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Sammanfattning
Uppsatsen handlar om barnets bästa. Mitt perspektiv lägger fokus på barnets
bästa vid vårdnadstvister efter våld inom familjen, för att se hur domstolen
beaktar detta i sina bedömningar.  En del av innehållet är en redogörelse för
de lagändringar som utreds nu för att se om barn får tillräckligt skydd
genom principen om barnets bästa.

Rättsutvecklingen har länge strävat efter att i allt större utsträckning se till
barnets intressen i vårdnadstvister. Från att barnregleringen präglades av en
stark föräldramakt skall nu barnets bästa sättas i första hand i alla frågor
som rör vårdnad, boende och umgänge. Nu är det inte fråga om någon
personlig lämplighetsbedömning, utan barnets helhetssituation avgör barnets
bästa.

Barnkonventionen1 och dess principer ligger till grund för den svenska
regleringen i många hänseenden. Barnkonventionen fastlägger barns
rättigheter och däri är principen om barnets bästa en grundpelare.
Gemensamt ansvar är en förutsättning för att familjen som grundenhet skall
fungera och behovet av nära kontakt med båda föräldrar är en av de
viktigaste utgångspunkterna. Barn ges vidare särskilt skydd mot faror av
olika slag, delvis på grund av barns beroendeställning. Svårigheten att tolka
barnkonventionen och dess principer, återspeglas även vid tolkningen av
den svenska lagen. Barnperspektivet växer dock fram allt tydligare.

Barns behov varierar eftersom alla personer är enskilda och självständiga
individer. Som utgångspunkt har alla barn rätt till omvårdnad, trygghet och
en god fostran. 

Begreppet barnets bästa är svårdefinierat i den meningen att det inte finns
någon allmän förklaring om vad som innefattas i tolkningsutrymmet.
Helhetsbedömningen som förespråkas innebär att både en subjektiv och
objektiv bedömning bör göras, men presumtioner används i hög grad.
Gemensam vårdnad anses i de flesta fall vara till barnets bästa och frångås
endast undantagsvis efter särskilda omständigheter som t.ex. då misshandel
förekommit. Modern blir visserligen ensam vårdnadshavare om föräldrarna
inte är gifta, men denna presumtion kan brytas. 

Jag ser ett genomgående tema i lagstiftningen, både då och nu, som verkar
för att skydda barn mot missbruk av vårdnaden och olämpliga föräldrar.
Misshandel utgör en omständighet i den helhetsbedömning som skall göras
vid vårdnadsbedömningen, men mord har en annan dignitet. 

                                                
1 Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, 1989.
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Förord
Livet. Från födseln till döden lever vi livet. En stor del av livet handlar om
att bilda familj och föra livet vidare. Barn är den viktigaste beståndsdelen i
denna livscykel, som leder oss framåt både i personligt hänseende och för
samhällsutvecklingen. Med föräldraskap följer ett särskilt ansvar att skydda
sitt barn. När det finns risk att detta skydd inte tillgodoses måste samhället
ta sitt ansvar och se till att barns bästa sätts i första hand oavsett vad. Jag
anser det vara allas medmänskligas skyldighet att se till att detta genomförs
på ett adekvat och humant sätt, och alltså även min skyldighet.

Min passion för just familjerätt vaknade redan när juristutbildningen erbjöd
kursen på den sociala dimensionen för flera år sedan, och har sedan dess fått
en naturlig plats i både mitt hjärta och i mina förhoppningar om ett framtida
yrke. De senare specialkurserna inom familjerätt har gett mig mycket
inspiration inför detta arbete. Speciellt under skrivandet av min uppsats om
barns rätt till vetskap om sitt ursprung, insåg jag vikten av att framhäva
behovet att skydda barn. Med tanke på all uppmärksamhet i massmedia om
våld inom familjen, speciellt mot kvinnor, fördes min nyfikenhet till
angränsningen inom familjerätt. Min uppsats om barnets bästa vid
vårdnadstvister efter våld inom familjen blev mitt självklara val efter lite
övervägningar om infallsvinkel.

Som sagt är familjen oerhört viktig för mig. Därför vill tacka mina närmaste
för allt stöd och uppmuntran som jag fått under tiden jag skrivit mitt arbete.
Andreas, mamma och pappa har gett mig tid, råd och förståelse, vilket varit
en förutsättning för mitt arbetes genomförande. Denna tid har varit
omvälvande i många hänseenden och utan min familjs trygghet och hjärtliga
inställning vore jag inte den person jag är idag. Därmed vill jag även passa
på att tacka mig själv för att jag klarat av att skriva färdigt mitt
examensarbete. Utan min handledare Eva Ryrstedt, hade min uppsats inte
fått korrekt struktur och inte heller kunnat presenteras på ett tydligt och
intresseväckande sätt. Tack! 

Allt eftersom uppsatsen framskridit har mitt intresse för den aktuella
frågeställningen ökat och så också min övertygelse om att barn är, och
förblir det viktigaste i livet. Min önskan är att ni kommer till samma insikt
som jag. 

Kristianstad 2003-02-05

Maria Ljungberg
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Förkortningar
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1 Inledning

1.1 Inledande kommentarer

I dag är 75 % av alla familjer i en vårdnadstvist drabbade av våld inom
familjen. Separationer och skilsmässor sker ibland med anledning av detta,
men i många fall finns andra bakomliggande orsaker.2 Barn är i en utsatt
position vid vårdnadstvister, då de i mångt och mycket är beroende av
föräldrarnas och samhällets omsorg. Det är i min mening, vår allas uppgift
att se till att principen om barnens bästa får genomslag på vårdnadsfrågan.

Redan i prop. 1949: 93 om förslag till föräldrabalk påtalade
departementschefen att det är en djupt ingripande åtgärd, att skilja föräldrar
från vårdnaden till sitt barn. På detta sätt försvagar man
samhörighetskänslan mellan föräldrar och barn.3 Tanken är en av de bärande
bakom hela regelsystemet om vårdnad. Samhörighetskänslan är en av
grunderna till att föräldrar och barn utvecklas, både som individer och som
familjemedlemmar. Ett främjande av barnets bästa innebär enligt mig ett
främjande av världens framtid, eftersom barn är framtiden. 

Barnet bästa har länge varit utgångspunkten för de regleringar som rör
vårdnad och umgänge, men än så länge har ingen universell definition av
begreppet erkänts. Det finns ett behov i samhället av att betona barns
intresse och speciellt barnets rättsliga ställning inom familjen. Samhället
förändras och så även barnens behov. Vid bedömningen av barnets bästa
måste övervägningar och tolkningar göras. Jag valde därför att skriva om
barnets bästa vid vårdnadstvister efter våld inom familjen. Den engelska
titeln är  “Consideration of the Best Interest of the Child in Custody Cases
after Family Violence”. 

1.2 Syfte och avgränsning

Det grundläggande syftet med min uppsats är att analysera begreppet
barnets bästa innebörd och utreda om principen tillgodoses vid
vårdnadstvister. Jag har valt inriktningen att se hur barnets bästa tas tillvara
vid vårdnadstvister efter våld inom familjen. Jag har även önskat undersöka
vilken betydelse domstolen lagt vid att misshandel och mord skett inom
familjen. För att kunna göra en bedömning av hur domstolen kommer fram
till sina slutsatser måste syftet med vårdnadsregleringen förstås och vissa
begrepp penetreras.

                                                
2 Rejmer: a. a. s 151. 
3 Prop. 1949:93 Förslag till föräldrabalk  s 109. 
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1.3 Problemformulering och frågeställningar

Begreppet barnets bästa är svårgreppbart och får sitt innehåll av det rådande
samhällsklimatet. Problemet är definition och tillämpning av begreppet vid
vårdnadstvister efter våld inom familjen. 

För det första måste man fråga sig vilka behov ett barn egentligen har. Det
finns vissa grundläggande rättigheter och behov som varje barn anses
behöva för att kunna utvecklas till en självständig och trygg individ. Det
måste vara självklart för de flesta att barn har behov av sina föräldrar. I vissa
situationer behöver barn sina föräldrar i större utsträckning än andra, som
t.ex. då barnet utsätts för psykiska eller fysiska påfrestningar. Om barnet
sätts i situationen att det är föräldern som i sig orsakat denna obalans, måste
man fråga sig vilket behov barnet har av föräldern som vårdnadshavare. Har
barn behov av en förälder som misshandlat eller mördat den andre
föräldern? 

När dessa frågor utretts vill jag försöka se vilken betydelse domstolarna
lägger vid omständigheten att misshandel och mord förekommit, vid
prövningen av lämplig vårdnadshavare. Hur bedöms barnets bästa i fall där
våld förekommit i familjen? 

För att kunna svara på dessa frågor måste utredas hur själva begreppet
barnets bästa tolkas och är utformat. Då kan man även fråga sig hur
rättsreglerna bör vara utformade för att bäst ta tillvarata barnets intresse och
fånga in så många situationer som möjligt.  Vid denna bedömning behövs en
jämförelse med Barnkonventionen och Europakonventionens bestämmelser. 

Den kommande rättsutvecklingen är en oviss fråga eftersom framtiden är
oförutsägbar, men de direktiv som framlagts ger underlag för diskussion och
förhoppningar.

1.4 Metod och material 

Jag har valt en deskriptiv metod för att kunna framlägga alla bakomliggande
vägskäl som lett till dagens rättsläge. 

Mestadels är materialet hämtat ur olika rättskällor, som t.ex. propositioner,
och offentliga utredningar. Prop. 1997/98: 7 om vårdnad, boende och
umgänge är en av de källor som jag använt mig mest av, då den legat till
grund för gällande rätt och de viktiga ändringarna som infördes 1 oktober,
1998. Jag har även använt doktrin i viss mån. Författare som givit mig stor
lärdom och inspiration är exempelvis Hafström och Schiratzki. Även en del
artiklar har berikat infallsvinklarna. Rättspraxis är en del av min uppsats då
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begreppet barnets bästa bygger på domstolens utveckling därav och min
analys tar upp de fall om våld inom familjen, som jag valt ut. 

