos. Det fastslogs att pojkarna blivit för-

växlade och högsta domstolen meddelade att pojkarna skulle bytas tillbaka.
110

 

Som nämnt ovan fanns det fram till 1918 en anonymitetsrätt för ogifta mödrar. I 

dessa fall fanns inte modern registrerad någonstans och barnet hade en okänd mor. Även 

gällande övergivna barn, hittebarn, är det ofta okänt vem som är barnets moder.
111

  

4.1.2 Fastställande av moderskap 

Som nämnts ovan finns det inte någon allmän regel om fastställande av moderskap. De 

regler som finns säger att barn som föds i Sverige, eller utomlands av en kvinna som är 

folkbokförd i Sverige, ska registreras. Registreringen sker genom att sjukhuspersonalen 

fyller i en födelseanmälan där kvinnan som fött barnet anmäls som moder. Anmälan 

skickas sedan till Skatteverket som gör registreringen och i samband med det erhåller 

modern rättslig status som mor till det nyfödda barnet.
112

 Om någon av föräldrarna är 

folkbokförda i landet ska även barnet folkbokföras hos Skatteverket. Folkbokföring 

innebär fastställande av en persons bosättning samt registrering av uppgifter om 

exempelvis identitet och familj.
113

 I det ingår att barnets föräldrar finns registrerade.
114

  

                                                           
 
108

 Saldeen s.48 
109

 Saldeen s.48 f. 
110

 NJA 1949 s.144 
111

 Saldeen s.49 f. 
112

 Folkbokföringslagen 24§ 1st, 2st 
113

 Folkbokföringslagen 1§, 2§ 



 
 

20 
 

4.1.2.1 Fastställande genom fastställelsetalan 

Det finns dock en möjlig situation som kan leda till att registreringen av moderskapet 

inte är korrekt och ett fastställande av moderskapet behöver göras i efterhand. En person 

som flyttar till Sverige ska folkbokföras om denne huvudsakligen kommer att befinna 

sig i Sverige under minst ett år.
115

 I samband med invandringen kan det förekomma att 

fel person registreras som moder till ett barn. Det har funnits tillfällen där sådant upp-

dagats efter att en sökande fått uppehållstillstånd i Sverige, personen har i dessa fall 

ansökt om att uppgiften i folkbokföringen ska rättas. För att det ska kunna göras krävs 

det att personen kan visa en födelseattest eller någon annan liknande acceptabel hand-

ling från en myndighet i födelselandet som styrker den nya uppgiften. Om ett sådant 

dokument inte finns att tillgå och personen ändå önskar rätta den felaktiga uppgiften 

krävs det en dom eller ett beslut i Sverige om fastställande av moderskap. Resultatet av 

ett DNA-test eller liknande är alltså inte tillräckligt för att Skatteverket ska ändra 

uppgiften i folkbokföringen. Moderskapet måste i sådana fall även fastställas genom en 

fastställelsetalan.
116

 En talan om fastställelse får upptas till prövning om det handlar om 

ett konkret rättsförhållandes existens eller icke-existens där ovisshet råder och det kan 

leda till förfång för käranden.
117

 

Att frågan om moderskap till ett barn kan vara ett sådant rättsförhållande som kan bli 

föremål för fastställelsetalan styrks i ett rättsfall från 2007. En kvinna kom till Sverige 

från Afghanistan 1998, hennes man befann sig redan i Sverige. Med sig hade hon 12 

barn som folkbokfördes som deras gemensamma barn. 5 av barnen väckte sedan talan 

mot de registrerade föräldrarna och angav att dessa inte var deras föräldrar. Högsta 

domstolen ansåg att frågan om vem som anses vara ett barns moder är ett rätts-

förhållande som omfattas av regeln om fastställelsetalan. Vidare angav domstolen att 

rekvisitet om ovisshet får anses vara uppfyllt då barnen hävdar att de registrerade 

föräldrarna inte är deras föräldrar medan föräldrarna menar att de registrerade upp-

gifterna stämmer. Att situationen leder barnen till förfång, nackdel, står också klart 

eftersom det finns en oklarhet om vilka som har ansvar för deras omvårdnad och 

förmynderskap. DNA-analyser bevisade att barnen hade rätt och domstolen fann det 

klarlagt att barnens registrerade föräldrar inte var deras biologiska och ändring i folk-

bokföringen kunde således ske.
118

 

4.2 Faderskap 
Idag regleras faderskapsfrågan i den svenska lagen på ett sådant sätt att det i princip 

endast anges hur fastställandet av faderskapet ska gå till. Förfarandet i samband med 

fastställandet är i dagsläget den enda skillnaden, gällande faderskapet, mellan barn som 

föds av en gift respektive ogift kvinna. När faderskapet väl är fastställt jämställs faderns 

och moderns rättsliga status som förälder. Så har det inte alltid sett ut, förr var den 

viktigaste frågan om ett barn var fött inom eller utom äktenskapet. Det talades då om 

barn som hade äkta börd och barn som hade oäkta börd. Moderns make fastställdes 

automatiskt som fader till ett barn av äkta börd. För ett oäkta barn, som hade en ogift 

moder, krävdes ett erkännande eller en dom för fastställande av faderskapet. Endast ett 

scenario kunde få ett oäkta barn att bli av äkta börd, det var om modern efter att fader-
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skapet fastställts gifte sig med den mannen. Förhållandet mellan fadern och barnet fick 

då fulla rättsverkningar från dagen för äktenskapets ingående. År 1969 togs begreppet 

äkta börd bort från den svenska lagstiftningen, därmed fanns det inte längre några 

skillnader på barns rättigheter gentemot sina föräldrar. Den enda skillnaden som 

fortfarande finns kvar är hur faderskapet fastställs. 
119

 

Till skillnad från moderskapet finns det tydliga bestämmelser i den svenska 

lagstiftningen som handlar om faderskap och hur det ska fastställas. När en kvinna föder 

ett barn är det självklart att denne är barnets biologiska moder, någon sådan självklarhet 

finns inte angående faderskap. I princip kan vilken man som helst vara den biologiska 

pappan till ett barn och därför är det nödvändigt att det finns regler om hur ett faderskap 

fastställs. Hur ett fastställande av faderskap går till beror på om barnets moder är gift 

eller ogift.
120

  

4.2.1 Faderskapspresumtion när modern är gift 

Som nämns ovan gör lagstiftningen skillnad på hur ett faderskap fastställs beroende på 

moderns civilstånd, detta trots att det aldrig finns någonting som garanterar vem som är 

pappa till ett barn som föds. När barnets moder är gift anser lagstiftaren att det är troligt 

att maken är far till barnet och det skulle vara alltför opraktiskt att vid varje sådan 

födelse starta någon form av förfarande för att utreda faderskapet. Därför finns det en 

faderspresumtion i föräldrabalkens första paragraf som anger att moderns make förut-

sätts vara far till barnet.
121

  

Regeln om faderspresumtion kallas pater-estregeln efter den romerska satsen "pater 

est quem nuptiae demonstrant" som innebär att den som äktenskapet utpekar är fader till 

barnet.
122

 Det gäller även när modern blivit änka om barnet föds inom en sådan tid efter 

mannens död att barnet kan ha avlats innan tidpunkten för dödsfallet.
123

 I de fallen görs 

en bedömning av omständigheterna i det specifika fallet där exempelvis barnets utveck-

lingsgrad vid födseln beaktas. Faderskapspresumtionen gäller dock inte i de fall där 

föräldrarna skilt sig innan barnet föds, även om barnet avlats under tiden föräldrarna var 

gifta med varandra.
124

 I dessa fall ska faderskapet fastställas på samma sätt som om 

modern hela tiden varit ogift. Orsaken till det är att det anses vara stor risk att det är 

någon annan man som är far till barnet om det avlats nära inpå en skilsmässa.
125

 

Presumtionen att maken till en gift kvinna är far till hennes barn medför att det inte 

krävs någon bevisning kring det biologiska faderskapet. Regeln medför en risk att en 

viss andel av de barn som föds med en gift moder inte har sin biologiska far som den 

man som är rättslig far. Det har vid flera tillfällen framförts förslag att faderskaps-

presumtionen ska tas bort, något som än så länge inte skett trots att det idag finns 

metoder som lätt kan fastställa vem den biologiske fadern är. I samband med en reform 

av reglerna kring faderskapet 1976 togs frågan upp. Då slogs det fast att reglerna kring 

presumtionen borde behållas på grund av att man kan utgå ifrån att det i de allra flesta 

fallen ger ett riktigt resultat så att det är den biologiska fadern som får rättslig status 

som far.
126
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4.2.1.1 Hävande av faderskapspresumtionen 

Trots att huvudregeln är att en gift moders make förutsätts vara barnets far finns det 

situationer som gör att rätten ska häva faderskapspresumtionen. Detta om det är fast-

slaget att barnets moder har haft samlag med någon annan man under perioden när 

barnet kan ha avlats och det, med hänsyn till alla övriga omständigheter, anses sannolikt 

att denne man är barnets far. Presumtionen ska även brytas om det efter en DNA-analys 

framgår att barnets arvsanlag inte stämmer överens med makens eller om det finns 

några andra omständigheter som gör att rätten kan vara säker på att det inte är moderns 

make som är barnets far. Sådana omständigheter kan exempelvis vara att det står klart 

att modern inte haft samlag med sin make under den tid då barnet kan ha blivit till eller 

att maken är steril. I dessa fall är det ett krav på full bevisning som medför att rätten kan 

vara helt övertygad om att någon annan än maken är far till barnet. Vidare kan 

faderskapspresumtionen hävas om barnet har avlats innan äktenskapets ingående eller 

under en tid då makarna levt skilda från varandra på ett sådant sätt att det är osannolikt 

att de har haft samlag med varandra när barnet blev till. Slutligen hävs faderspre-

sumtionen om moderns make skriftligen godkänner en annan mans faderskaps-

bekräftelse. Det kräver dock att även modern skriftligen godkänner bekräftelsen samt att 

den andre mannen faderskapsbekräftelse sker i enlighet med formkraven i FB 1:4.
127

  

Om en man kan bevisa att han inte är biologisk far till ett barn som fötts av hans 

maka har han alltid en rätt att få faderskapet hävt oavsett vilka konsekvenser det kan 

anses få för barnet.
128

 Om den presumerade fadern vill häva faderskapet kan han väcka 

talan mot barnet, eller dennes arvingar i de fall där barnet i fråga har avlidit. När den 

presumerade fadern är avliden och denne inte har bekräftat faderskapet eller varaktigt 

sammanbott med barnet kan mannens närmaste arvingar väcka talan om att han inte är 

far till barnet.
129

  Vid bedömningen om vad som kan anses omfattas av rekvisitet varak-

tigt sammanbott ska det beaktas hur lång tid sammanboendet pågått och även hur den 

faktiska sammanlevnaden såg ut. Det finns inte något specifikt angivet kring hur lång 

tid fadern ska ha bott med barnet för att det ska räknas som att de varaktigt sammanbott. 

I förarbetena till bestämmelsen anges endast att det ska ha pågått under inte alltför kort 

tid.
130

 Som en vägledning kan dock nämnas ett rättsfall från 2006, där ansåg rätten att 

sammanboende i 18 månader var för kort tid för att det skulle räknas som att mannen 

varit varaktigt sammanboende med barnet.
131

  

Om det istället är barnet som vill få ett presumerat faderskap upphävt ska barnet 

väcka talan mot mannen, eller dennes närmaste arvingar i de fall där mannen är 

avliden.
132

   

4.2.2 Fastställande när modern är ogift eller presumtionen hävts 

Som ovan beskrivits finns det en faderskapspresumtion i föräldrabalken som 

aktualiseras när modern är gift. Presumtionen innebär att moderns make automatiskt 

pekas ut som barnets far och ingen vidare utredning krävs annat än i undantagsfall.
133

 

När modern är ogift eller faderskapspresumtionen hävts krävs det att faderskapet fast-
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ställs genom bekräftelse eller dom.
134

 I dessa fall, där det inte finns någon presumerad 

fader, är socialnämnden skyldig att medverka för att få faderskapet fastställt.
135

 

4.2.2.1  Bekräftelse 

När ett faderskap ska fastställas är målsättningen att det i första hand ska ske genom en 

bekräftelse och resultatet av bekräftelsen ska stämma överens med det biologiska fader-

skapet. För att uppnå målet ska både modern och socialnämnden godkänna bekräftelsen 

för att faderskapet ska anses vara fastställt.
136

 

Föräldrabalkens 2 kapitel behandlar socialnämndens ansvar och uppgifter i samband 

med att ett faderskap till ett barn som fötts av en ogift moder ska fastställas. Social-

nämnden, i den kommun där barnet är folkbokfört, har en skyldighet att försöka utreda 

vem som är barnets far och därefter se till att faderskapet fastställs.
137

 En utredning hos 

socialnämnden startar oftast genom att Skatteverket meddelar att ett barn som fötts inte 

har någon registrerad fader. Det kan även ske genom att föräldrarna, ofta innan barnet 

föds, kontaktar socialnämnden för att fastställa faderskapet. I vissa fall kan det även 

inkomma uppgifter från någon om ett ifrågasatt faderskap och ibland får socialnämnden 

uppgifter från domstol om att ett faderskap hävts, i dessa fall ska nämnden göra en be-

dömning om en utredning ska påbörjas.
138

 Socialnämndens inblandning i fastställandet 

av faderskapet sker normalt i tre steg. Det börjar med en utredning i frågan om vem som 

är barnets far, sedan följer att nämnden ska göra det möjligt för fadern att bekräfta 

faderskapet och slutligen ska socialnämnden godkänna mannens bekräftelse.
139

 

Syftet med den utredning av faderskapet som socialnämnden gör är att kunna klar-

göra vem som är barnets biologiska far.
140

 Utredningen baseras på uppgifter i frågan 

som nämnden inhämtat från barnets moder samt andra personer som har upplysningar 

av betydelse.
141

 Det är framförallt moderns uppgifter som är av betydelse när social-

nämndens ska bedöma frågan, något som dock kan medföra att det inte alltid är barnets 

biologiska far som fastställs som fader. Om modern pekar ut en man som fader och 

denne intygar att det är han som är far till barnet har socialnämnden mycket svårt att 

ifrågasätta uppgiften och det finns inte heller någonting som motiverar att frågan ska 

undersökas vidare.
142

 

Om barnets moder väljer att inte lämna upplysningar om vem som är barnets far kan 

socialnämnden inte tvinga henne. Barnet har en rätt att få veta vem som är dess far, men 

moderns rätt att inte lämna upplysningar är starkare. I de fall där modern har pekat ut en 

fader som inte är övertygad om att det är han som är barnets far ska socialnämnden 

agera för att en blodundersökning ska göras, detta om den utpekade fadern begär det 

eller om det finns flera möjliga fäder. Om en part inte går med på att blodundersökning 

ska göras måste domstol meddela förordnande om detta för att det ska bli aktuellt, 

socialnämnden kan alltså inte tvinga parterna att genomföra en blodundersökning mot 

deras vilja.
143
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En faderskapsbekräftelse är en formbunden handling, det måste ske skriftligt och det 

ska bevittnas av två personer.
144

 Vittnena är solennitetsvittnen vilket innebär att det 

krävs att de är där och bevittnar undertecknandet av bekräftelsen för att det ska bli 

giltigt. En faderskapsbekräftelse som skrivs på utan dessa vittnen blir således inte en 

giltig rättshandling.
145

 På grund av jäv är modern eller någon annan vårdnadshavare till 

barnet inte behörig att delta som vittne, detsamma gäller för den tjänsteman som senare 

ska godkänna bekräftelsen.
146

 När fadern har bekräftat sitt faderskap ska modern, eller 

en särskilt förordnad vårdnadshavare, och socialnämnden godkänna bekräftelsen, även 

detta måste ske skriftligt.
147

 När det har skett är bekräftelsen bindande och kan därmed 

inte tas tillbaka. Den får heller inte ändras på något annat sätt än att skrivfel får rättas, 

det kan exempelvis vara en felstavning av namn eller liknande. Enda sättet att få bekräf-

telsen upphävd är att domstolen förklarar att den saknar verkan, det kan endast ske om 

det står klart att det inte är den man som lämnat bekräftelsen som är barnets biologiska 

far. I de fallen krävs full bevisning exempelvis genom en blodundersökning.
148

  

Det finns inte något krav på att den man som bekräftar faderskapet ska vara myndig 

eller ha uppnått någon angiven ålder, han ska dock ha uppnått en sådan mognad att han 

förstår vad bekräftelsen innebär och vad den för med sig.
149

 En faderskapsbekräftelse 

kan ske även innan barnet är fött, socialnämnden ska dock inte godkänna den förrän 

efter barnets födelse.
150

 

4.2.2.2 Dom 

När det inte finns någon man som frivilligt vill bekräfta faderskapet eller om det finns 

flera möjliga fäder till ett barn ska faderskapet, om det är möjligt, fastställas genom en 

dom. I dessa fall har det biologiska faderskapet större genomslagskraft än när faderskap 

fastställs genom bekräftelse.
151

 FB 1:5 anger förutsättningarna för att fastställa ett fader-

skap genom en dom. Huvudregeln anger att ett fastställande av faderskap ska ske av 

domstol i de fall där det efter en genetisk undersökning är bevisat att en specifik man är 

far till ett barn. När det är utrett ska domstolen förklara mannen som fader.
152

  

I andra fall där det av någon anledning inte skett någon DNA-analys eller om resul-

tatet av undersökningen gör att det trots allt finns en osäkerhet kring vem som är barnets 

far, kan domstolen ändå förklara en man som fader genom en undantagsregel. 

Situationer som kan aktualisera undantagsregeln är exempelvis att mannen är död eller 

försvunnen. I vissa fall där den potentiella fadern inte finns tillgänglig för en blod-

undersökning kan någon av hans närmaste släktingar träda in och göra ett blodprov för 

att se om det stämmer överens med barnet. Det är naturligtvis inte lika säkert som att 

blodprovet tas direkt från den aktuella mannen men det kan ändå anses tillräckligt i 

vissa fall. Detta kan dock bli ett problem om två eller flera närstående släktingar är 

potentiella fäder till barnet. Bevisvärdet kan även ifrågasättas om det finns någonting 

som talar för att det kan ha uppstått något problem vid analysen, exempelvis att det 

finns en risk att blodprov kan ha förväxlats.
153
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Undantagsregeln återfinns, tillsammans med huvudregeln, i FB 1:5. I paragrafen 

anges att rätten ska förklara en man som fader i de fall där det är utrett att han haft 

samlag med modern eller att hans spermier används till insemination eller befruktning. 

Utöver det ska det tas hänsyn till övriga omständigheter, om det sedan är sannolikt att 

det är han som är fader ska rätten förklara honom som far och därmed fastställa fader-

skapet.
154

 I första hand ska det alltså utredas om den aktuella mannen har haft samlag 

med barnets mor när barnet kan ha avlats, här krävs full bevisning men när det väl är 

styrkt att samlagsrekvisitet är uppfyllt sänks beviskraven. Då träder en sannolikhets-

bedömning in, det innebär att den man som sannolikt är far till barnet när samtliga 

omständigheter beaktats fastställs som far av domstolen.
155

 

I de fall där faderskapet ska fastställas genom en dom har socialnämnden talerätt i 

domstolen. Ett barn har rätt att få faderskapet fastställt och därför för socialnämnden 

barnets talan i domstol, detta för att säkerställa att den utredning som socialnämnden 

gjort kommer att framföras inför domstolen. Även modern till barnet har talerätt vilket 

innebär att både modern och socialnämnden har en rätt att, fristående ifrån varandra, 

föra barnets talan och yttra sig i målet. Det är dock endast barnet som har rätt att väcka 

talan och därmed är det barnet som är part i målet.
156

 Om en man försöker fastställa 

faderskapet genom bekräftelse och barnets moder inte godkänner bekräftelsen har 

fadern inte någon rätt att väcka talan i frågan, i dessa fall måste mannen anmäla till 

socialnämnden att han anser sig vara barnets far. Då är socialnämnden skyldig att utreda 

frågan och när modern inte godkänner mannens bekräftelse kan socialnämnden väcka 

talan i egenskap av barnets ställföreträdare för att istället försöka fastställa faderskapet 

genom en dom.
157

 

Ett faderskap som fastställts genom en dom är svårt att häva. Den enda möjligheten 

som finns är att ansöka om resning som i enlighet med RB 58:1 beviljas av högsta dom-

stolen. Både barnet och den fastställda fadern är behöriga att ansöka om resning. 

Modern har inte någon uttalad rätt att ansöka om resning men i ett fall från 1957 avslog 

domstolen ansökan på grund av att det var bristande bevisning, inte på grund av att 

modern saknade behörighet. Det tyder på att modern trots allt kan ha en möjlighet att 

ansöka om resning. I de fall där moderns make förklarats inte vara barnets far kan även 

socialnämnden ansöka om resning.
158

  

För att domstolen ska bevilja resning krävs det att den fastställda fadern kan visa att 

ny bevisning framkommit som inte fanns vid tiden för domen som fastställde fader-

skapet. Om beviset fanns, men av någon anledning inte kom fram, redan vid fast-

ställandet måste mannen ha en giltig ursäkt kring varför han inte åberopade beviset eller 

omständigheten. Beviset eller omständigheten som mannen åberopar ska visa att det är 

uteslutet att det är han som är barnets far.
159

 En ansökan om resning måste lämnas in 

inom ett år från den tidpunkt då personen som står bakom ansökan fick reda på den 

omständigheten som ligger till grund för ansökan.
160
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4.2.3 Faderskapspresumtion vid samboförhållande eller borttagande av 

faderspresumtion vid äktenskap? 