1.5 Disposition

Jag inleder med en historik och en genomgång av gällande rätt, med
Barnkonventionen som grund.  Jag tar vidare upp viktiga begrepp och
kärnfrågor. Därefter fokuserar jag på vissa rättsfall om vårdnad med våld i
familjen. Slutligen mynnar uppsatsen ut i framtida lagändringar och en
avslutande analys och kommentar. Upprepningar kan förekomma men är
enligt min oundvikligt för att göra framställningen förståelig. 

Historiken i andra kapitlet beskriver vårdnadsregleringen från äldre tiders
starka föräldramakt till dagens barnperspektiv, för att förstå
rättsutvecklingen och de framtida ändringar som är under utredning. Jag har
valt att gå från 1700-talet till dagens datum då det är viktigt för helheten.
Det internationella perspektivet framläggs i kapitel tre eftersom vårt
regelsystem bygger på dess principer.

Genomgången av gällande rätt i kapitel fyra skall ge en grundläggande
förståelse för vårdnadssystemet och ge en helhetsbild inför kommande
analys. 

Begreppen är fåordiga i lagtexten, vilket krävt en penetrering därav i
följande kapitel fem, som tar upp barns behov och själva principen om
barnets bästa.

Kärnan i arbetet utgörs av kapitel sex där utvalda fall om misshandel och
mord och dess relation till bedömningen av vårdnadsfrågan refereras.
Anledningen till den grundliga redogörelse är för att få en inblick i hur
domstolen gör sin bedömning av barnets bästa. Utan de olika
omständigheterna i varje enskilt fall är det svårt att förstå domstolens
slutsats. 

I kapitel sju behandlas de senaste utredningarna på området som slutligen
leder fram till analysen och slutkommentarer i kapitel åtta.
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1.6 Forskningsläge

Nuförtiden sätts barnet i fokus på ett helt annat sätt än tidigare. Först och
främst påverkades den senaste utformningen av FB starkt av betoningen av
principen om barnets bästa och nya direktiv har nu utkommit för översynen
av ändringarna som kom år 1998.4 I detta sammanhang kan också nämnas
utredningen angående LVU som även den betonar barnets bästa.5 

För att ytterligare sätta barnets bästa i främsta rummet i enlighet med
Förenta nationernas konvention om barns rättigheter6, föreslår
Justitiedepartementet att ett särskilt biträde för barn införs i 6 kap.
Föräldrabalken.7 Det särskilda biträdet skall utses endast i särskilt
konfliktfyllda mål om vårdnad, boende och umgänge där föräldrarnas
konflikt är för svår och djup för att de skall kunna se till barnets bästa, eller
om det anförts påståenden om t.ex. misshandel.8 Det blir en undantagsregel i
och med att synnerliga skäl måste framföras. Biträdet skall arbeta som
talesman för barnet, men tar inte över vårdnadshavarens roll, utan måste
vara opartisk och endast se till barnets bästa.9

Uppmärksamheten på samhällsproblemet med ökat våld inom familjen har
lett till att Justitiedepartementet har framlagt diverse förslag för att motverka
våld i nära relationer. Brottsförebyggande rådet har i samband med detta
utgett en rapport om våld mot kvinnor i nära relationer.10 En ökad tendens är
också att kvinnors utsatta position uppmärksammas mer, vilket
Kvinnojourernas arbete är ett bevis på. 

Barnombudsmannens11 uppdrag fortskrider fortlöpande för att se hur de
svenska reglerna överensstämmer med åtagandena enligt Barnkonventionen
och generellt bevaka frågor som rör barns och ungdomars rättigheter och
intressen. BO: s arbete kan följas på hemsidan, vilket bland annat ger
tillgång till diverse rapporter.12  

                                                
4 Dir. 2002: 89 Vårdnad, boende och umgänge
5 SOU 2002: 77 Omhändertagen – samhällets ansvar för utsatta barn och unga 
6 Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, den s.k. Barnkonventionen.
http://www.rb.se/konventionen/helakonvention.htm (2002-02-04) 
7 Ds 2002: 13,  Utövandet av barns rättigheter i familjerättsprocesser. 
8 Ds 2002: 13 s 106. 
9 Ds 2002: 13 s 176ff. 
10 Ds 2001: 73 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer, BRÅ- rapport
2002: 14, Våld mot kvinnor i nära relationer.
11 BO
12 Lag (1993: 335) om Barnombudsman och  http://www.bo.se
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2 Historik- barnrättens
framväxt

2.1 Äldre tider

Före 1734 års lag fanns det inte några direkta regler angående relationen
mellan barn och föräldrar. Sambandet mellan vårdnadsfrågorna och
äktenskapsreglerna lyser igenom under alla tidsperioder. Fram till 1917 var
den civilrättsliga föräldrarätten så gott som oskriven, förutom vissa
föreskrifter angående barns äkta börd och de oäkta barnens rättsliga
ställning. De äkta barnen förutsattes bli försörjda och uppfostrade av sin
föräldrar.13 Landsskapslagarna, och sedermera även lands- och stadslagarna,
innebar att äkta börd uppstod i och med att barnet avlades i äktenskap,
fästning eller våldtäkt. Förutsättningen var dock att giftermål ingicks
därefter. 14

Fadern hade på den äldre tiden den huvudsakliga bestämmanderätten över
familjen, så även angående barnen. Detta gällde de äktenskapliga barnen.
De utomäktenskapliga barnen stod under moderns vårdnad och underhåll de
tre första åren men de följande sju åren fick fadern ta hand om barnet.
Därefter hade föräldrarna gemensamt ansvar för barnet. Modern fick ta hand
om barnet själv ifall fadern var okänd.15 Kyrkans uppfattning om
äktenskapet som oupplösligt sakrament med vikt på trohetsplikt återspeglas
i synen att föräldrarnas synd även skulle drabba barnet. De
utomäktenskapliga barnen ställdes utanför föräldrarnas rätt. 16 

Den starka föräldramakten hos fadern kom bl.a. till uttryck genom rätten att
aga barnen.17  Faderns starka ställning berodde på förmynderskapsreglerna.
Kvinnor och barn var omyndiga och stod under husfaderns myndighet. 18

Därmed hade modern heller ingen del i föräldramakten.19

2.2 1734 års lag

Ärvdabalken i 1734 års lag innehöll regler om arv, boutredning, arvskifte,
testamente och förmynderskap.20 Barn räknades som äkta genom att de

                                                
13 Malmström, Åke: Föräldrarätt, Stockholm 1969 s 10.
14 Hafström: a. a. s 74.
15 SOU 1995: 79 Vårdnadsutredningen – Vårdnad, boende, umgänge s 47.  
16 Hafström, Gerhard: Den svenska familjerättens historia, Lund 1969, s 76.
17 Hafström: a. a. s 74.
18 Sjösten, Mats: Vårdnad, boende och umgänge, Upplaga 1:1, Stockholm 1998, s21. 
19 Malmström: a. a. s 117. 
20 Prop. 1949: 93 s 53. 
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avlats under äktenskapslöfte, och trolovning jämställdes med äktenskap i
detta hänseende.21 1734 års lag innehöll endast vissa regler om förhållandet
mellan föräldrar och barn, och handlade mestadels om ekonomiska frågor
samt arv. Vårdnadsplikten reglerades mellan raderna då man ansåg det vara
naturligt att föräldrarna tog hand om barnen. Själva innehållet innefattade en
bestämmanderätt över barnet med rätt att fostra och tukta barnen. Denna
regel fanns i  22 kap.2 § Ärvdabalken.22 Det var upp till domstolen att
avgöra vem av föräldrarna som skulle ha barnet hos sig efter en
äktenskapsskillnad. 23

15 kap. 1 § GB i 1734 års lag gav hustrun en rätt att ha barnen nära sig, om
skilsmässan orsakats av mannen, men om båda var skyldiga till skilsmässan
gjordes en lämplighetsprövning. Mannen fick ”förese” barnen då denna
utföll lika.24

2.3 Speciallagar

Fortlöpande ersatte en rad speciallagar de bestämmelser som fanns i 1734
års ÄB. Tanken var att dessa senare skulle sammanföras till en eller flera
balkar.25 

Genom lag den 24 juli 1903 infördes en rätt för domstolen att avgöra
vårdnadsfrågan om lämplighetsbedömningen blev oavgjord.
Skälighetsbedömning skulle göras med barnets ålder och kön i första åtanke,
men även föräldrarnas personliga egenskaper fick vägas in. Modern kunde
få ”förestå” sina barn om fadern dog, men det förutsatte att hon hade
släktingars och förmyndares råd.26

Den tidiga lagen om ingående och upplösning av äktenskap från 1915,
innehöll vissa regler om vårdnads- och umgängesfrågor.27 Domstolen skulle
förordna om vem som skulle ha vårdnaden efter hemskillnad, och så länge
inte föräldrarnas överenskommelse var uppenbart stridande mot barnets
bästa, var domstolen skyldig att följa deras önskan. Det ansågs att
föräldrarna var bäst lämpade att avgöra frågan och att deras
överenskommelse då också var till barnets bästa. Även när föräldrarna inte
var överens gjordes en skälighetsbedömning utifrån barnets bästa. Som
grundprincip fick den maken som huvudsakligen bar skulden till
skilsmässan avstå vårdnaden till den andre parten. Var den skyldiga parten
bättre med att förese barnen, fick inte barnens uppfostran äventyras, och då
kunde utfallet undantagsvis bli annorlunda.28 
                                                
21 Hafström: a. a. s 75.
22 SOU 1979: 63 Barnets rätt2. Om föräldraansvar m.m. s 45. 
23 SOU 1995: 79 s 47.
24 Sjösten: a. a. s 24. 
25 Prop. 1949:93 s 54  
26 Sjösten: a. a. s 24. 
27 Jacobsson, Ulla: Ett barns rättigheter, 1978, s 71.
28 Sjösten: a. a. s 25. , Jacobsson: a. a. s 71. 
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Hela lagen från 1915 värnade om äktenskapet med följd att barn födda utom
äktenskapet inte fick ta del av äktenskapets rättsverkningar.29  Den ogifta
modern fick automatiskt vårdnaden, och fadern kunde inte få vårdnaden om
hon motsatte sig detta.30