Det har vid ett flertal tillfällen inkommit motioner till riksdagen angående införandet av 

en likadan faderskapspresumtion för samboförhållanden som idag finns då barnets 

moder är gift vid födseln. Ett skäl som framkommit har varit att förfarandet med be-

kräftelse av faderskapet är diskriminerande för den ogifte mannen som lever till-

sammans med barnets mor.
161

 Förslaget har än så länge mött motstånd i riksdagen, 

exempelvis har lagutskottet i ett utlåtande från 1992/1993 års riksmöte behandlat 

frågan. Där angavs att det system som finns är så tillförlitligt att det inte behöver 

förändras. Motiveringen till ståndpunkten var att de bestämmelser som finns kring 

faderskap inte på något sätt får riskera att barnets rättigheter åsidosätts och de gällande 

reglerna kring faderskapets fastställande ger stora garantier för att den biologiska fadern 

är den man som fastställs som fader.
162

 

Även praktiska aspekter framfördes exempelvis genom att det inte finns tillräckliga 

bevis som tyder på att samboförhållande föreligger. Att modern är folkbokförd på 

samma adress som en man ansågs inte vara tillräckligt för att en faderspresumtion ska 

aktualiseras. Den enda lagstiftningen som finns kring samboförhållandet omfattar 

endast frågor av ekonomisk karaktär och därför ansåg lagutskottet att det inte är skäligt 

att införa en faderskapspresumtion i samboförhållanden. Utskottet pekade på hur enkelt 

det är att få ett faderskap fastställt och sedan endast genom en anmälan få gemensam 

vårdnad. Sammanfattningsvis menade utskottet att de föräldrar som vill omfattas av ett 

större juridiskt system där mer än de ekonomiska aspekterna kring bostad och bohag in-

går, även i fortsättningen får ingå äktenskap med varandra.
163

 

Även borttagande av faderskapspresumtionen i de fall där modern är gift vid barnets 

födsel har diskuterats vid ett flertal tillfällen. Tidigare hade nästan alla barn som föddes 

i Sverige en gift mor, idag har mindre än hälften av alla nyfödda barn en mor som är gift 

i samband med födseln. Den utvecklingen gör att de praktiska fördelarna med en fader-

skapspresumtion vid äktenskap inte finns kvar i samma utsträckning som tidigare. Det 

finns naturligtvis en praktisk fördel med faderskapspresumtionen genom att den under-

lättar både för myndigheter och för enskilda. Då borttagande av faderspresumtionen 

diskuterades i mitten av 1970-talet ansågs den aspekten vara avgörande. Att ta bort 

presumtionen skulle leda till mycket onödigt arbete och det var den främsta anledningen 

till att förslaget avvisades.
164

 

Om faderskapet inom ett äktenskap skulle fastställas på samma sätt som faderskapet 

för ett barn med en ogift mor skulle det visserligen bli mer arbete både för myndigheter 

och för föräldrarna, men det skulle troligen leda till att det biologiska faderskapet i ännu 

större utsträckning stämde överens med det rättsliga. Äkta makars rätt till privatliv kan 

anses utgöra ytterligare en aspekt som talar mot att faderskapspresumtionen ska tas bort. 

Att ett gift par ska behöva redogöra för sina sexuella relationer kan anses kränkande och 

är därför inte att föredra. Med bakgrund av det anger Anna Singer att faderskaps-

presumtionen för gifta borde kvarstå, men att den bör göras tillämplig även på 

samboförhållanden.
165
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5 Gemensam vårdnad 
Som tidigare nämnts finns det två typer av vårdnad, gemensam vårdnad och ensam 

vårdnad. Den vanligaste av dessa är den gemensamma.
166

 När föräldrar har gemensam 

vårdnad om ett barn har de samma skyldigheter och rättigheter gentemot barnet, 

juridiskt som praktiskt.
167

 När det gäller att följa vårdnadslagstiftningens huvudsyfte, 

som är att främja ett gott förhållande mellan barn och förälder, underlättar många 

gånger ett rättsligt gemensamt ansvar för barnet
168

 Det finns dock lite reglerat i den 

svenska rätten om hur en gemensam vårdnad egentligen ska gå till. Det har inte ansetts 

vara nödvändigt med närmare lagreglering i dessa frågor då lagstiftarens förhoppning 

har varit att föräldrarna själva ska kunna enas om hur vårdnaden ska ske.
169

  

Föräldrabalkens regler om vårdnad, boende och umgänge bygger på att ett barn har 

behov av en god relation till båda sina föräldrar, oavsett om föräldrarna lever ihop eller 

inte.
170

 Innebörden av gemensam vårdnad är att föräldrarna tillsammans ska fatta de 

beslut som rör barnet och för att det ska fungera förutsätts det att föräldrarna har för-

mågan att samarbeta.
171

 Vid tvister som rör vårdnadens utövande har rätten endast möj-

lighet att avgöra sådana tvister som rör hos vem av föräldrarna barnet ska bo samt hur 

umgänget med den andra föräldern ska se ut.
172

 När föräldrarna inte kan komma 

överens, utöver de tvister som domstolen har möjlighet att avgöra, görs det en för-

delning av beslutskompetensen. Detta finns lagstadgat i FB 6:13 2st och görs efter två 

principer, där dels föräldrarnas tillgänglighet och dels beslutstyp är det avgörande.
173

  

5.1 Vårdnadshavares rätt att själv fatta beslut 
En förälders tillgänglighet kan vara begränsad på grund av exempelvis sjukdom eller 

frånvaro och då får den andra ensam fatta beslut. När det gäller beslutstyper finns det tre 

olika då en vårdnadshavare ensam får fatta beslut om barnet. Det är om det rör barnets 

dagliga omsorg, om det rör något som ”inte utan olägenhet kan uppskjutas” men som 

samtidigt inte utgör ett ”beslut av ingripande betydelse” och när det utgör ett ”beslut av 

ingripande betydelse” men det krävs att ett beslut fattas för det är vad ”barnets bästa 

uppenbarligen kräver”.
174

 Det som är komplicerat vid sådana beslut är att kunna utröna 

vad som betecknas som ”daglig omsorg”, ”beslut av ingripande betydelse” eller ”bar-

nets bästa uppenbarligen kräver”. Johanna Schiratzki har i sin bok Barnrättens grunder 

försökt definiera några av dessa begrepp. Hon menar på att det generellt i den svenska 

rätten kan konstateras att den som vill åberopa begreppet ”uppenbarligen” har stora 

krav ställda på sig. Hon säger även att beslut som ”inte utan olägenhet kan uppskjutas 

men som samtidigt inte utgör beslut av ingripande betydelse” vanligtvis anses vara de 

beslut som rör den dagliga omsorgen för barnet.
175
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5.1.1 Daglig omsorg 

Med barnets dagliga omsorg räknas det vanligtvis upp exempel som barnets mat, kläder 

och fritidsaktiviteter.
176

 Som ovan nämnts är det svårt att definiera och ge någon full-

ständig beskrivning av dessa begrepps innebörd. Vissa frågor kring barnets dagliga om-

sorg kan utgöra beslut av ingripande betydelse fast det normalt sett inte gör det. Det kan 

exempelvis handla om fritidsaktiviteter som kan anses vara en risk för barnets utveck-

ling och hälsa, att barnet måste bära vissa kläder eller äta viss mat på grund av en 

religiös bakgrund.
177

 Kring den dagliga omsorgen har föräldrarna lika stor be-

stämmanderätt, de behöver inte ha varandras medgivande i allt som rör den dagliga 

omsorgen. Den som för tillfället har hand om barnet är den som bestämmer om mat, 

kläder, sovtider m.m.
178

  När föräldrarna inte bor tillsammans har den föräldern som är 

boendeförälder alltså rätt att ta vissa beslut utan den andra vårdnadshavarens med-

givande.
179

 Det är nödvändigt att boendeföräldern har den möjligheten eftersom det 

annars riskerar att bli problematiskt så fort ett litet beslut ska fattas.
180

   

5.1.1.1 Val av förskola och skola 

Valet om vilken förskola ett barn ska gå på hör idag i normalfallet till den dagliga 

omsorgen och är alltså ett beslut som boendeföräldern får ta. Uppmärksammas bör dock 

göras att det inte räknas till den dagliga omsorgen att välja en förskola där det finns en 

särskild inriktning, exempelvis en religiös förskola. Bor föräldrarna tillsammans finns 

det oftast ingen anledning till konflikt i frågan men de ska vara ense om i vilken för-

skola barnet ska gå. När föräldrar med gemensam vårdnad inte lever tillsammans är det 

enligt JO mycket som talar för att det är boendeföräldern som har rätten att bestämma i 

vilken förskola barnet ska gå. Som anledning till att det talar för att boendeföräldern ska 

få fatta detta beslut är att det är boendeförälderns ekonomi och arbetsförhållanden som 

har betydelse i frågan.
181

 När föräldrarna har gemensam vårdnad och växelvist boende 

är det svårt att avgöra vem det är som ska besluta om vilken förskola barnet ska gå i. 

Det har i propositionen Nya vårdnadsregeler sagts att det för att det ska vara aktuellt 

med växelvis boende för ett barn, där föräldrarna har gemensam vårdnad, måste föräld-

rarna kunna samarbeta på ett flexibelt sätt och inte vara styrda av millimeterrättvisa. Det 

framkom även i propositionen att det ansågs vara bra om föräldrarna kunde tänka sig att 

bo nära varandra så att barnet kunde få trygghet i att gå på samma förskola och bo nära 

kompisar.
182

 Mats Klasson skriver i sin bok, Handbok för separerade föräldrar, att det 

vid växelvisboende är den förälder som barnet är skriven hos som bestämmer vilken 

förskola barnet ska gå på.
183

 

Vid val av skola och skolform krävs det även här enighet mellan vårdnadshavarna. 

En oenighet mellan vårdnadshavarna kan dock inte leda till att ett barn i skolålder inte 

börjar skolan. Barnet får då börja den skola som har barnets hemvist inom sitt upptag-

ningsområde. Vid de tillfällen vårdnadshavarna inte kan enas om ett barn ska byta skola 

eller inte består förhållandet som det är. Barnet får då gå kvar på den skola som den 

redan går på.
184

 Det är vårdnadshavarens uppgift att se till att barnet sköter sin skolplikt 
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men det är kommunen som är skyldig att kontrollera var barnet är folkbokfört och vem 

det är som är barnets vårdnadshavare. Kommunens skyldighet har grund i att en elev 

inte kan börja i en ny skola utan att skolan vet vårdnadshavarnas åsikter.
185

 

5.2 Vårdnadshavares samarbete och samförstånd 
Innebörden av ”beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas” och ”beslut av 

ingripande betydelse” var år 1977 aktuella i en diskussion om att innebörden av dem 

borde förtydligas. Detta eftersom det då blev möjligt för ogifta och frånskilda föräldrar 

att tillsammans inneha vårdnaden om barnet. Lagstiftaren ansåg dock att det inte var be-

hövligt eftersom de föräldrar som valde gemensam vårdnad borde vara inställda till att 

samarbeta och då skulle det inte behövas någon närmare reglering om vårdnadens 

innehåll. Det har dock på senare tid visat sig att det inte alltid fungerar att ha en lag-

stiftning som inte definierar vad gemensam vårdnad egentligen innebär. Efter att FB 

ändrades år 1998 har det uppmärksammats att det finns risk för att barnets bästa och 

barnets rättigheter inte kan tillvaratas, just på grund av att det saknas riktlinjer för 

gemensam vårdnad men att det finns ett krav på samförstånd.
186

 

Som vi nu visat är det viktigt för föräldrarna att vara ense och i samförstånd då det 

inte finns någon lagstiftning som reglerar det eftersom det förutsätts att föräldrarna ska 

vara eniga. I och med att det ska finnas samförstånd och enighet kan det sägas att var 

och en av föräldrarna har en slags vetorätt gentemot den andra förälderns förslag på 

vårdnad. Det går även att dra det så långt som att säga att en förälder har vetorätt 

gentemot ett förslag som den andra föräldern kommer med även om den föräldern har 

barnet på sin sida. I verkliga livet är ju detta dock inte riktigt alltid applicerbart och då 

finns det en möjlighet att myndighetsbeslut kan kompensera för föräldrarnas oenighet. 

Detta gäller i många frågor som har anknytning till barnets rättigheter men dock inte i 

alla frågor.
187

 Ett beslut som kräver vårdnadshavarnas samförstånd men som myndighet 

kan gå in och besluta i är på vilken adress barnet ska folkbokföras. Myndigheten tar då 

som utgångspunkt var barnet faktiskt bor.
188

 Vid ett barns födelse blir det automatiskt 

folkbokfört i den församling som modern är folkbokförd i. Om modern inte är folk-

bokförd är det istället i den församling som fadern är folkbokförd som barnet folk-

bokförs.
189

 Samtycke av båda vårdnadshavarna krävs normalt sett även vid utfärdande 

av pass men det finns undantag när det gäller denna fråga i 31§ 2st Passförordningen. 

Det kan i vissa fall räcka med att den ena föräldern vill utfärda ett pass men då gäller det 

att det från socialnämnden ska inhämtas ett yttrande om det inte är uppenbart att an-

sökan ska bifallas.
190

 

När barn på något sätt behöver vård ska var och en av vårdnadshavarna ge sitt sam-

tycke.  Detta har dock konstaterats kan leda till att det inskränker på barnets rätt till vård 

speciellt i sådana situationer där det gäller psykiatrisk vård och behandling efter ett 

övergrepp.
191

 Detta problem, med att båda vårdnadshavarnas samtycke krävs, har på-

talats ett flertal gånger. Det behandlades av 2002 års vårdnadskommitté som ansåg att 

barn har rätt till vård utan båda vårdnadshavarnas medgivande och att det borde göras 

en djupare analys i frågan.
192

 Regeringen instämde i vårdnadskommitténs åsikt och till-
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kallade en utredning med uppdrag att analysera de nackdelar som finns för barnen när 

vårdnadshavarna inte kan enas i frågor rörande barnet. Speciellt barns möjlighet till 

sjuk- och hälsovård ansågs vara särskilt viktigt att analysera.
193

 Det resulterade i ett be-

tänkande där det föreslogs att domstol skulle kunna ge en av vårdnadshavarna själv-

ständig bestämmanderätt inom vissa områden, t.ex. sjuk- och hälsovård.
194

 Regeringen 

konstaterade i sin tur svårigheten med att vårdnadshavarna alltid måste vara eniga men 

de gjorde även bedömningen att utredningsförslaget om självständig bestämmanderätt 

inte var tillräckligt effektivt.
195

 Det har dock slutligen blivit så att när det finns två 

vårdnadshavare och endast en av dessa samtycker till vård av barnet så får social-

nämnden besluta att vården får vidtas. Detta utan den andra vårdnadshavarens samtycke 

men för barnets bästa.
196

 

5.2.1 Domstolens möjligheter till beslut 

Som ovan nämnts är det möjligt för domstol att besluta kring vårdnadsfrågor. När 

föräldrar har gemensam vårdnad får domstolen besluta om hos vem av föräldrarna 

barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut. Något som är viktigt 

att uppmärksamma och skilja på är att enligt FB 6:14a beslutar domstolen om hos vem 

av föräldrarna barnet ska bo, inte var barnet ska bo.
197

 Väljer den föräldern som har 

barnet boendes hos sig att flytta kan den inte själv besluta att barnet ska flytta med. Om 

de inte kan enas över om barnet ska flytta eller bo kvar så ska barnet bo kvar där det 

bor.
198

 

Det finns problem som kan uppstå när föräldrar har gemensam vårdnad vilket i 

längden drabbar barnet. Vid gemensam vårdnad är ett barns rätt till straffrättsligt skydd 

mot egenmäktiga kvarhållanden i princip obefintligt. Samtidigt som båda vårdnads-

havarna har tillsynsplikt och ansvarar för att barnet står under nödvändig uppsikt finns 

det ett flertal rättsfall som visar att domstolen inte anser det vara straffbart när en av 

vårdnadshavarna bortfört eller kvarhållit ett barn mot den andra vårdnadshavarens 

vilja.
199

 I rättsfall har HD funnit dels att uttrycket ”egenmäktigt bortför barnet” som 

återfinns i BrB 7:4 inte omfattar en situation där ett barn i samförstånd med båda 

föräldrarna åkt till en plats och den ena vårdnadshavaren sedan håller kvar barnet där 

mot den andra vårdnadshavarens vilja.
200

 Dels ansåg HD:s majoritet att det vid 

gemensam vårdnad inte är möjligt att straffa en umgängesförälder som efter 

umgängestidens slut kvarhåller barnet.
201

   

5.2.2 Vårdnadshavares begränsade tillsynsansvar 

Det finns två rättsfall från år 1996 respektive år 1999 som berör ämnet föräldraansvar. I 

det första var det en kvinna som genom att slå sönder ett fönster tog sig in i den bostad 

där de gemensamma barnen bodde med fadern. Hon gjorde detta för att hon den aktuella 

kvällen misstänkte att tonårsdöttrarna var berusade och ensamma hemma. Modern fäll-

des men HD ansåg att någon påföljd för henne inte var aktuell med hänvisning till bak-
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grunden och hennes föräldraansvar.
202

 I det andra av fallet var det också en moder som 

hade gemensam vårdnad med fadern. Modern hade en natt fått ett samtal från sina två 

barn som då befann sig hos fadern. Barnen var rädda för att fadern inte gick att väcka på 

grund av berusning. Barnen och modern enades om att hon på morgonen skulle hämta 

barnen vilket hon for dit med avsikt att göra. Fadern misshandlade henne men åtalet mot 

honom fick inget bifall eftersom hovrätten ansåg att fadern handlat i nödvärn för att 

hindra modern från att komma in i hans hem.
203

 Av dessa rättsfall framkommer det att 

man som vårdnadshavare med gemensam vårdnad har begränsade möjligheter att ta sitt 

tillsynsansvar. När barnet är hos en vårdnadshavare begränsas den andra vårdnads-

havarens rättsliga möjlighet att utöva det tillsynsansvar som åligger en förälder enligt 

FB 6:2. Det visar sig i praxis att det är vårdnadshavarens integritetsskydd som är det 

prioriterade framför föräldraansvaret. 

6 Prövning av gemensam vårdnad 
Föräldrar som är gifta med varandra vid ett barns födsel får automatiskt gemensam 

vårdnad om barnet. Om de gifta föräldrarna väljer att gå isär och ansöker om äkten-

skapsskillnad har de likaväl gemensam vårdnad. De kan dock finnas fall då den 

gemensamma vårdnaden kan upplösas. Sådana fall kan vara när en av föräldrarna begär 

ändring i den nuvarande vårdnaden eller när en förälder brister i barnets omsorg på olika 

sätt. Det kan även vara så att barnet stadigvarande har vårdats och fostrats i ett hem som 

inte är föräldrahemmet och att det är det bästa för barnet att det ska fortsätta på det 

sättet. I sådana fall kan även den gemensamma vårdnaden upphöra och vårdaden istället 

flyttas över till de som har tagit emot barnet.
204

 

I de fall där föräldrarna inte är gifta är det mamman som ensam får vårdnaden om 

barnet. Om de gifter sig efter det att barnet är fött får de automatiskt gemensam vård-

nad. För att de ogifta föräldrarna ska få gemensam vårdnad krävs ett aktivt agerande 

från dem.
205

 De ogifta föräldrarna kan när de hos socialnämnden bekräftar faderskapet 

välja att anmäla om gemensam vårdnad.
206

 De kan även anmäla till skatteverket att de 

vill ha gemensam vårdnad. I dessa två fall är det skatteverket som prövar frågan och 

registrerar den gemensamma vårdnaden.
207

 Om någon anmälan inte görs till skatte-

verket är det möjligt att få gemensam vårdnad genom ansökan till domstol eller genom 

att skriva ett avtal som socialnämnden godkänner
208

. 

6.1 Skatteverkets prövning  
För att skatteverket ska registrera gemensam vårdnad om barnet krävs det att barnet är 

folkbokfört i Sverige, att båda föräldrarna skriftligen anmält det samt att faderskapet är 

fastställt.
209

 I de fall där anmälan om gemensam vårdnad har gjorts hos socialnämnden i 

samband med faderskapsbekräftelsen, är det socialnämnden som skickar anmälan om 
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gemensam vårdnad till skatteverket. Detta sker efter att socialnämnden har godkänt 

faderskapsbekräftelsen, som även den ska skickas till skatteverket för registrering.
210

  

Om föräldrarna väljer att direkt till skatteverket anmäla om gemensam vårdnad krävs 

det att en domstol inte tidigare har meddelat något förordnande om vårdnaden samt att 

båda föräldrarna och barnet är svenska medborgare.
211

 Skatteverket gör ingen prövning 

om vad som är barnets bästa eller föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare.
212

 

Den gemensamma vårdnaden börjar gälla omedelbart från det att skatteverkets 

registrering har gått igenom. I det avseendet spelar det ingen roll att skatteverkets beslut 

är överklagbart till den förvaltningsrätt som ligger närmast barnets boendeort.
213

 

6.2 Domstolens prövning 
När det inte är möjligt att, hos skatteverket, registrera gemensam vårdnad om ett barn 

kan det bli en fråga för en domstol att avgöra.
214

 Det är orten där barnet bor som avgör 

vilken domstol som är behörig att ta upp vårdnadsfrågan. Om någon sådan behörig 

domstol inte finns är det Stockholms tingsrätt som tar upp fallet.
215

  För att gemensam 

vårdnad ska vara möjligt krävs det även här att faderskapet är fastställt.
216

 Om en av 

föräldrarna har ensam vårdnad om barnet och föräldrarna istället vill ha gemensam 

vårdnad ska de ansöka om detta till domstol i de fall där de är överens.
217

 Är föräldrarna 

inte överens, får den som vill ändra vårdnadsförhållandena väcka talan vid domstol 

gentemot den andra föräldern.
218

  

Domstolen har som uppgift i vårdnadsfall att avgöra om vårdnaden ska vara gemen-

sam eller om en av föräldrarna ska få ensam vårdnad.
219

 Mellan åren 1988 och 2006 

användes gemensam vårdnad på ett sätt som kunde uppfattas som schablonlikt och att 

gemensam vårdnad presumerades. Numera ställs det krav på föräldrarnas samarbete för 

att gemensam vårdnad ska kunna vara ett alternativ.
220

 Om barnet riskerar att fara illa 

vid gemensam vårdnad måste domstolen ta det i beaktning.
221

 Det är inte möjligt för 

domstolen att besluta om gemensam vårdnad om det är så att båda föräldrarna motsätter 

sig det.
222

 I de fallen måste domstolen upphäva den gemensamma vårdnaden och istället 

bestämma vem av föräldrarna som ska få ensam vårdnad. Däremot är det möjligt för 

domstolen att besluta om gemensam vårdnad om det kan anses vara barnets bästa, även 

om en part inte samtycker till det.  Det är dock så att om den ena föräldern inte alls sam-

tycker till gemensam vårdnad, kan det vara svårt för domstolen att se att en sådan 

lösning vore det bästa för barnet.
223

 När en förälder motsätter sig gemensam vårdnad är 

det viktigt för domstolen att göra en ordentlig prövning av de skäl som den föräldern 

lägger fram. Det kan vara så att föräldern motsätter sig gemensam vårdnad i avseende 
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att skydda barnet gentemot den andra föräldern.
224