Samtidigt som familjerätten revideras på 1920-talet, med en ny
Giftermålsbalk, började en barnlagstiftning växa fram i Sverige. Detta
skedde genom lagen om barn utom äktenskap 1917 och lagen om barn i
äktenskap 1920. Härmed utformades t ex regler om börd, faderskap,
vårdnad och underhåll. Själva begreppet vårdnad tillkom genom dessa
regler. Nu betonades omvårdnad och föräldrarnas ansvar31 och syftet var att
skärpa detta gentemot barnen. Det var speciellt fädrar som undvek ansvaret
att vårda och uppfostra sina barn. 32 Barnets bästa blev härmed den ledande
grundprincipen i lagarnas utformning. Nu började man inse att det inte var
rätt att straffa barnen för föräldrarnas synder, även om äktenskapet var den
livsform som eftersträvades. 33 

Det påpekades i förarbetena att den tidigare sparsamma utformningen lett
till motsatt önskad effekt eftersom förhållanden utan äktenskap ökat. Genom
att försöka utjämna skillnader mellan äkta och oäkta barn gick man ifrån den
äldre uppfattningen att utomäktenskapliga förbindelser borde motarbetas
med alla medel. Istället insåg man att barnets välmående måste vara det
viktigaste och lagstiftningen tillkom i syfte att förbättra barnens ställning.
Det infördes bl.a. närmare reglering om vårdnaden och även oäkta barns
ställning förbättrades genom att barnavårdsmannen kunde ge ogifta mödrar
stöd.34

2.3.1 1917 års lag om barn utom äktenskap

Även i 1917 års lag om barn utom äktenskap avgjorde föräldrarnas
förhållande barnets rättsliga ställning, eftersom det gjordes åtskillnad mellan
barn i och utanför äktenskap.35 

Modern fick ensam vårdnad direkt från födelsen.36 Mödrar till barn utom
äktenskap ansågs oftare än gifta föräldrar sakna sedligt allvar och leva under
ogynnsamma levnadsförhållanden. För den sakens skull fanns inte skäl att
frångå regeln, utan borde vara mest fördelaktigt för barnet.37 

                                                
29 Jacobsson: a. a. s 71.
30 Sjösten: a. a. s 25. 
31 SOU 1995: 79 s 47.
32 Löfving, Birger, Carlsson, Viktor: Lagstiftningen om barn utom äktenskap m.m.,
Stockholm 1938 s 28. 
33 Sjösten: a. a. s 27f.
34 Malmström: a. a. s 11f. 
35 Jacobsson: a. a. s 72.
36 2 § 1 st. Lag om barn utom äktenskap; given Stockholm slott den 14 juni 1917
37 Löfving: a. a. s 37. 
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På båda föräldrarnas begäran kunde vårdnaden överföras till fadern, under
förutsättning att han ansågs lämplig.38 Skulle det senare visa sig att han var
olämplig, kunde rätten förordna om överflyttning till modern eller en
särskild förmyndare. Barnavårdsmannens åsikt om föräldrarnas lämplighet
låg många gånger till grund vid denna bedömning.39 

För att fadern på egen begäran skulle kunna begära vårdnaden, krävdes att
modern ansågs olämplig.40 Avtal om överflyttning godtogs endast om rätten
hade gjort ett förordnande.41

Vårdnadens närmare innebörd reglerades inte. Istället tillämpades reglerna
som fanns i lag om barn i äktenskap.42 Barnavårdsmannen hade stor
betydelse, även om han inte hade någon särskild rätt att ta del av den
rättsliga vårdnaden. Han fanns till för modern i funktionen att ge råd och
stöd så att hon inte vidtog några åtgärder som kunde vara till skada för
barnet.43

Var modern olämplig att förese barnet eller dog hon, kunde rätten överflytta
vårdnaden till fadern eller en särskilt förordnad förmyndare. En
skälighetsbedömning låg till grund för beslutet då rätten inte omedelbart
kunde avgöra detta.44 I de flesta fall ansågs modern åtminstone med hjälp
från barnavårdsmannen vara lämplig. Det räckte inte med att fadern var
lämpligare eller att han önskade få vårdnaden och moderns godkännande
krävdes inte. Särskilda skäl krävdes då barnet fått känslor av varaktig natur
för modern efter längre vistelse hos henne. Det togs stor hänsyn till
ekonomiska förhållanden då underhållsskyldigheten ofta var en anledning
till begäran om vårdnaden. Även om modern hade kunnat ge en bra
uppfostran enligt hennes levnadsstandard, kunde en vårdnadsbegäran från
en förmögen fader medföra en överflyttning. För att modern skulle anses
vara direkt olämplig krävdes t.ex. bevis om vanvård eller att barnet utsatts
för ett lastbart liv. Även undanhållande av ekonomiska bidrag från fadern
kunde vara av betydelse. Ett missbruk av vårdnadsrätten tycktes finnas om
en moder utan anledning önskade flytta sitt barn från ett fosterhem eller
dylikt, eftersom detta kunde skada barnets andliga utveckling och välfärd.45

Faderns rätt att få vårdnaden vid moderns död, var inte ovillkorlig. Rätten
kunde pröva de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall och istället
utse en särskilt förordnad förmyndare. Ofta var det lämpligast att
barnavårdsmannen fick vårdnaden, men att ge den till närstående, t.ex.
morföräldrar, kunde också vara den bästa lösningen. Både fadern, andra

                                                
38 2 § 2st.  Lag om barn utom äktenskap
39 Löfving: a. a. s 42. 
40 Jacobsson: a. a. s 72.
41 Löfving: a. a. s 41.
42 Löfving: a. a. s 37. 
43 Löfving: a. a. s 38.
44 2 § 3st. Lag om barn utom äktenskap
45 Löfving: a. a. s 42f. 
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anhöriga, barnavårdsmannen, barnavårdsnämnden och allmän åklagare hade
rätt att göra en anmälan om ändring i vårdnadsfrågan.46 Det gjordes inte
någon skillnad mellan vårdnad och förmynderskap, vilket innebar att vid
överflyttning följde förmynderskapet med.47

Umgängesregler infördes eftersom man inte ville skilja barn från föräldrar
helt. Det var i barnets intresse att ha fortsatt kontroll över sin vård och
uppfostran även av den förälder som inte hade vårdnaden. Föräldrar
förutsattes ha ett naturligt intresse av att ha fortsatt kontakt med barnet.48

Den förälder som inte hade vårdnaden fick därför umgängesrätt om inte
särskilda omständigheter talade emot detta. Rätten fick bestämma
utformningen av umgänget ifall föräldrarna inte kom överens.49 

2.3.2 1920 års lag om barn i äktenskap

1920 års lag om barn i äktenskap gav båda föräldrarna vårdnaden men
fadern var ensam förmyndare. Endast om fadern dog eller vid
äktenskapsskillnad kunde modern bli förmyndare till barnet.
Umgängesreglerna gav den föräldern som inte hade vårdnaden rätt att
tillbringa tid med barnet och även här kunde rätten bestämma utformningen
av umgänget ifall föräldrarna inte kom överens.50

Det krävdes starka missförhållanden då föräldrarna missbrukat eller grovt
försummat utövandet av vårdnaden, om de var gifta. Domstolen beslutade
om vårdnaden, men det krävdes en anmälan av allmän åklagare eller från
barnavårdsnämnden. 51

2.4 Föräldrabalken

På 1940-talet framkom förslag om att en föräldrabalk borde upprättas.
Önskan var att kodifiera lagarna om äktenskaplig börd, om barn i äktenskap,
om barn i och utom äktenskap, om makes underhållsskyldighet mot andra
makens barn, om adoption samt 1924 års förmynderskapslagstiftning. 52

1950 trädde den i kraft, men innebar inte några direkta förändringar
avseende reglerna, utan det var en sammanslagning av de olika
bestämmelserna och en formell strukturering av de gällande reglerna.53

Resultatet blev en mer gemensam reglering för de olika kategorierna barn,
vilket gjorde oäkta barns ställning mindre ogynnsam.54

                                                
46 Löfving: a. a. s 43. 
47 Sjösten: a.a. s 29. 
48 Löfving: a. a. s 45. 
49 2 § 5st. Lag om barn utom äktenskap
50 Sjösten: a.a. 30. 
51 SOU 1987: 7 Barnens rätt 3. Om barn i vårdnadstvister – talerätt för barn m.m.  s 75. 
52 Prop. 1949: 93 s 1. 
53 SOU 1995: 79 s 48.
54 Malmström: a. a. s 13. 
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En av anledningarna till att man införde en ny balk, skild från ÄB, var att
det inte längre fanns så tydligt samband med reglerna om arv och
testamente. Då förmynderskapslagen och barnlagarna hängde ihop inom
föräldramakten fick de ingå i samma balk. 55 Vid den redaktionella
ändringen övergick man till vårdnadsbegreppet. Därmed avsågs rätten och
plikten att sörja för allt som rörde barnets person och även företrädesrätten i
personliga angelägenheter. Departementschefen ansåg det inte vara av större
värde att skapa någon sammanfattande definition utöver detta.56 

Vårdnad om barn i äktenskap utövades som huvudregel av föräldrarna
gemensamt.57 Vid dödsfall övergick vårdnaden automatiskt till den andre
ensam, och till en förmyndare om båda dog.58

I de fall en av föräldrarna gjort sig skyldiga till grovt missbruk eller grov
försummelse av vårdnadens utövande samt då föräldern missbrukat
rusgivande medel eller fört ett lastbart liv, kunde rätten förordna om ensam
vårdnad till den andre. Även omständigheten att föräldern under lång tid
varit förhindrad att deltaga i vårdnaden kunde medföra detta. En sådan
ändring var beroende av en ansökan från den andre föräldern,
barnavårdsmannen eller av en anmälan från allmän åklagare eller
barnavårdsnämnden. En särskild förmyndare utsågs då båda föräldrarna
gjort sig skyldiga till dessa grova missbruk.59 

Det uppkom fråga om det vore lämpligt att se över vårdnadsöverflyttning i
det stora hela, eftersom det fanns risk att en förälder som fick vårdnaden
efter den andres död, inte var lämplig. Det anfördes att det kunde vara bättre
att utse en särskilt förordnad förmyndare.  Departementschefen höll med om
att i vissa fall då barnet bästa inte tillgodosågs fanns det behov att utöka
vårdnadsöverflyttningar till utomstående. Detta var dock en fråga som
krävde en helhetsprövning av vårdnadsregleringen vilket inte kunde lösas
vid den tidpunkten.60

Vardera parten hade rätt att ansöka om ändring av vårdnaden då föräldrarna
levde åtskilda på grund av söndring, varvid rätten sedan hade att besluta om
vem som skulle få vårdnaden. Rätten kunde på föräldrarnas begäran besluta
i enlighet med deras önskan, så länge det inte var uppenbart i strid med
barnets bästa. Om föräldrarna inte kunde komma överens var det upp till
rätten att bestämma vad som vore skäligt med hänsyn till barnets bästa. Det
innebar en fördel för den förälder som inte varit skuld till skilsmässan,
eftersom vårdnaden tillföll den föräldern, trots att båda kanske var lika
lämpade. En särskild förmyndare utsågs då det med hänsyn till barnens
bästa, var uppenbart att ingen av föräldrarna borde utöva vårdnaden. 