 Domstolen har även möjlighet att 

vägra att upplösa den befintliga gemensamma vårdnaden. Domstolen ska som grund för 

sitt domslut se till vad som är och kan anses vara barnets bästa.
225

 Om föräldrarna 

gemensamt ansökt om gemensam vårdnad är huvudregeln att domstolen beslutar i enlig-

het med föräldrarnas begäran, så länge det inte är uppenbart oförenligt med barnets 

bästa.
226

 I de fall där föräldrarna är överens bör utgångspunkten vara att barnets bästa 

som regel är det som föräldrarna är överens om.
227

  

Däremot är det vanligtvis inte möjligt för gifta föräldrar att gemensamt ansöka till 

domstolen om att den ena ska ha ensam vårdnad om barnet. Vid sådana situationer, där 

föräldrarna är gifta, finns det vissa omständigheter som kan leda till att endast den ena 

föräldern får vårdnaden. Sådana omständigheter kan vara att föräldern, under omvård-

naden av barnet, har missbrukat, på ett eller annat sätt brustit i barnets omsorg eller för-

summat barnet.
228

 I de fall där föräldrarna var för sig eller endast den ena föräldern har 

begärt ensam vårdnad är det viktigt för domstolen att utöva sin utredningsskyldighet 

och ta reda på om de, vid ett avslag om ensam vårdnad, motsätter sig eller godkänner 

gemensam vårdnad. I de fall där de har yrkat på ensam vårdnad men samtidigt inte mot-

sätter sig gemensam vårdnad kan domstolen döma till gemensam vårdnad.
229

  

Det är domstolens skyldighet att se till att vårdnadsfrågan blir ordentligt utredd.
230

 

De är inte på något sätt bundna av vad föräldrarna eventuellt kan ha kommit överens 

om.
231

 Det finns inte heller någon presumtion för att gemensam vårdnad alltid är det 

bästa för barnet. Individuella bedömningar i varje enskilt fall är väldigt viktigt, det är 

det aktuella barnets individuella förhållande som ska vara det avgörande. Är det så att 

barnet har en våldsam förälder är det inte lämpligt att denne får ha vårdnad om barnet, 

även om föräldrarna anser att de bör ha gemensam vårdnad. Ensam vårdnad för den 

andra föräldern är att föredra i sådana fall. Likadant är det i sådana fall där föräldrarna 

har en så infekterad konflikt att de inte alls kommer överens med varandra i frågor kring 

barnets vårdnad. Det kan då vara bättre att en av dem har ensam vårdnad för att barnet 

ska skyddas mot föräldrarnas bråk.
232

 Innan domstolen fattar beslut i en vårdnadsfråga 

har socialnämnden rätt att få lämna uppgifter som de har. Är uppgifterna av sådan 

karaktär att de kan ha avgörande betydelse för frågan är socialnämnden skyldig att 

lämna dessa till domstolen.
233

  Socialnämnden är inte hindrad av sekretess enligt 26:1 

1st offentlighets- och sekretesslagen när det gäller sådana uppgifter.
234

 Skulle det, ut-

över uppgifterna från socialnämnden, finnas behov av en utredning får domstolen ge 

socialnämnden eller annat lämpligt organ i uppgift att utse någon för att göra en utred-

ning. Det är dock upp till domstolen att fastställa utredningens riktlinjer samt inom 

vilken tidsram utredningen ska vara slutförd. Utredningen ska bedrivas skyndsamt, men 

om det finns behov av att förlänga tidsramen har domstolen rätt att förlänga den.
235
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Barnets inställning till vårdnadsfrågan ska utredaren försöka klarlägga i de fall där 

det inte är olämpligt.
236

  Det ska tas hänsyn till vad barnet vill, dock med barnets ålder 

och mognad i beaktande.
237

 Vid riktigt små barn tar domstolen inte hänsyn till barnets 

vilja eftersom de barnen inte kan ha någon uttalad uppfattning.
238

 Detta ska sedan ut-

redaren redovisa för domstolen och även lämna förslag till beslutet.
239

 Det finns möjlig-

het att höra barn inför domstol, det krävs dock att det är uppenbart att barnet inte tar 

skada av det samt att det finns särskilda skäl till att höra barnet.
240

 Att barnet går med på 

att höras är en förutsättning för att det ska vara möjligt. Det är domstolen som i varje 

enskilt fall ska bedöma om det är lämpligt att höra barnet. Bedömningen görs utefter 

barnets ålder och mognad, det är sällan barn under 12 år anses tillräckligt mogna för att 

medverka i en rättegång. Det är inte tanken att det ska vara ett regelrätt förhör med 

barnet, som inte heller ska utsättas för någon press eller tvingas till att ta ställning i en 

konflikt mellan föräldrarna.
241

 

När det gäller vårdnadsmål och ärenden har domstolen rätt att interimistiskt besluta 

om vårdnaden för tiden fram till dess att målet/ärendet är avgjort genom en dom eller att 

beslut har vunnit laga kraft.
242

 Det är dock viktigt att det interimistiska beslutet är be-

hövligt. Fall där det kan vara behövligt med sådana beslut är bland annat när det finns 

misstankar om övergrepp eller annat våld, risk för att barnet olovligen bortförs ur landet 

eller när föräldrarna flyttat till skilda orter och det därför krävs ett snabbt beslut i vård-

nadsfrågan för att bedöma vart barnet ska bo och gå skola. Att beslutet måste vara 

behövligt beror på att de intermistiska besluten ofta kan ha en styrande effekt på det 

slutgiltiga avgörandet.
243

 Många gånger kan föräldrar/vårdnadshavare känna sig direkt 

utpekade som olämpliga som föräldrar. Den som skilts från vårdnaden kan känna sig i 

underläge gentemot den som fått vårdnaden, genom ett interimistiskt beslut, inför den 

slutliga bedömningen.
244

 Motparten har dock rätt att få en chans att yttra sig i frågan 

innan ett sådant beslut fattas. Domstolen kan hämta uppgifter hos socialnämnden i den 

aktuella frågan. Innan socialnämnden lämnar ut några uppgifter ska dock föräldrar och 

barn höras, i de fall socialnämnden finner det lämpligt.
245

 När föräldrarna redan tidigare 

hörts muntligen vid en förberedelse i domsolen kan man underlåta att höra föräldrar och 

barn om ett interimistiskt beslut snabbt måste fattas.
246

 

Domstolen ska ompröva beslutet om de har meddelat ett beslut som fortfarande 

gäller när ärendet ska avgöras. Domstolen har rätt att när som helst ändra det interi-

mistiska beslutet, ett beslut som verkställs på samma sätt som en lagakraftvunnen 

dom.
247

 I samband med att domstolen meddelar en dom eller beslut kan de efter yrkande 

av ena parten förelägga motparten att lämna ifrån sig barnet, annars föreläggs vite. Om 

vite har förelagts i samband med beslut har domstolen möjlighet att besluta att före-

läggandet har omedelbar verkan. Förelägganden kan överklagas men det får endast 

göras i samband med överklagande av en dom eller beslut i vårdnadsfrågan. Den part 

som begärt föreläggandet kan ansöka till domstolen om att pröva ett utdömande av 
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förelagt vite.
248

 Vid ett mål eller ärende i domstol tillkommer även kostnaderna för 

detta. Parterna ska bära sin egen rättegångskostnad men det finns även fall där den ena 

parten får ersätta motparten, helt eller delvis.
249

 

6.2.1 Barnets rätt att komma till tals 

Som nämnt är det viktigt vid en bedömning av barnets bästa att ta hänsyn till vad barnet 

själv tycker och känner. Domstolen ska utröna hur barnets behov bäst tillgodoses och då 

kan barnets egna åsikter verkligen visa vad som vore det bästa för det enskilda barnet. 

Det visar sig i domslut att barnets vilja både har beaktats och det finns även fall där den 

inte har tagits hänsyn till.  Två fall som visar att domstolen faktiskt tagit hänsyn till 

barnets vilja kan man finna dels i RH 1992:78 och dels i HovR:s dom från 4 april 2000 i 

målet T135/99. I RH 1992:78 vägdes uttalanden av ett barn på 10 år in i den slutliga 

bedömningen. Barnet hade vid ett flertal tillfällen uttryckt inför sin lärare att hon ville 

bo med sin moder. I HovR:s dom var det ett 13-årigt barn som ville bo kvar hos sin 

fader och eftersom hans åsikt beaktades fick även hans 10-åriga syskon bo kvar hos 

fadern eftersom det även var syskonets önskan. Ett fall där domstolen inte tagit barnets 

vilja i beaktande kan man finna i en HovR:s dom från 5 december 2008 i målet 

T2646/07.  Då handlade det om två barn i åldrarna 10 och 12. De ville bo tillsammans 

med modern men trots det var det fadern som fick vårdnaden. Det som var 

bakomliggande till detta var att domstolen ansåg att fadern var lämpligare som 

vårdnadshavare då modern fört undan barnen under en längre tid tidigare. Med fadern 

som vårdnadshavare ansågs det lättare att tillgodose barnens rättigheter som till exempel 

kontakt med båda föräldrarna.
250

 

6.3 Socialnämndens prövning av avtal 
Som ett alternativ för föräldrar istället för de ovan nämnda sätten kan de skriva ett avtal 

dem sinsemellan. Om ena föräldern eller båda föräldrarna tillsammans har vårdnaden 

om barnet har de rätt att avtala om hur barnets vårdnad ska se ut. Att någon av 

föräldrarna eller de båda tillsammans har vårdnad är ett krav för att det ska vara möjligt. 

När ett barns vårdnad är anförtrodd till någon särskild förordnad vårdnadshavare har 

föräldrarna ingen möjlighet att avtala om vårdnaden. Föräldrarna kan inte heller avtala 

om att det istället för dem, ska vara en särskild förordnad vårdnadshavare som ska ha 

vårdnaden.
251

 Föräldrarna har rätt att av socialnämnden i sin kommun få hjälp med att 

teckna ett vårdnadsavtal om de behöver och vill få hjälp med det.
252

 Detta eftersom man 

ser avtalen som en lösning på att kunna lösa vårdnadsfrågor utanför domstol.
253

 Det är 

möjligt att avtala både om att vårdnaden ska vara gemensam och att det endast är en av 

dem som ensam ska ha vårdnaden. Om ett sådant avtal kommer till stånd mellan 

föräldrarna ska det vara skriftligt med föräldrarnas underskrift och ha socialnämndens 

godkännande för att vara giltigt.
254

 Att avtalen är tydligt formulerade är ett måste för ett 

godkännande, speciellt vårdnadsavtal. Att vårdnadsavtalen måste vara tydligt formu-
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lerade beror på att det vid varje givet tillfälle ska gå att utläsa vem som är vårdnads-

havaren.
255

 

Huvudregeln för socialnämnden är att godkänna sådana avtal föräldrarna emellan, 

det måste dock vara uppenbart att avtalet inte är oförenligt med barnets bästa.
256

 Det är 

socialnämnden där barnet är folkbokfört som ska pröva avtalet och socialnämnden har 

även rätt att delegera sin uppgift med att godkänna vårdnadsavtal till någon av social-

nämndens ledamöter eller till en kommunanställd.
257

 En viktig detalj är att den som 

jobbar med att godkänna avtalet ska ha den kunskap som krävs för att det ska kunna 

göras på ett rättssäkert sätt.
258

 

Socialnämnden eller den som socialnämnden har delegerat uppgiften till ska alltså 

pröva vad som är barnets bästa på samma sätt som domstolen gör enligt FB 6:4 1st.
259

 

Utredaren ska innan ett godkännande av avtal träffa föräldrarna och ge information om 

vilken rättslig verkan ett vårdnadsavtal har och vilka ekonomiska konsekvenser det kan 

leda till. Utredaren ska även i samtalet med föräldrarna ta upp frågor som våld i hem-

met, bortförande eller kvarhållande av barn och andra upplevelser som barnet kan fara 

illa av att uppleva. Om hot, missbruk eller andra liknanden problem finns eller har 

funnits i familjen och hur barnet i sådana fall upplever eller har upplevt det, är en viktig 

fråga som ska utredas.
260

 Socialnämnden har en skyldighet att se till att vårdnads-

frågorna blir utredda på ett tillfredsställande sätt och det är därför utredarens uppgift att 

göra en noggrann utredning om hur familjeförhållandena ser ut. Likaväl som domstolen 

har rätt att få ut betydande uppgifter från socialnämnden, har den prövande social-

nämnden rätt att från annan socialnämnd få tillgång till betydelsefulla uppgifter på 

begäran. Detta kan ske utan något hinder av sekretess. 
261

 Barnets vilja ska det även här 

tas hänsyn till, beroende på dess ålder och mognad.
262

 Det finns dock ingen absolut 

skyldighet för socialnämnden att ta reda på ett barns vilja vid en bedömning av ett 

avtal.
263

 Detta eftersom att vid ett avtal är föräldrarna överens vilket gör att det sällan 

finns anledning för socialnämnden att ta reda på barnets inställning i frågan. Skulle det 

dock vara så att det visar sig att barnet motsätter sig den lösning som föräldrarna är 

överens om finns det anledning för socialnämnden att göra en närmare undersökning 

om föräldrarnas avtal verkligen är förenligt med barnets bästa.
264

  

Samma dag som ett vårdnadsavtal blivit godkänt, ska det skickas ut ett meddelande 

om avtalets innehåll. Detta meddelande ska skickas till skatteverket och försäkrings-

kassan, samt CSN om det gäller barn som fyllt 15 år.
265

 Eftersom det inte är möjligt att 

överklaga socialnämndens godkännande av ett avtal, börjar avtalet att gälla från den 

stund som socialnämnden godkänner det.
266

 Ett godkännande av socialnämnden leder 

alltså till att det verkställs på samma sätt som ett domstolsbeslut.
267

 Det finns dock vissa 

tillfällen då vårdnadsavtalen kan upphävas. Om en av föräldrarna eller båda vill ändra 

sin överenskommelse finns det möjligheter till det. Vill föräldrarna gemensamt ändra 
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det som de kommit överens om i avtalet kan de skriva ett nytt avtal som även det ska ha 

socialnämndens godkännande. Är det den ena föräldern som vill göra förändringar i den 

gällande överenskommelsen kan den vända sig till domstolen för att få en dom eller ett 

beslut i frågan.
268

 För att ett nytt vårdnadsavtal ska godkännas krävs det inte att det har 

gått någon viss tid från det gamla vårdnadsavtalet. Något som dock bör finnas i åtanke 

när vårdnadsavtal tecknas är att vårdnadsavtalens syfte är att innehålla en lösning för 

barnet som är långsiktig.
269

  

Det kan hända att ett avtal inte blir godkänt av socialnämnden och då får föräldrarna 

väcka talan i domstol om de inte kan enas. Vårdnadsförhållandena blir i sådana fall, när 

socialnämnden inte godkänt avtalet, oförändrande mot hur de såg ut innan avtalet.
270

 

Som grund för att avtalet inte blivit godkänt kan man finna att socialnämnden inte anser 

att avtalet är förenligt med barnets bästa eller att någon av föräldrarna har utsatts för 

påtryckningar från den andra och därför inte skrivit under avtalet av egen fri vilja.
271

 

Det kan vara så att det som finns reglerat i avtalet enligt socialnämndens bedömning är 

mer av ett rättvisetänk eller ekonomiska tankar istället för barnets bästa. Socialnämnden 

kan då föreslå vissa förändringar som föräldrarna bör göra i avtalet för att domstol ska 

godkänna avtalet, men socialnämnden får inte ändra ett avtals innehåll.
272

  

6.3.1 Tidsbegränsade avtal 

Föräldrarna har, om de vill, möjlighet att begränsa vårdnadsavtalet tidsmässigt. Sådana 

tidsbegränsade avtal kan vara användbara som intermistiska avtal i situationer där en 

slutlig överenskommelse inte ännu har träffats eller i väntan på ett domstolsbeslut.  

Interimistiska avtal kan även användas istället för interimistiska domstolsbeslut.  Att 

föräldrarna har möjligheten att tidsbegränsa avtalen innebär inte att det är ett bra sätt.
273

 

Allmänt sett är tidsbegränsade vårdnadsavtal inte något som överensstämmer med 

barnets bästa och därför ska de avtalen, med hänsyn till barnet, normalt sett inte god-

kännas.
274

 Detta eftersom barnet kan riskera att stå utan vårdnadshavare mellan då det 

gamla avtalet slutar gälla och ett nytt börjar gälla, vilket kan leda till problem med vem 

som ansvarar och fattar beslut rörandet barnet.
275

 Om ett tidsbestämt vårdnadsavtal god-

känns ska det framgå vad som gäller vid avtalets upphörande just för att undvika att ett 

barn riskerar att stå utan vårdnadshavare.
276

 

För att vårdnadsavtal ska godkännas kan socialnämnden ställa som villkor att även 

boende- och umgängesfrågan regleras i avtal, dock ska vårdnad, boende och umgänge 

regleras i separata avtal enligt socialstyrelsens allmänna råd.
277

 Socialnämnden har den 

möjligheten för att säkerställa det som ligger i barnets intresse.
278

 Det anses att tids-

bestämda avtal lämpar sig bättre för att reglera umgängesfrågan än vårdnads- och 

boendefrågan. Detta eftersom barns behov av umgänge kan variera och tidsbestämda 

avtal kan då vara bra för att pröva sig fram.
279
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7 Automatisk gemensam vårdnad för ogifta  
Många människor väljer idag att leva under äktenskapslikande former utan att ingå 

äktenskap och som en följd av detta föds många barn idag med ogifta föräldrar. Ett barn 

fött i ett äktenskap får föräldrarna omedelbart gemensam vårdnad om då det presumeras 

att mannen i äktenskapet är fadern och därför behöver det inte bekräftas som ogifta 

föräldrar måste göra. Det har genom åren diskuterats kring frågan om automatisk 

gemensam vårdnad även för ogifta föräldrar. Flera förslag om automatisk gemensam 

vårdnad för ogifta föräldrar har utretts men samtliga av dem har avvisats.
280

 Samtidigt 

har det sagts att det i övervägande antal fall är att föredra gemensam vårdnad framför 

enskild vårdnad oavsett om föräldrar bor tillsammans eller inte. Barnet har som huvud-

regel behov av båda sina föräldrar och föräldrarna i sin tur ansvarar för barnet och vid 

gemensam vårdnad underlättas båda dessa punkter.
281

 Oavsett föräldrarnas förhållande 

så har det alltid varit utgångspunkten att föräldrarna ska känna lika stort ansvar. Rege-

ringen har därför haft den uppfattningen att det är angeläget att båda föräldrarna tar 

ansvar för barnet och är delaktiga i barnets förhållande.
282

 Familjer kan fungera och se 

ut på många olika sätt. Det är inte helt ovanligt att räknas som familj fastän man har 

olika boenden, oavsett om föräldrarna är gifta eller inte. Så långt som det är möjligt och 

lämpligt bör därför reglerna kring gemensam vårdnad se likadana ut oavsett om föräld-

rarna är gifta eller ej, sammanboende eller ej. Detta eftersom den faktiska situationen 

för barn i allmänhet är densamma oavsett om föräldrarna är gifta eller inte.
283

  

När det gäller den rättsliga vårdnaden finns det just därför anledning att ifrågasätta 

om det verkligen finns skäl för att generellt särbehandla barn till ogifta föräldrar genom 

att föräldrarna inte automatiskt får gemensam vårdnad. Det kan dock krävas en flexibel 

reglering för att gemensam vårdnad ska fungera som vårdnadsform med barnets bästa 

som huvudtanke. Detta eftersom det finns skilda förutsättningar för ogifta föräldrar att 

få gemensam vårdnad att fungera som vårdnadsform eftersom deras förhållande gente-

mot varandra kan se så olika ut.
284

 Om även den faktiska vårdnaden skulle beaktas 

skulle det kunna ses som en förklaring till varför det finns ett så skeptiskt sätt att se på 

automatisk gemensam vårdnad. De flesta är idag eniga om att samboende ogifta 

föräldrar bör jämställas med gifta föräldrar och därför även borde erhålla gemensamt 

vårdnadsansvar från barnets födelse. Båda föräldrarna kan i sådana fall antas vara del-

aktiga i barnets faktiska vårdnad. När de ogifta föräldrarna inte bor tillsammans blir den 

faktiska vårdnaden inte ombesörjd av båda föräldrarna även om de tillsammans har den 

rättsliga vårdnaden. Den skillnaden som kan ses i detta med vårdnadsansvar är att vid 

äktenskapsskillnad eller separation har föräldrarna tillsammans utövat den faktiska 

vårdnaden och genom det även blivit etablerat som en förälder i barnets liv. För en 

förälder som aldrig bott med barnet och därför aldrig utövat den faktiska vårdnaden får 

det rättsliga vårdnadsansvaret en annan innebörd.
285

 I en proposition från slutet av 1990-

talet ansågs det att gemensam vårdnad skulle ge fäderna makt, rättigheter och möjlig-

heter men det skulle inte ålägga dem något ansvar för den dagliga omsorgen eftersom 

barnet oftast bor hos sin moder.
286

 Att fäderna brister i sitt ansvarstagande kan dock 
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vara ett resultat av att de inte anser sig vara beaktade som föräldrar fullt ut i lagen 

eftersom de inte är gifta med modern.
287

  

Flertalet ogifta föräldrar anmäler idag att de vill ha gemensam vårdnad. År 1997 

gjorde socialstyrelsen en studie där de bland annat undersökte varför föräldrar inte 

anmält om gemensam vårdnad i samband med faderskapsbekräftelsen. Det visade sig att 

huvudanledningen var föräldrapenningen. Föräldrarna väntade med att anmäla om 

gemensam vårdnad för att modern skulle ha rätt till att ta ut hela föräldrapenningen utan 

att 30 dagar var reserverade åt fadern.
288

 I studien fann inte heller socialstyrelsen någon-

ting som skulle tyda på att det skulle strida mot barnets bästa med automatisk gemen-

sam vårdnad för ogifta föräldrar.
289

 

Det finns lite olika uppfattningar om benämningen för en vårdnad som automatiskt 

uppkommer i samband med ett barns födelse. Anna Singer hänvisar i sin bok Föräldra-

skapet i rättslig belysning till Johanna Schiratzki som menar att obligatorisk gemensam 

vårdnad är ett bättre uttryck än automatisk gemensam vårdnad. Singer går i samma 

riktning och menar i sin tur att ”uttrycket automatisk gemensam vårdnad synes enligt 

min mening inte helt lämplig eftersom det antyder att vårdnadsansvaret är en omedelbar 

följd av konstaterat släktskap och inte ett ansvarstagande gentemot barnet.”
290

 