                                                
55 Prop. 1949: 93 s 54. 
56 Prop. 1949: 93 s 99. 
57 6 kap. 1 § FB, SFS 1949: 381, Föräldrabalken, 1949
58 6 kap. 8 § FB, SFS 1949: 381, Föräldrabalken, 1949
59 6 kap. 6 § FB, SFS 1949: 381, Föräldrabalken, 1949
60 Prop. 1949: 93 s 108ff.
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Samma regler tillämpades då återgång, hemskillnad eller äktenskapsskillnad
utgick mellan föräldrarna61

Bestämmelsen angående vårdnaden om barn utom äktenskap innehöll ingen
uttrycklig regel om hänsyn till barnets bästa. Modern fick som huvudregel
vårdnaden. Om föräldrarna var ense kunde fadern efter anmälan och
förordnande få vårdnaden under förutsättning att han ansågs lämplig.
Prövning föreskrevs även då ansökan inkom antingen av fadern ensam,
barnavårdsmannen eller anmälan av allmän åklagare eller
barnavårdsnämnden. 62 Fadern fick inte automatiskt vårdnaden då modern
till barn utom äktenskap dog, utan var beroende av rättens beslut.

När väsentligt ändrade förhållanden påkallade det, hade rätten tillstånd att
ändra vad som tidigare förordnats om vårdnaden.63 

2.4.1 1970-talets reformer och reglering

Samtidigt som samhällsstrukturen ändrades från jordbrukssamhälle till
industrisamhälle ändrades också familjemönsterna. Allt fler barn föddes i
tätorterna och det blev vanligare med sammanboende utan äktenskap. Även
separationer och skilsmässor ökade i antal, med följd att fler barn kom att
leva frånskilda från sina föräldrar. De rådande bestämmelserna tog inte
tillräcklig hänsyn till att barnet var en självständig individ. Det krävdes
förändringar så att den starka föräldramakten kunde bytas ut mot en mer
human infallsvinkel där barnets behov kom i främsta rummet. 64

1973 skedde en reformering av FB med innebörd att den tidigare
skuldbetingelsen vid vårdnadsfrågor försvann. Istället jämställde man
föräldrarna och de fick rätt till särskild prövning.65 

När det gällde vårdnaden om barn utanför äktenskap innebar den reformen
stora förändringar.  Föräldrarna blev jämställda såtillvida att de också fick
en rätt till särskild prövning angående vårdnaden.66 Fadern bedömdes nu på
samma villkor som modern, vilket underlättade för honom att mot moderns
vilja få vårdnaden. Nu räckte det med att visa att fadern var lämpligare.67

Det fanns dock ingen möjlighet att få gemensam vårdnad, trots att förslaget
diskuterades vid lagändringens tillkomst68

Gemensam vårdnad förekom endast om föräldrarna var gifta, men det fanns
inget krav på något verkligt sammanboende.69 Rätten hade möjlighet att

                                                
61  6 kap. 7 § FB,  SFS 1949: 381, Föräldrabalken, 1949
62  6 kap. 12 § FB,  SFS 1949:381 Föräldrabalken, 1949
63  6 kap. 13 § FB, SFS 1949:381, Föräldrabalken, 1949
64 SOU 1979: 63 s 46 f. 
65 SOU 1995: 79 s 48.
66 SOU 1995: 79 s 48.
67 Agell, Saldeen, Faderskap, vårdnad, adoption, Femte upplagan, Uppsala 1991 s 46. 
68 Prop. 1975/76: 170 Faderskap och vårdnad s 83. 
69 Prop. 1975/76: 170 s 141.
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tillerkänna ena föräldern vårdnaden. Vid fallet att föräldrarna levde åtskilda
på grund av söndring krävdes en ansökan av ena parten för att få till stånd
en ändring i vårdnadsfrågan. Om det däremot fanns dom på
äktenskapsskillnad var det upp till rätten att på eget initiativ förordna om
vårdnaden. Önskemål skulle tillgodoses då föräldrarna var ense, så länge det
inte var uppenbart i strid med barnets bästa. När föräldrarna inte var ense
hade domstolen att göra en skälighetsbedömning utifrån barnets bästa. En
särskild förmyndare utsågs om det var uppenbart med hänsyn till barnens
bästa, att ingen av föräldrarna borde utöva vårdnaden. Den förälder som inte
hade vårdnaden fick rätt till umgänge med barnet, så länge det inte förelåg
särskilda omständigheter emot detta. Rätten kunde besluta om
umgängesrätten när föräldrarna inte kom överens. 70 

På 1970-talet försvann begreppen ”barn i äktenskap” och ”barn utom
äktenskap”. Motiven till borttagningen var att man inte ville bevara den
moraliska nedvärdering som låg i begreppen. Innehållet i regleringen
bibehölls i sitt tidigare skick.71 

2.4.1.1 1975 års ändringar 

Följden av 1974 års ändringar avseende skilsmässoregleringen i
Giftermålsbalken gav konsekvenser på vårdnadsområdet. Barnet sattes i
fokus när man alltmer började bortse från de äktenskapsrättsliga aspekterna
och lät både skilda föräldrar och ogifta icke-samboende föräldrar få
gemensam vårdnad.72 

Promemorian inför prop. 1975/76:170 om Faderskap och vårdnad påtalade
att i de flesta situationer var det till fördel för barn om goda och nära
förhållanden till båda föräldrarna kunde bibehållas. Dessutom skulle det
vara en grundläggande trygghet om den rättsliga vårdnaden var bestämd,
ifall ett dödsfall skulle inträffa.73 

FB: s reformbehov uppstod mycket på grund av att man ville förhindra
orättvisa mellan föräldrarna. Tanken var att man ville främja goda relationer
mellan dels dem och dels få så bra förhållande mellan barnen och
föräldrarna som möjligt.74 Gemensam vårdnad var ett sätt att uppnå detta
och ett av skälen för införandet var trygghetsaspekten vid dödsfall.
Föräldrarnas intresse var det viktiga, eftersom det var deras trygghet som
sattes i första hand, då de säkrades att vårdnaden var bestämd i det fallet att
en av dem skulle dö.75

Föredraganden anförde t.ex. att även om det inte passade med gemensam
vårdnad alltid, var det ändå önskvärt att försöka möjliggöra detta med tanke
                                                
70 Prop. 1975/76: 170 s 72 f. 
71 SOU 1995: 79 s 48.
72 Jacobsson: a a. s 73
73 Prop. 1975/76: 170 s 90. 
74 Prop. 1975/76: 170 s 130 f. 
75 Prop. 1975:76: 170 s 92.
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på tryggheten för både barn och föräldrar. De föräldrar som anser sig ha
förutsättningar att klara detta ansvar gemensamt borde också få en chans.
För att motverka konflikter mellan föräldrarna ville samförståndslösningar
uppmuntras.76

Skälen för gemensam vårdnad torde vara starkare för de ogifta föräldrar som
bor tillsammans men även om de bor isär hade barnet behov av att ha en god
relation till båda föräldrarna. Rättslig vårdnad ansågs främja viljan att ha
mer kontakt med barnet. Dessutom skulle en åtskillnad ge upphov till besvär
för myndigheterna som då måste undersöka föräldrarnas privatliv.
Föredraganden införde krav på att föräldrarna måste vara ense. En viktig
förutsättning var att föräldrarna hade inställningen att de klarade av de
kontinuerliga kontakter som krävs. Vardera parten gavs möjligheten att
kunna bryta den gemensamma vårdnaden då den ansåg att det inte
fungerade. Även ett interimistiskt beslut kunde då tas tills rätten tog det
slutliga beslutet. 77

Möjligheten att efter domstolsprövning få gemensam vårdnad både vid
skilsmässa och då föräldrarna var ogifta, trädde i kraft 1977.78 Vårdnaden
gick till båda föräldrarna gemensamt från födelsen då de var gifta. På
begäran av ena parten var rätten tvungen att upplösa den gemensamma
vårdnaden och avgöra vem som skulle få vårdnaden. Så länge önskemålen
inte var uppenbart stridande mot barnets bästa skulle rätten döma i enlighet
med dem. Skälighetsbedömning m.h.t. barnets bästa fick göras då
föräldrarna inte kunde komma överens och en särskild förmyndare utsågs då
det var uppenbart att ingendera av föräldrarna var lämplig. Upplösning
krävde inte att föräldrarna levde isär. Vid skilsmässa hade domstolen alltid
att besluta om vårdnaden, men den gemensamma vårdnaden kunde få bestå
och endast då det uppenbart stred mot barnets bästa fick annan lösning
väljas. 79 Domstolens prövning har dock skett summariskt och möjligheten
till avtal har kvarstått. I bedömningen var det förälderns agerande och
förutsättningar som synades 80

Det gjordes ett tillägg i bestämmelsen om grovt missbruk eller grov
försummelse av vårdnadens utövande. Rekvisitet att ”eller innebär hans
deltagande i vårdnaden eljest fara för barnets utveckling” infördes. Detta
gjordes för att barnavårdsnämndens agerande med omhändertagande för
samhällsvård skulle minska.81

2.4.2 1980- talets fokus på barnets ställning

På 1980-talet blev det allt mer vanligt att barn som föddes hade ogifta
föräldrar. Härmed uppstod det skäl att jämställa föräldraansvaret för gifta
                                                
76 Prop. 1975/76: 170 s142 f. 
77 Prop. 1975/76: 170 s 144ff. 
78 SOU 1995: 79 s 48.  
79 Prop. 1975/76: 170 178ff. 
80 Jacobsson: a a. s 74. 
81 Prop. 1975/76: 170 s 312f. 
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och ogifta föräldrar, med strävan att främja goda relationer till båda
föräldrarna. I takt med att kunskapen om barns villkor och behov ökade, fick
barnets självständighet en naturlig plats vid utformandet av lagreglerna.
Eftersom samhället inte längre drevs av stark föräldramyndighet, uppstod ett
behov av förändring. Även om barnets bästa redan var utgångspunkten för
då gällande rätt, fanns ett behov av att i ännu större grad se till barnens
behov och se till att ömsesidig hänsyn och respekt låg som grund för hela
systemet. Det påtalades dock att det även var upp till samhället i övrigt att ta
sitt ansvar när det gällde att skydda barns intresse. Med en lagstiftning som
sätter barnets intresse i centrum önskades en attitydförskjutning så att alla
fostrare skulle se det som naturligt att sätta barnets behov i första hand.82

Barns grundläggande rättigheter fick en förstärkning när det infördes regler
om att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Respekt för
barns person och egenart infördes också för att öka förståelsen om att barn
behöver få sin integritet skyddad för att kunna nå personutveckling. Det
infördes även förbud mot kroppslig bestraffning eller annan kränkande
behandling i Föräldrabalken.83

Bestämmelsen om överflyttning av vårdnad från olämpliga föräldrar
specificerades. Detta gjordes för att täcka de särskilda fall när förebyggande
åtgärder enligt LVU84 inte kunde ge tillräckligt skydd. När förälder gjort sig
skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brustit i omsorgen, till
den grad, att det fanns bestående fara för barnets hälsa eller utveckling,
kunde rätten nu tillerkänna en eller två särskilt förordnade förmyndare
vårdnaden. Domstolen skulle göra en bedömning utifrån barnets bästa.
Talerätten utvidgades inte enligt utredningens önskemål till att omfatta bl.a.
annan vårdnadshavare och barnet självt, utan frågan förblev beroende av
socialnämndens talan. 85 Utredningen SOU 1979: 63 Barnets rätt 2. Om
föräldraansvar m.m. påpekade att även i de fall en förälder inte uppfyller
barnets grundläggande behov finns risk för barnets utveckling. Det borde
vara avgörande huruvida olämpligheten varit bestående eller inte, och inte
bero på om misskötsamheten varit av viss kvalificerad art.86

Nu blev det möjligt för föräldrar att ha fortsatt gemensam vårdnad utan
särskilt domstolsbeslut efter äktenskapsskillnad, d. v. s den bestod tills den
upplöstes.87 Departementschefen ansåg att så länge information om de olika
vårdnadsformerna kom ut till föräldrar så fanns det ingen risk med att införa
automatisk gemensam vårdnad. För säkerhets skull fick dock domstolen rätt
att frånta olämplig förälder vårdnaden samt i de fall gemensam vårdnad inte
var till barnets bästa på grund av andra omständigheter.88

                                                
82 Prop. 1981/82: 168 s 18. om vårdnad, boende och umgänge
83 Prop. 1981/82: 168 s 22. 
84 Lag (1990: 52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
85 Prop. 1981/82: 168 s, 19, 38f. 
86 Prop. 1981/82: 168 s 37.
87 Prop. 1981/82: 168 s 19. 
88 Prop. 1981/82: 168 s 30. 
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När rätten skulle upplösa gemensam vårdnad gavs föräldrarnas önskan
betydelse men inte utslagsgivande. Departementschefen menade att det inte
gick att utesluta att föräldrar ibland satte sina egna intressen framför barnens
behov. Istället föreskrevs en lämplighetsprövning så att vårdnaden alltid
skulle hamna hos den lämpligaste. I motsats till utredningens förslag om att
inte ge den andre föräldern företräde, ville departementschefen införa en
regel om att den andre föräldern fick fortsatt vårdnad så länge han inte också
var olämplig. Dessa regler var ämnade att även tillämpas på de fall då en av
föräldrarna skulle dö.89 Efter lagrådets anförande blev den slutliga
utformningen att beslutet måste tas i enlighet med barnets bästa, för att
uppnå syftet med förslaget. Lagrådet påpekade bl.a. även att denna
formulering bättre framhävde att det inte var föräldrarnas egenskaper som
var avgörande.90

Det infördes även en möjlighet att ge vårdnaden till annan än förälder om
det skulle te sig lämpligare. Dessa regler blev tillämpliga även vid
dödsfall.91

Ogifta mödrar hade ensam vårdnad så länge de inte brast i omsorgen eller
dog. Fadern tog då över vårdnaden om inte en särskild förmyndare utsågs.
Utifrån barnets bästa kunde domstolen också ge vårdnaden åt fadern, på
faderns eller deras gemensamma begäran.92 

Det infördes en rätt för ogifta föräldrar att erhålla gemensam vårdnad, men
endast om de bodde tillsammans. Förutsättningen för att en anmälan till
pastorsämbetet skulle resultera i denna vårdnadsform, var att föräldrarna var
ense om beslutet och att frågan inte prövats av domstol tidigare.93

Ansvaret för att uppmuntra umgänge med den andre vårdnadshavaren
fastslogs. 94 Härmed gick man ifrån den starka föräldrarätt som levat kvar i
umgängesfrågan sedan 1920. För det mesta ansågs det till barnets bästa att
umgås med båda föräldrarna men det togs inte någon större hänsyn till
barnets egen vilja. Rättspraxis i slutet av 1970-talet började visa andra
tendenser och det framkom ett behov av att utforma lagen till skydd för den
svagare parten, barnet. Barnets bästa skulle ligga till grund för varje
avgörande. Barnets rätt till umgänge med båda föräldrarna betonades starkt
och det var inte längre fråga om någon skyldighet gentemot föräldrarna95

Det fanns inte längre en absolut rätt till umgänge med barnet för
föräldrarna96 

                                                
89 Prop. 1981/82: 168 s 35.
90 Prop. 1981/82: 168 s 88ff.
91 Prop. 1981/82: 168 s 36.
92 Prop. 1990/91: 8 Vårdnad och umgänge s24. 
93 Prop. 1981/82: 168 s 32. 
94 Prop. 1990/91: 8 s 25. 
95 SOU 1979: 63 s 81ff. 
96 Sjösten: a. a. s 32. 
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2.4.3 Sammanfattning och slutsatser om Föräldrabalkens
utforming de senaste årtiondena

Reformerna på 1970- och 1980-talet stärkte barnets rättsliga ställning och
främjade föräldrarnas möjligheter till ökat gemensamt ansvar. Det blev allt
mer självklart att båda föräldrarnas deltagande var viktigt för barnets
utveckling mot en självständig individ. Även ett ökat samförstånd uppstod,
då allt fler föräldrar kom överens sinsemellan om vårdnaden. De tvister som
alltjämt uppstod, blev dock desto svårare. 97 Ändringarna som gjordes
strävade efter att så långt som möjligt eftersträva samförståndslösningar
mellan föräldrarna.98

FN: s barnkonvention om barnets rättigheter antogs 1989. Detta medförde
ytterligare fokus på barnets rättsliga ställning. Vikt lades vid att betona
föräldrarnas gemensamma ansvar. Utgångspunkten för de nya
lagändringarna var ökad avtalsfrihet mellan föräldrarna i vårdnads- och
umgängesfrågan. Om föräldrarna kunde komma överens i inledningsskedet,
skulle detta också främja hela idén, som bygger på samarbete.
Bedömningarna gick från att vara schablonmässiga till att avse det enskilda
fallet och både de processuella reglerna och själva processen
effektiviserades. 99 

Vid frågor om vem som skulle få vårdnaden då ena eller båda
vårdnadshavarna dör, infördes en rätt för socialnämnden att föra talan.
Tidigare kunde socialnämnden endast göra en anmälan till domstolen.100 

Gemensam vårdnad blev huvudregel efter skilsmässa, men under
förutsättning att åtminstone en av föräldrarna önskade detta. Domstolen
kunde inte förordna mot båda föräldrarnas vilja, eftersom det inte ansågs
förenligt med tanken om att gemensamt ansvar bygger på förmågan att
samarbeta. Inte heller kunde det vara till barnets bästa i alla enskilda fall, då
omständigheterna varierade. Det fanns ingen skyldighet för domstolen att
upplösa gemensam vårdnad, utan skulle med hänsyn till barnets bästa
antingen ge vårdnaden åt en förälder eller låta gemensam vårdnad bestå.101

Trygghetsfaktorn för barnet i att veta att båda föräldrarna var lika delaktiga,
var en av de viktigaste anledningarna till bestämmelsen. Hela institutet
ansågs dessutom främja ett ökat umgänge med båda föräldrarna.
Föräldrarnas intressen tillgodosågs genom att många konflikter dem emellan
kunde undvikas och på så sätt också främja goda förhållanden till båda
föräldrarna. 102 

                                                
97 Prop. 1990/91: 8 s 26. 
98 Sjösten: a. a. s 32. 
99 Prop. 1990/91:8 s 26f. 
100 SOU 1987: 7 s 210. 
101 Prop. 1990/91:8 s 59. 
102 Prop. 1990/91: 8 s 31ff. 
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För ogifta föräldrar innebar ändringarna utökad möjlighet till gemensam
vårdnad. Det blev nu möjligt att i samband med faderskapets fastställande,
också göra en anmälan om gemensam vårdnad till socialnämnden. Det blev
dock inte någon huvudregel. Omständigheterna varierade stort och det
skulle innebära stora praktiska problem, med tanke på svårigheterna med att
fastställa om det verkligen föreligger samboförhållande eller inte.103