7.1 Utredning i frågan 
För att främja barnets bästa och ge dem ökad tillgång till båda föräldrarna spelar 

gemensam vårdnad stor roll.
291

  Redan i en utredning om barnens rätt från 1979 lades 

det fram ett förslag om att alla föräldrar automatiskt skulle få gemensam vårdnad om 

sina barn vid födelse respektive fastställande av faderskapet.
292

 

I en rapport från år 1995 övervägde vårdnadstvistutredningen frågan om automatisk 

gemensam vårdnad.
293

 De fann dock ett flertal omständigheter som talade emot en 

sådan ordning, bland annat hänvisades det till de samarbetssvårigheter som kan finnas 

när föräldrarna inte bor tillsammans. De menade att när föräldrar bor tillsammans så 

borde det inte vara lika stora samarbetssvårigheter som för de som inte bor till-

sammans.
294

 Ytterligare omständigheter som vårdnadstvistutredningen pekade på för att 

visa att automatisk gemensam vårdnad inte är att föredra var att en förälder kan vara 

olämplig som vårdnadshavare, att det finns risk att modern inte samarbetar för att fast-

ställa faderskap, att barn har tillkommit som följd av våldtäkt eller annat sexualbrott, att 

gemensam vårdnad inte är förenligt med barnets bästa eller att barnet var ett resultat av 

en tillfällig förbindelse.
295

 Vårdnadstvistutredningens bedömning var alltså att någon 

automatisk gemensam vårdnad inte borde införas.
296

 Pappagruppens åsikt var den mot-

satta och de ansåg att begreppet enskild vårdnad borde avskaffas så att det är gemensam 

vårdnad som gäller från faderskapsfastställandet.  De flesta remissinstanserna instämde 

med vårdnadstvistutredningens bedömningar eller lämnade dem utan invändningar. Det 

var dock några som var på pappagruppens sida och var av den åsikten att automatisk 

gemensam vårdnad borde införas för ogifta. Barnaombudsmannen var en av 
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remissinstanserna som förordade en bestämmelse om automatisk gemensam vårdnad för 

ogifta föräldrar medan två instanser, kammarrätten i Göteborg och socialstyrelsen, an-

såg att möjligheterna av att införa automatisk gemensam vårdnad borde undersökas 

närmare. Regeringen ansåg liksom vårdnadstvistgruppen att det krävdes en noggrann 

analys i frågan med grund i att det fanns goda skäl till att överväga möjligheten för 

automatisk gemensam vårdnad. Som goda skäl har det ansetts att det tydligt ska 

markeras av lagstiftningen att barn har behov av båda föräldrarna och att föräldrarna 

gemensamt har ett ansvar gentemot barnet. I Sverige har den allmänna bilden av ett 

barns familjesituation avsevärt förändrats och därför bör de ogifta föräldrarnas ansvar 

för sitt barn även det betonas.
297

  

År 1998 fick en utredare i uppdrag av regeringen att för föräldrar som inte är eller 

varit gifta med varandra överväga frågan om automatisk gemensam vårdnad.
298

 Rege-

ringen tillsatte utredningen för en närmare undersökning om möjligheterna att göra 

automatisk gemensam vårdnad för ogifta till en huvudprincip samt hur en sådan reg-

lering skulle kunna se ut och fungera.
299

 Utredarens slutsatser blev att det inte kunde 

anses lämpligt med automatisk gemensam vårdnad från faderskapsfastställelsen eller 

från faderskapsbekräftelsen med vissa undantag.
300

 Anledningen till att det inte ansågs 

lämpligt med automatisk gemensam vårdnad från faderskapsfastställelsen var att det 

oavsett föräldrarnas åsikt och utan prövning av barnets bästa blev gemensam vårdnad. 

Att inte heller automatisk gemensam vårdnad från faderskapsfastställelsen med vissa 

undantag ansågs lämpligt berodde på att det var svårt att dra gränsen för vilka 

undantagen skulle vara.
301

 Däremot ansågs det i utredningen att det kunde vara lämpligt 

att ogifta föräldrar kunde få gemensam vårdnad automatisk efter att faderskapet bekräf-

tats men efter en tid för övervägning på tre månader.
302

 Under de tre månaderna skulle 

föräldrarna ha rätten att motsätta sig den gemensamma vårdnaden och vid ett mot-

sättande skulle modern få enskild vårdnad om barnet. Förslaget ansågs dock av 

regeringen inte genomförbart eftersom det redan fanns enkla sätt att få gemensam 

vårdnad och att förslaget endast skulle leda till att föräldrarna måste vänta i tre månader 

innan den gemensamma vårdnaden började gälla. Det ansågs inte heller lämpligt av 

regeringen med en reglering där ett passivt beteende innebär ett sådant åtagande som 

gemensam vårdnad är.
303

 

7.1.1 Ogifta samboende föräldrar och ogifta ej samboende föräldrar 

I diskussionen om automatisk gemensam vårdnad har det ofta gjorts skillnad mellan de 

ogifta föräldrarna som är samboende och de som inte är samboende. Det har antagits att 

automatisk gemensam vårdnad kan passa lika bra för ogifta samboende föräldrar som 

för gifta föräldrar.
304

 Detta eftersom det för samboende ogifta föräldrar är naturligt att 

båda föräldrarna tillsammans har vårdnaden om barnet eftersom de egentligen lever 

under samma förhållande som gifta samboende gör.
305

 Men anledningen till att ogifta 

samboende föräldrar ändå inte givits denna rätt beror på de svårigheter som kan upp-

komma. Reglerna ska göra det möjligt att vid varje tidpunkt kunna konstatera vem som 
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är vårdnadshavaren på ett snabbt och säkert sätt och därför kan det vara svårt när 

föräldrarna inte är gifta utan endast samboende. En av svårigheterna som kan upp-

komma är att det inte finns något som synligt markerar att ett samboende föreligger på 

samma sätt som det gör med föräldrar i ett äktenskap. Det har inte kunnat anses vara 

tillräckligt med folkbokföringen som bevis för ett samboende. Detta eftersom det är 

möjligt att vara samboende utan att vara skrivna på samma fastighet eller att vara 

skrivna på samma fastighet men i olika lägenheter.
306

  

I sin utredning hade vårdnadstvistutredningen ett anförande för ogifta föräldrar som 

inte bor tillsammans. De påpekade att en huvudprincip om gemensam vårdnad skulle 

vara värdefullt som betoning av det grundläggande gemensamma ansvar som ogifta 

samboende föräldrar har. Ogifta, ej samboende föräldrars förhållande kan vara av skif-

tande slag, vilket gör det orimligt att bortse ifrån att vissa föräldrars relation till 

varandra är sådan att det inte kan ses självklart med samarbete. Samarbete är nödvändigt 

för att gemensam vårdnad ska fungera och därför saknas för dessa föräldrar förut-

sättningar för att föredra att gemensam vårdnad automatiskt skulle inträda.
307

 

7.2 Fördelar med automatisk gemensam vårdnad 
Om gemensam vårdnad skulle vara automatisk skulle det kunna hjälpa jämställdheten i 

samhället och framförallt mellan ett barns föräldrar. Ogifta fäder kan känna sig bort-

glömda i dagens lagstiftning då modern ensam får vårdnaden om barnet vid födelsen. 

Genom ökade möjligheter till gemensam vårdnad kan det även antas att det blir mer 

jämställt mellan föräldrarna och fäderna känner sig mer delaktiga redan från start. Att 

barn med ogifta föräldrar blir mer likställda barn med gifta föräldrar skulle vara en 

positiv följd om automatisk gemensam vårdnad skulle införas. Samma regler bör gälla 

för barn oavsett om föräldrarna är gifta eller inte, detta eftersom det inte ur något vård-

nadshänseende finns skäl till att särbehandla barn till ogifta föräldrar från de som är 

barn till gifta föräldrar.
308

 

Den så kallade pappagruppen anförde att det verkar vara ett underligt motiv för en 

lagregel att vara uppbyggd på undantagsfall. Med det menade dem att om det inte 

regleras så att den man som tar på sig faderskapet automatisk får gemensam vårdnad 

med modern så verkar det som att lagstiftningen grundas på erfarenheten av att vissa 

fäder är dåliga fäder. Det ska inte fungera så att det är undantagsfallen, de dåliga 

fäderna, som är lagens grund. Det är märkligt att fäder är de som verkar ses som olämp-

liga enligt lagen eftersom modern alltid får vårdanden om barnet vid barnets födelse. 

Fäder kan vara dåliga fäder likaväl som mödrar kan vara dåliga mödrar. Pappagruppen 

anförde även att genom en automatisk gemensam vårdnad försvårar samhället fäders 

möjlighet att smita undan sina förpliktelser gentemot sitt barn vilket endast kan ses som 

en positiv följd.
309

 

Jan Jonsson och Rolf Viklund gjorde i propositionen Om vårdnad och umgänge ett 

remissyttrande över departementpromemorian Om vårdnad och umgänge
310

 angående 

automatisk gemensam vårdnad. De menade på att det är obligatoriskt med det gemen-

samma vårdnadsansvaret och att det borde vara grundläggande med gemensam vårdnad 

och gemensamt vårdnadsansvar. Som förälder ska man inte undantas från detta för att 
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man inte är gift.
311

 De hänvisar även till där det i promemorian står att föräldrar som 

inte varit gifta inte ska kunna få gemensam vårdnad eftersom de inte kan stå i en sådan 

situation till varandra att de kan samarbeta i den utsträckning som gemensam vårdnad 

kräver. Med det hävdar promemorian att automatisk gemensam vårdnad inte skulle 

fungera.
312

 Jonsson och Viklund menar i sitt remissyttrande att svårigheter med sam-

arbete kan finnas även inom ett äktenskap och att det inte behöver finnas samarbets-

svårigheter bara för att föräldrarna inte är gifta. Om det hela ses från ett barns synvinkel 

torde det bästa vara att det är lika regler oavsett vilken form av förhållande som 

föräldrarna har. Som förälder åligger ett vårdnadsansvar på en oavsett förhållandet 

gentemot den andra föräldern. De menar på att det inte ska behövas kryssas i någon ruta 

om det finns en vilja att utöva vårdnaden gemensamt för då finns en risk att modern 

väljer att utöva vårdnaden enskilt. Något som leder till ett icke jämställt föräldraskapet 

där föräldrarna inte är likvärdiga.
313

 

7.3 Nackdelar med automatisk gemensam vårdnad 
Grunden för gemensam vårdnad är att det ska vara förenligt med barnets bästa. Vid en 

automatisk uppkommen gemensam vårdnad görs inte någon prövning om det är 

förenligt med barnets bästa, vilket kan leda till att det inte alltid är förenlig med detta.
314

 

Oförenligt med barnets bästa kan det exempelvis vara när föräldrar har en så svår och 

djup konflikt att de har svårt att samarbeta och tala med varandra.
315 

I sådana fall kan 

det försvåra konflikten dem sinsemellan om gemensam vårdnad skulle uppstå auto-

matisk och då kan det ifrågasättas om det verkligen finns förutsättning för gemensam 

vårdnad.
316

 Det kan även vara att en förälder som inte är lämplig som vårdnadshavare 

ändå automatiskt blir det. Viktigt att ha i åtanke är dock att det inte endast finns 

olämpliga föräldrar bland de ogifta föräldrarna. Även bland de föräldrar som är gifta 

kan det finnas olämpliga föräldrar men skillnaden är att en gift förälder får del i vård-

nadsansvaret oavsett lämplighet.
317

 Vårdnadstvistutredningen menade dock att detta inte 

kan ses som ett argument för att olämpliga föräldrar automatiskt ska bli vårdnadshavare 

tillsammans.
318

 Det är inte i alla situationer, t.ex. misshandel och sexuella övergrepp, 

lämpligt med automatisk vårdnad. Ett sådant specifikt fall kan vara när en misshandlad 

gravid kvinna tar steget från ett våldsamt förhållande för att skydda det ofödda barnet 

från dess fader. Skulle de då få automatisk gemensam vårdnad skulle modern inte på 

samma sätt kunna skydda barnet som hon har möjlighet till idag. Dagens regler ger ett 

tydligt skydd till mödrar och barn som utsatts för våld. 