Betydelsen av gott umgänge med båda föräldrarna i förhållande till
vårdnadsfrågan fick vidare genomslag. Det infördes en uttrycklig regel om
att domstolen vid bedömningen av barnets bästa, skulle ta mycket hänsyn
till behovet av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Fall där
vårdnadshavaren försöker sabotera umgänget med den andra föräldern fick
speciellt stor uppmärksamhet. Betoning lades dock på att en bedömning i
varje enskilt fall var behövlig, eftersom skälen till umgängessabotaget kan
variera från illvilja till omtanke. 104 Denna bedömning av barnets bästa var
avsedd både för prövningar om gemensam vårdnad och då det handlade om
ensam vårdnad. Det ansågs för det mesta vara till barns bästa med
gemensam vårdnad. Viljan att främja ett gott umgänge med den andre
föräldern var en avgörande faktor men domstolens prövning skulle också
väga barnets behov av kontinuitet och stabilitet mot behovet av en god
kontakt med båda föräldrarna.  Det anfördes att det kunde finnas
beaktansvärda skäl för motviljan till umgänge. Om misshandel, övergrepp
eller andra tecken på olämplighet framkom kunde det vara till fördel åt den
förälder som inte främjade umgänget.105

1993 infördes regler som stärkte barnets ställning ytterligare, genom en
uttrycklig bestämmelse om att rätten måste beakta risken för övergrepp,
olovligt bortförande eller kvarhållande eller att barnet annars far illa när
umgängesfrågan bedöms. Ökad rörlighet över gränsen höjde riskerna för att
barn olovligen skulle bortföras ur landet. Trots instruktioner om att varje
enskilt fall måste bedömas olika gjordes många gånger en schablonmässig
bedömning och domstolen krävde ofta bevis för att icke vårdnadshavare
skulle vara lämplig att umgås med barnet. Lagändringarna tillkom för att
förstärka vikten av en individualiserad prövning. Behovet av ett gott och
nära förhållande till båda föräldrarna ansågs väga mindre än barnets intresse
av att inte fara illa. Lagstiftaren ville betona att reglerna var till för barnets
bästa, och inte föräldrarnas intresse. Bestämmelsen utformades med generell
lydelse så att så många fall av missförhållanden som möjligt skulle komma
att falla inom tillämpningsområdet, exempelvis övergrepp i form av
misshandel eller sexuellt, samt vistelse i olämpliga miljöer.
Helhetsbedömning utifrån barnets bästa gav domstolen möjlighet att
anpassa umgänget till barnets intresse.106 

Barnets ålder, mognadsgrad och känslomässig anknytning till
umgängesföräldern var punkter som skulle beaktas. För att skilja föräldern
                                                
103 Prop.1990/91:8 s 34 ff. 
104 Prop. 1990/91:8 s 37 ff. 
105 Prop. 1990/91: 8 s 60f. 
106 Prop. 1992/93: 139 Om olovligt bortförande och andra övergrepp mot barn s 27ff. 
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från umgänget krävdes endast konkreta omständigheter som talade för en
risk, d.v.s. det behövde inte vara ställt utom tvivel att barnet skulle fara illa.
Risken har ansetts innefatta förutom fysiska övergrepp, även allmänna
attityder till våld, eventuella tidigare övergrepp och hotelser.107

1995 kom vårdnadsutredningens lagförslag angående vårdnad, boende och
umgänge108 med grundtanken att tydligare markera barnets bästa i
lagstiftningen. Förslaget innebar att en speciell bestämmelse om att barnets
bästa skulle vara avgörande för alla åtgärder enligt 6 kap, borde införas i
föräldrabalken. 109  Reglerna om att beakta barnets behov av ett gott och
nära förhållande med båda föräldrarna samt regeln om att domstolen måste
beakta risken för att barnet for illa, föreslogs bli inbakade i bestämmelse om
vad som måste beaktas för att kunna bedöma barnets bästa.110 Ändringarna
som föreslogs för gifta strävade efter att betona gemensam vårdnad som
huvudregel för att ytterligare främja goda förhållanden mellan barnet och
båda föräldrarna.111

Utredningen fann inte tillräckliga skäl för att införa en allmän regel om
automatisk gemensam vårdnad från födelsen. Härmed skulle alla ogifta
samboende få gemensam vårdnad, vilket inte alltid skulle vara till barnets
bästa. Dessa par ansågs inte alltid ha samma förutsättningar att samarbeta.
Det kunde även i dessa fall vara så att en av föräldrarna visade sig vara
olämplig och på andra sätt inte vara till barnets bästa om t.ex. det förelåg
djup och allvarlig konflikt så att samarbete inte alls var möjligt att uppnå.
Risken var också att faderskapet inte blev fastställt på grund av moderns
motvilja, vilket ansågs vara mycket allvarligare än att gemensam vårdnad
inte blev automatisk. I samband med svårigheterna att överhuvudtaget
fastställa huruvida samboskap föreligger, fanns inte skäl att införa en sådan
regel. Det anfördes dock att det skulle innebära trygghet för barnet i de fall
mamman dog, eftersom pappan då automatiskt skulle få vårdnaden. Risken
att barnets vårdnad hamnade hos en förälder utan tidigare kontakt med
barnet var för stor, för att detta skulle vara anledning till ett införande.112 DS
1999: 57 Gemensam vårdnad för ogifta föräldrar samt en språklig och
redaktionell översyn av 6 kap. föräldrabalken har senare tagit upp förslaget
igen.113

För att ge mer flexibilitet i regelsystemet och försöka påverka den allmänna
attityden hos föräldrar föreslogs att domstolen skulle få större möjlighet att
tillgodose barnets bästa. Domstolen föreslogs kunna besluta om gemensam
vårdnad mot en förälders vilja, men fick dock inte innebära att en förälders
motstånd inte togs på allvar. Föräldrar kunde vara olämpliga och det kunde
finnas så svåra och djupa konflikter att samarbete inte var möjligt.114

                                                
107 Prop. 1992/93: 139 s 37f. 
108 SOU 1995: 79, Vårdnad, boende och umgänge.
109 SOU 1995: 79 s 74. 
110 SOU 1995: 79 s 75f. 
111 SOU 1995: 79 s 80. 
112 SOU 1995: 79 s 78f. 
113 Se kap. 7.1.1
114 SOU 1995: 79 s 82. 
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2.5 Barnrätt med barnperspektiv 

Barnrätt har utvecklats vid sidan om den traditionella familjerätten, som
behandlar relationerna mellan vuxna. Rättsområdet fokuserar på barnets
omgivning eftersom ett barn är beroende av omsorg och tillsyn.
Beroendeställningen innebär ett särskilt ansvar för både föräldrar och
samhälle, varvid ett av barnrättens syfte är att fördela detta ansvar.115  Det
har utvecklats ett självreglerande system där vissa minimiregler sätts genom
rättsordningen, men som styrs till stora delar av de inblandade
rättssubjektens agerande.116  Barnrätt används på olika plan med olika
funktioner. Allmänt signalerar den normerande föreskrifter som används i
en konfliktslösande funktion av domstolen. Sist men inte minst skyddas den
svagare parten, barnet.117

Barnrättens framväxt försvåras av faktumet att barnet i sig inte har någon
aktiv del i processen då vuxna arbetar för barn. Detta visar sig bl.a. genom
att barn måste förlita sig på representanter i åtskilliga situationer och att
föräldrars vårdnadsansvar omfattar viktiga beslutsfattande.118 

Ett officiellt namnbyte till Barnbalk istället för Föräldrabalk har föreslagits
av Barnombudsmannen Lena Nyberg. Detta skulle enligt henne bättre
tydliggöra att barnets bästa måste sättas före föräldrarnas intressen och göra
lagstiftningen mer förenlig med Barnkonventionen. 119

Den normativa effekten av barnets bästa betonas är att det öppnas en
diskussion om fortlöpande rättsutveckling för att bättre kunna tillgodose
denna princip.120 Det finns även ett pedagogiskt syfte genom att påverkan av
beteenden och attityder oberoende av rättstillämpningen i domstolen.
Lagtextens utformning ger en uppmaning om vilket beteende som
eftersträvas, men är samtidigt en kodifiering av godkända beteendemönster i
samhället. Genom detta eftersträvas en påverkan av både det rättsliga
barnets bästa och det utomrättsliga barnets bästa.121  Barnkonventionen är
också utformad på detta sätt eftersom den ålägger enskilda personer att
tillgodose barnets bästa, trots att konventionen endast binder stater.122

Barnperspektivet som framhävs i bland annat Barnkonventionen innebär att
barn respekteras som självständiga individer med enskilda behov. För att
kunna anlägga ett barnperspektiv måste man försöka sätta sig in i barnets

                                                
115 Schiratzki, Johanna, Barnets bästa  i ett mångkulturellt Sverige – en rättsvetenskaplig
undersökning, Stockholm 2000 s 21. 
116 Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, Lund 2002, s 143.
117 Schiratzki: 2002 a. a. s 12.
118 SOU 2001: 72 Barnmisshandel Att förebygga och åtgärda s 99. 
119 http://www.bo.se/showtxt.asp?ID=530 (2002-10-22), Debattartikel – Gör om
föräldrabalken till en barnbalk.
120 Schiratzki: 2000 a. a. s 24ff.
121 De olika begreppen vidareutvecklas i kapitel 5. 
122 Schiratzki: 2000 a. a. s 61. 
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situation och bedöma åtgärden utifrån deras synvinkel och se till dess behov
och upplevelser Perspektivet måste variera utifrån vilket barn som bedöms,
men även beroende på hur vuxna använder begreppet. Det krävs att man
analyserar konsekvenserna av beslutet i förhållande till vad som anses vara
till barnets bästa. 123 

Det relativa begreppet barnperspektivet beror på om det är vuxna, samhället
eller barnet själv som bedömer situationen. De vuxnas barnperspektiv
framträder starkast, även om det inte kan kallas ett äkta barnperspektiv
eftersom det inte går att helt och hållet se allt ur ett barns synvinkel. Vuxna
lägger istället sina egna värderingar, erfarenheter och kunskaper till grund
för sin uppfattning.  Samhället har ett barnperspektiv genom att ett visst
förhållningssätt anges i t.ex. lagar, media och forskning.  Perspektivet från
barnets egen synvinkel ändrar sig allteftersom situationen förändras och
barnet utvecklas. Allt i omgivningen påverkar barnets upplevelse och
perspektivet varierar därmed från barn till barn.124

Utvecklingen har inneburit en generell betoning av barns civila och politiska
rättigheter. Det eftersträvas en utjämning av de sociala och legala skillnader
som finns mellan vuxna och barn, samt att legal särbehandling skall
upphöra.  Även om det är svårt att definiera barns rättigheter har begreppet
fått en status som är likvärdigt andra mänskliga rättigheter. Konsekvensen är
skyldigheter för föräldrar och andra.125 

                                                
123 SOU 1997: 116 Barnets bästa i främsta rummet s 139. 
124 SOU 2001: 72 s 93ff.
125 Schiratzki: 2000 a. a. s 38f. 
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3 Internationellt perspektiv

3.1 Barnkonventionen126

FN: s konvention om barnets rättigheter antogs av FN: s generalförsamling
den 20 november 1989. Under arbetet var Sverige ett av de länder som var
mest aktiva och även en av de första staterna att underteckna och ratificera
den. Här ges en katalog över de universella rättigheter som alla världens
barn har rätt till oavsett kultur, religion eller andra särdrag.127 Barn anses ha
rätt till särskilt skydd eftersom de är beroende av andra människor.128

Utmärkande är betoningen av barns behov och rätt till båda föräldrarna,
samt föräldrarnas ansvar.129 

De stater som har undertecknat Barnkonventionen, måste se till att de
inhemska lagreglerna överensstämmer med bestämmelserna i den, men
staterna är endast indirekt bundna. Principerna skall vara ett allmänt
hjälpmedel för alla beslutsfattare som behöver tolka bestämmelser om
barnets bästa. 130 Detta innebär att konventionen inte binder enskilda
individer. Barnkonventionen är således en folkrättslig förbindelse
fungerande som ett politiskt redskap genom sin funktion. Det finns därmed
inte några sanktioner att vidta vid eventuella brister i efterlevnaden.131 

Sverige har valt att inte göra någon inkorporering utan låter istället den
svenska lagtexten ge uttryck för de principer som uttrycks i konventionen.
En av anledningarna till detta är att det skulle innebära för svåra
tolkningssituationer för domstolarna, eftersom många artiklar har ett brett
tillämpningsområde och språkvariationerna är enorma. Risken med för snäv
tolkning och på så sätt snarare försvaga barnens ställning vägdes samman
med faktumet att den svenska rätten i stor mån redan tagit hänsyn till den
grundläggande tanke att barn skall skyddas. Det krävs mer åtgärder att ändra
rättspraxis tolkning än att ändra lagtexten så att den stämmer med
Barnkonventionen. Även om det skulle poängtera betydelsen av barns
rättigheter och att det vore en fördel att kunna åberopa Barnkonventionen
direkt för enskilda, vägde funktionen att använda konventionen som
inspiration till bättre skydd för barnets ställning, tyngre.132

Följande redogörelse tar upp de bestämmelser som främst blir aktuella i en
vårdnadstvist och reglerar rättsliga förhållanden mellan barn och föräldrar. 
                                                
126 http://www.rb.se/konvention/helaKonventionen.htm (2003-02-04)
127 SOU 1997: 116 s 131. 
128 Schiratzki: 2000 a. a.  s 46. 
129 SOU 1997: 116 s 54.
130 Ewerlöf, Göran, Sverne, Tor, Barnets bästa Om föräldrars och samhällets ansvar.,
Upplaga 4:2, Stockholm 2000 s 168 f. 
131 Schiratzki: 2000 a. a.  s 23. 
132 SOU 1997: 116 s 112ff. 
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3.1.1 Familj- och barnbegreppet

Familjen är den naturliga omgivningen för barnets miljö och utveckling
enligt konventionens inledning.133 Familjen som grundläggande enhet i
samhället är speciellt betydelsefullt för barn eftersom de behöver vård och
skydd på grund av sin sårbarhet. Samhället har visst ansvar även om
familjen har det yttersta ansvaret.134 

Inledningen understryker även att barn bör växa upp med lycka, kärlek och
förståelse för att kunna utveckla sin personlighet fullständigt och
harmoniskt.135

3.1.2 Barnets bästa

En av de fyra grundläggande allmänna principerna som konventionen ger
uttryck för är principen om barnets bästa.136 Denna grundpelare bygger på
tankarna att barn har fullt och lika människovärde som vuxna, men att de
behöver särskilt stöd och skydd eftersom de är sårbara. Genom att framföra
barnet som ett subjekt med egna rättigheter framhävs att barnperspektivet
får en garanterad plats vid allt beslutsfattande som rör barn.137

Användningsområdet omfattar alla praktiska tillfällen där barn involveras
och såväl offentliga som privata organ skall tillämpa principen. 138 

Artikel 3 uttrycker enligt svensk översättning att barnets bästa skall komma
i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn.139 Det är en portalparagraf
men endast en tungt vägande faktor bland andra hänsyn som skall tas.140

Vilken tyngd principen skall ha, anges dock inte.141 Den engelska
originaltexten anger att barnets bästa skall vara ”a primary consideration”142,
d.v.s. det kan finnas andra konkurrerande intressen, som t.o.m. kan vara
viktigare än barnets. Om andra intressen vägts tyngre, krävs att
myndigheterna kan visa att en sammanvägning av relevanta intressen gjorts
och att barnets bästa har utgjort en del därav.143 Den svenska översättningen
återger inte den engelska originaltexten korrekt som anger att barnets bästa
skall vara ett av flera intressen som måste tas hänsyn till vid bedömning.144

                                                
133  5 st. Inledningen, Barnkonventionen
134 SOU 1997: 116 s 54. 
135 6st. Inledningen, Barnkonventionen
136 Ewerlöf: 2000 a. a. s 169. 
137 SOU 1997: 116 s 125 ff. 
138 Ewerlöf: a. a. s 35. 
139 1p. Art. 3, Barnkonventionen
140 Ds 1999: 57 Gemensam vårdnad för ogifta föräldrar samt en språklig och redaktionell
översyn av 6 kap. föräldrabalken s 86. 
141 SOU 1997: 116 s 137. 
142 http://www.rb.se/konvention/helaKonventionen.htm#Artikel3 (2003-02-04)
143 SOU 1997: 116 s129. 
144 SOU 1997: 116 s 134.
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Anledningen till att det inte definieras vad som utgör barnets bästa är för att
principen skulle få ett vitt tillämpningsområde och för flexibilitetens skull.
Det har istället valts en bred och vag formulering samt utformningen som en
portalparagraf.145 På så sätt ansåg man bättre kunna ta hänsyn till kultur och
lokala sedvänjor vid tolkningen, men det fanns även en underförstådd
innebörd av begreppet146

Barnkonventionen måste ses som en helhet. Barnets bästa är en allmän,
övergripande princip, som kräver tolkning i två led. Första ledet utgörs av
att artikeln används som vägledning till att tolka sakartiklarna. Det andra
ledet är att på de olika områdena, ger sedan sakartiklarna, en tolkningsgrund
för barnets bästa på just det området.147  Principen kan även användas vid
utvärdering av lagar och vid konfliktlösning mellan olika rättigheter. De
olika funktionerna har alla syftet att framhäva barnperspektivet.148 Artikeln
grundar i sig inte någon rättighet för barn, men hela barnkonventionen anger
ramen för vad som borde tillförsäkras ett barn.149

Begreppet barnets bästa är inte statiskt utan varierar över tid, samhälle och
varje enskild situation. Bedömningen kräver en sammanslagning av den
vetenskapliga kunskapen och erfarenheter om barn, tillsammans med
barnets egen åsikt.150 

Barnkonventionen har ett stort universellt stöd men det innebär inte att det
finns ett universellt barnets bästa. Istället varierar tolkningen beroende på
kulturella och sociala värderingar. Även i vilken utsträckning konventionens
rättigheter tillgodoses påverkar tolkningen av barnets bästa. De enda
tolkningsreglerna är att barnets bästa inte får begränsa barnets rättigheter
men samtidigt får barnets rättigheter inte sätta det vidare begreppet barnets
bästa åt sidan. 151 

3.1.3 Föräldrarnas ledning

Enligt artikel 5 måste alla stater respektera föräldrars och andra
vårdnadshavares ansvar för att barnet ges ledning och råd när konventionens
erkända rättigheter utövas. Barnets fortlöpande utveckling av dess förmåga
skall styra detta ansvar.152 Allt eftersom barnets förmåga utvecklas måste
respekteras att föräldrarnas ansvar minskar när barnets rättigheter ökar.153 

                                                
145 SOU 1997: 116 s 128f.
146 Schiratzki:  2000 a. a.  s 57.
147 SOU 1997: 116 s 130 och Ds 1999:57 s 89.
148 SOU 1997: 116 s 134f. 
149 Schiratzki: 2000 a. a. s 55. 
150 SOU 1997: 116 s 131. och Ds 1999: 57 s 89. 
151 Schiratzki: 2000 a. a. s 58f. 
152 Art. 5 Barnkonventionen
153 Schiratzki: 2000 a. a.  s 48. 
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3.1.4 Uppfostran och utveckling

Artikel 18 anger att föräldrar har ett gemensamt ansvar för barnets
uppfostran och utveckling. Barnets bästa skall komma i främsta rummet för
föräldrarna eller andra vårdnadshavare som har det yttersta ansvaret för
barnet.154