En annan anledning till att inte införa automatisk gemensam vårdnad är att det 

påpekats att vissa har valt att inte gifta sig för att de är osäkra på förhållandet. De menar 

då att några som inte känner sig nog säkra på sitt förhållande för att gifta sig borde 

själva få välja vilken vårdnadsform de vill använda sig av. Det finns en risk att en del 

fäder istället för att bry sig om barnet hellre utnyttjar den automatiska gemensamma 

vårdnaden för att kunna kontrollera modern.
319

 Att det även finns en risk för att modern 

inte medverkar till att fastställa faderskapet om det vid fastställt faderskap blir auto-
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matisk gemensam vårdnad är även det något som ses som en nackdel. Det skulle bli en 

olycklig följd för barnet att inte ha någon känd fader.
320

  

Det går även att se ur ett sådant perspektiv att om modern dör kan barnet ställas 

under vårdnaden av en fader som den aldrig tidigare haft kontakt med.
321

 Skulle det bli 

aktuellt med automatisk gemensam vårdnad skulle det kunna innebära att det även 

gäller för barn som tillkommit genom ett sexualbrott eller vid en tillfällig förbindelse, 

vilket kanske inte skulle överensstämma med den gemensamma vårdnadens syfte som 

är att tillgodose barnets intresse.
322

 En svårighet som ofta påpekas när det gäller auto-

matisk gemensam vårdnad för samboende föräldrar är just att det saknas en tydlig 

markering som visar att man är samboende.
323
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8 Analys/Diskussion 
Lagstiftning som reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar har med tiden ut-

vecklats till det bättre i många avseenden. Arvsrätten för ett barn är ett exempel på där 

lagstiftningen har förändrats på ett positivt sätt. Förr gjorde lagen stor skillnad på barn 

som var födda inom äktenskap och barn som föddes utom äktenskap gällande rätten till 

arv. Fram till 1970 hade oäkta barn inte någon automatisk arvsrätt efter sin far, medan 

äkta barn som hade gifta föräldrar hade full arvsrätt efter båda sina föräldrar. Idag finns 

det inte några skillnader alls i frågan, alla barn har rätt att ärva båda sina föräldrar 

oavsett vilket förhållande föräldrarna har till varandra.  Vi anser att det ska vara själv-

klart att barnens möjlighet till arv inte ska påverkas av vilken relation föräldrarna har. 

Idag lever många föräldrar tillsammans utan att vara gifta och i vissa fall även helt 

skilda från varandra. Ett barn ska oavsett ha samma rättigheter till att ärva båda sina 

föräldrar och vi tycker inte att det finns någonting som motiverar de tidigare reglerna.   

Även när det gäller möjligheterna till gemensam vårdnad har utvecklingen till viss 

del gått framåt, det är dock fortfarande stora skillnader mellan de föräldrar som är gifta 

och de som är ogifta.  Det är inte så längesen det inte fanns någon möjlighet alls för 

ogifta föräldrar att få gemensam vårdnad om ett barn. Idag finns möjligheten men det 

sker på olika sätt beroende på om föräldrarna är gifta med varandra eller inte. Är föräld-

rarna gifta blir mannen automatiskt fastställd som fader till det barn som hans fru föder 

och föräldrarna får därmed även automatiskt gemensam vårdnad. Om föräldrarna inte är 

gifta blir modern automatiskt ensam vårdnadshavare. För att få gemensam vårdnad i 

dessa fall måste fadern först bekräfta sitt faderskap, något som måste godkännas av 

modern och socialnämnden. När faderskapet är bekräftat måste föräldrarna även anmäla 

att de vill ha gemensam vårdnad om sitt barn. Även om det inte är ett komplicerat för-

farande kvarstår skillnaden och det krävs ett aktivt handlande av de ogifta föräldrarna 

för att få gemensam vårdnad. 

En nackdel med förfarandet som gäller idag för ogifta föräldrar är att barnets mor har 

en möjlighet att välja att inte samarbeta och på så sätt behålla ensam vårdnad. Det 

stämmer inte riktigt överens med samhällets syn på vårdnadsfrågan. Barnets bästa ska i 

alla lägen vara avgörande och både det svenska samhället och barnkonventionen anser 

att gemensam vårdnad är den vårdnadsform som i de flesta fall är det bästa för barnet. 

Det kan även anses felaktigt ur jämställdhetssynpunkt. Är det jämställt att modern 

ensam får vårdnaden när föräldrarna är ogifta och båda får vårdnaden när de är gifta? Är 

det jämställt att kvinnan är den som alltid får ensam vårdnad? På den senare frågan är 

svaret i och för sig nej, men det kan ändå motiveras med att det direkt vid födseln 

framgår vem som är barnets mor. Men för att främja jämställdheten i båda dessa frågor 

anser vi att det vore rimligt att det i samtliga fall, oavsett föräldrarnas förhållande, krävs 

en faderskapsbekräftelse. Efter det borde mannen ha lika stor rätt till vårdnaden som 

kvinnan, något som talar för att automatisk gemensam vårdnad ska gälla när faderskapet 

är bekräftat. Vad är det som säger att en gift man verkligen är biologisk far till ett barn 

som hans fru föder? Tidigare, då i princip alla föräldrar var gifta när de fick barn, var 

det kanske mer motiverat att ha en faderskapspresumtion och det var säkert mer prak-

tiskt att ha det på det sättet. Idag ser inte samhället ut på samma sätt, mer än hälften av 

alla barn som föds idag har ogifta föräldrar. Det medför att den praktiska aspekten inte 

längre är ett hållbart argument till varför gifta och ogifta föräldrar inte ska jämställas. 

Det finns inte heller några garantier för att den man som är gift med barnets mor är far 

till barnet. Både den svenska rätten och barnkonventionen stadgar att barnets bästa ska 

vara avgörande i alla lägen och att barnet har rätt till båda sina föräldrar. För att säker-

ställa att det i så många fall som möjligt är den biologiska pappan som fastställs som 

fader och därmed kan få gemensam vårdnad, borde det vara samma förfarande oavsett 

om föräldrarna är gifta eller inte.   
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Vi anser att det, generellt sett, är väldigt viktigt för ett barn att ha en stabil kontakt 

med båda sina föräldrar. Detta slås även fast i föräldrabalken, grundsynen i svensk rätt 

är att ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran samt att barnets bästa ska 

vara avgörande i alla familjerättsliga frågor kring ett barn. I det ingår att så långt det är 

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

Ändå krävs det att föräldrarna är gifta för att de automatiskt ska erhålla gemensam 

vårdnad, trots att de flesta föräldrarna är ogifta idag. Vi tycker inte att det finns till-

räckligt starka argument för att ett gift par ska anses vara mer lämpade att ha gemensam 

vårdnad än ett par som är sammaboende men ogifta. Vi tycker att lagstiftningen borde 

ha förändrats i takt med den utveckling i samhället som medfört att det idag är fler som 

lever som sambo än som gifta. Det faktum att de flesta föräldrar som är ogifta faktiskt 

anmäler att de önskar gemensam vårdnad talar för att en förändring av lagstiftningen 

ytterligare kan motiveras.  

Det har förts diskussioner om det ska införas automatisk gemensam vårdnad för 

ogifta, sammanboende föräldrar när faderskapet är fastställt. Ett av argumenten till att 

en sådan förändring inte skett har varit att det då inte sker någon prövning av barnets 

bästa. Vi anser att det inte är hållbara argument då det inte sker någon prövning av 

barnets bästa idag heller, man bekräftar faderskapet och anmäler att man önskar gemen-

sam vårdnad och det går igenom utan någon vidare kontroll på lämplighet. Det har även 

angetts att det då måste finnas undantagsregler för de fall där det är olämpligt med 

gemensam vårdnad och att det är svårt att dra gränsen för vad som ska vara sådana 

undantag. Det har diskuterats om att vårdnaden ska tillfalla föräldrarna gemensamt efter 

3 månader, någonting som vi tycker låter rimligt. Då finns det en möjlighet att inom den 

tiden motsätta sig gemensam vårdnad, om detta inte sker ska vårdnaden automatiskt till-

falla föräldrarna gemensamt. En sådan lösning tror vi är det som bäst skulle tillgodose 

alla inblandades intressen. Det skulle vara en anpassning till hur familjerna faktiskt ser 

ut idag, främja jämställdheten och samhällets grundsyn på ett gemensamt ansvar för 

föräldrarna samt att barnets rätt till båda sina föräldrar skulle tillgodoses i största möj-

liga mån. Att det finns fall då det är olämpligt med gemensam vårdnad anser även vi. 

Det ska dock inte hindra att även de föräldrar som är sammanboende men ogifta ska få 

automatisk gemensam vårdnad när faderskapet är fastställt. Vidare tycker vi att det ska 

finnas en undantagsregel för de fall där det är olämpligt med gemensam vårdnad, men 

vi anser att huvudregeln ska utformas efter majoriteten. Det problemet som vi kan se 

med en sådan reglering är i så fall att det är svårt att avgöra när ett samboförhållande 

föreligger. Att två personer är folkbokförda på samma adress behöver inte betyda att de 

lever som ett par, och det finns inte heller registrerat någonstans. En lösning som gör det 

lättare att visa på samboförhållanden är om det skulle finnas något slags register där det 

är möjligt att anmäla sitt samboförhållande. 

Slutligen anser vi att faderskapspresumtionen borde avskaffas. Istället skulle fadern i 

samband med alla födslar behöva bekräfta faderskapet, något som sedan efter en tid 

automatiskt skulle leda till gemensam vårdnad. En av anledningarna till varför fader-

presumtionen inte tidigare tagits bort har angetts vara att det bland annat skulle kunna 

vara kränkande för gifta par att behöva redogöra sina relationer. Men då kan man fråga 

sig om det inte är lika kränkande för ett ogift samboende föräldrapar att behöva redo-

göra sina sexuella relationer som det är för ett gift par. Vi är av åsikten att det är lika 

kränkande för alla, gift som ogift, att behöva försäkra vem man haft en sexuell relation 

till och att det därför inte är en hållbar motivering.  

Gifta föräldrar och föräldrar som är sambo borde inte få olika förutsättningar att 

bekräfta faderskap och möjligheten till gemensam vårdnad vid ett barns födelse. 
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