Denna artikel finner vi motsvarighet till i de svenska reglerna om att det är
föräldrarna som har ansvar för barnets personliga förhållanden och har
skyldighet att se till att de grundläggande rättigheterna omvårdnad, trygghet
och en god fostran uppfylls. Härunder rymmer även bestämmelserna som
ålägger föräldrarna skyldighet att ge barnet den tillsyn det behöver med
hänsyn till utveckling, samt försäkra dess försörjning och utbildning. 155

Barnet bästa har en starkare ställning i denna artikel än i portalparagrafen,
eftersom här sätts detta främst.156

3.1.5 Åtskiljande från föräldrar

Artikel 9 anger att ett barn endast får skiljas från sina föräldrar av behöriga
myndigheter, då ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. Vid
särskilda fall som t.ex. vid övergrepp mot eller vanvård av barnet från
föräldrarnas sida, kan ett särskiljande vara nödvändigt.157 Barn har rätt till
att regelbundet upprätthålla förhållande till och direkt kontakt med båda
föräldrarna, utom då detta skulle strida mot barnets bästa.158 Den fungerande
familjen skyddas genom att här blandas barnets rättighet med
föräldrarnas.159 I denna artikel väger principen om barnets bästa tyngre än
enligt artikel 3 i och med att barnets intressen ges företräde. 160

 

3.1.6 Skydd mot fysiskt och psykiskt våld m.m. 

Genom artikel 19 skyddas barnet mot fysiskt eller psykiskt våld, skada eller
övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande
av föräldrar eller annan vårdnadshavare.161 

Denna rättighet är en utveckling av de traditionella mänskliga rättigheterna
som önskas för världens alla barn, men som kommer att bero på varje
enskilt lands resurser.162  I dessa situationer kränks barns integritet och rätt

                                                
154 1p. Art 18, Barnkonventionen
155 Ewerlöf. a. a. s 36. 
156 SOU 1997: 116 s 136. 
157 1p. Art. 9, Barnkonventionen
158 3p. Art. 9, Barnkonventionen
159 Schiratzki: 2000 a. a. s 48.
160 SOU 1997: 116 s 137.
161 1p. Art 19, Barnkonventionen
162 SOU 1997: 116 s 55. 



28

till respekt och därför måste samhället hjälpa till när familjen inte kan
skydda barnet i tillräcklig mån.163

Staten har skyldighet att ingripa till skydd för barnet i vissa fall, men skall i
första hand tillgripa förebyggande åtgärder. Även om familjen är den
grundläggande enheten kan därmed rätten till familjeliv ibland få vika för
intresset att se till barnets bästa. Innehållet är utförligt för att inte vilka
missförhållanden som helst skall falla inom tillämpningsområdet.164

3.2 Europakonventionen

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande rättigheterna, Europakonventionen, gäller fr.o.m. 1995 som
svensk lag.165 

Artikel 8, om rätt till skydd för privat- och familjeliv, hem och
korrespondens166, omfattar lagstiftning och domstolsavgöranden rörande
bl.a. vårdnad under vissa förutsättningar. För att ingrepp i skyddet för
familjeliv skall kunna göras, måste något av de uppräknade
skyddsintressena i art 8.2 vara tillämpliga, såsom när ingripande är
lagstadgat och nödvändigt för att skydda hälsa, moral eller andra personers
fri- och rättigheter.167 Rätten till familjeliv omfattar både rätten att bilda
familj och rätten att inte få familjen splittrad. Även om inte vårdnadsfall
efter separation omfattas, kan en förälder åberopa skyddet om viss kontakt
finns med barnet. Ensam vårdnad är dock inte något som utgör tillräcklig
grund för att kunna åberopa rätten till familjeliv.168

Den svenska rätten skall göra en diskretionär prövning och ta hänsyn till
skyddet för familjeliv, när de bedömer barnets bästa. Undantagsvis kan
Europadomstolen169 ha åsikter om de svenska domstolarnas utfall.170

Enskilda kan väcka talan vid Europadomstolen om de anser att staten inte
uppfyllt alla rekommendationer. Staten i sig måste dock ha erkänt
Europadomstolens kompetens för att bli skyldiga att följa avgörande.
Europakonventionen, Europadomstolens och kommissionens praxis har
företräde framför Barnkonventionen. Europakonventionen innehåller inte
någon specifik bestämmelse om barnets bästa, varvid Barnkonventionen
ofta används som tolkningsmedel.171

                                                
163 SOU 1997: 116 s 377. 
164 SOU 1997: 116 s 379. 
165 Lag (1994: 1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna
166 Art 8. Europakonventionen
167 Ds 1999: 57 s 86. 
168 Schiratzki, Johanna, Vårdnad och vårdnadstvister, Stockholm, 1997, s 133. 
169 Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
170 Ds 1999: 57 s 87. 
171 Schiratzki: 2000 a. a.  s 24. 
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Även om Europadomstolen kritiserat en del svenska fall rörande
omhändertagande av barn, har domstolen också uttryckt att den svenska
lagen i tillräcklig mån tillgodoser syftet att skydda barn. Kritiken har gällt
tilldelade umgängesförbud som inte ansetts stämma överens med strävan att
återförena familjen så fort som möjligt vid familjehemsplaceringar.172 God
kontakt med icke- boendeföräldern är en viktig omständighet som ofta
beaktats eftersom föräldrar skall skyddas mot onödiga
myndighetsingripanden.173 Exempel är fallet Hokkanen mot Finland, där
vårdnaden överfördes till morföräldrarna som tagit hand om barnet i sex år
sedan modern dött. Fadern som tidigare inte fått vårdnaden med hänvisning
till barnets bästa, fick umgängesrätt trots störningar beroende på konflikter
mellan honom och morföräldrarna.174

                                                
172 SOU 1997: 116 s 400.  
173 Schiratzki: 1997 a. a. s 133. 
174 Schiratzki: 1997 a. a. s 145. 
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4 Allmänt om Sveriges
reglering idag.

4.1 Separationer och dödsfall

Separationer ökar och har gjort så i flera årtionden. 51 000 barn drabbades
av föräldrars separationer år 2000. Efter separationer är det vanligast med
gemensam vårdnad oavsett om föräldrarna varit gifta eller sambor och de
flesta separationer sker då barnen är små. Hela 96 % av de tidigare gifta
föräldrarna hade gemensam vårdnad och 86 % av de tidigare samborna.
Ensam vårdnad hamnar i de flesta fall hos mamman och så även barnets
boende.175

År 2000 drabbades ca 5600 barn av att en förälder eller båda föräldrarna gått
bort. I de flesta fallen var det fadern som dött, men inte alla hade bott
tillsammans med den förälder som avlidit.176

4.2 Grundläggande principer och allmänna
regler 

Den nya lagstiftning som gäller fr.o.m. 1 oktober, 1998 sätter barnets bästa i
fokus på många sätt. Förutom den uttryckliga bestämmelsen i 6 kap. 2 a §
FB om att principen måste komma i främsta rummet vid varje avgörande
angående vårdnad, boende och umgänge, genomsyras de övriga
bestämmelserna av samma grundläggande tanke. Den bakomliggande
propositionen 1997/98: 7 Vårdnad, boende och umgänge är tillsammans
med gällande lagtext den huvudsakliga grunden för följande redogörelse. 

Vårdnadshavaren har skyldighet att se till att barnets behov av omvårdnad,
trygghet och god uppfostran uppfylls.  Härmed måste de behandlas med
aktning för sin person och egenart, och får inte utsättas för kroppslig
bestraffning eller annan kränkande behandling.177 

Lagstiftningen bygger på grundprincipen att ett barn behöver ett gott och
nära förhållande till båda föräldrarna. Därför står barn under båda
föräldrarnas vårdnad från födelsen tills myndighetsåldern arton år, under
förutsättning att föräldrarna är gifta. Modern blir ensam vårdnadshavare för
barnet om föräldrarna är ogifta. 178 Vid senare giftermål inträder gemensam

                                                
175 SCB Barn och deras familjer 2000: Demografiska rapporter 2002: 2 s 71f.
176 SCB Barn och deras familjer 2000: Demografiska rapporter 2002: 2 s 85.
177 6 kap. 1 § FB.
178 6 kap. 3 § FB.
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vårdnad.179 Vid bedömningen av vad som är till barnets bästa, skall barnets
behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna fästas särskilt
avseende på.180 Genom att denna princip nu placerats i 6 kap. 2 a § FB
gäller den framöver också vid boende- och umgängesfrågor.181

6 kap. 2b § FB, anger att domstolen skall ta hänsyn till barnets vilja med
beaktande av dess ålder och mognad, vid avgörande av alla frågor som rör
vårdnad, boende och umgänge.182 Barnets vilja kan behövas beaktas
fristående vid bedömningen av barnets bästa, och därför placerades
bestämmelsen inte i 6 kap. 2 a § FB. Detta kan bli den utslagsgivande
omständigheten.183 

Den största nyheten är bestämmelsen 6 kap. 2a § FB, som uttryckligen
anger att barnets bästa skall sättas i främsta rummet vid alla avgörande
enligt 6 kap. FB som rör vårdnads-, boende- och umgängesfrågor.184

Barnkonventionen har starkt påverkat utformningen.185 I och med införandet
står lagstiftningen bättre i harmoni med andan och intentionerna bakom
Barnkonventionen.186 Genom att nämna detta i början av kapitlet önskade
man precisera rättsläget, snarare än att förändra det. Härmed betonas
ytterligare att barnets bästa alltid måste ligga till grund. Principen gäller
avseende både domar, domstolsbeslut och socialnämndens godkännanden
av avtal enligt 6 kap. FB.  I dessa fall skall barnets intresse alltid väga
tyngst.187 Portalparagrafen i inledningen av kapitlet är allmänt hållen
eftersom det saknades en övergripande regel med denna innebörd. Principen
skall utgöra det elementära bakom de mer specifika reglerna i resten av
kapitlet. Lagstiftaren ville inte riskera att den nödvändiga flexibiliteten som
finns i enskilda fall skulle gå förlorad, genom att exakt ange vad barnets
bästa utgör.188

Vid bedömningen av barnets bästa, skall beaktas risken för att barnet utsätts
för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa.189

Genom att placera denna regel, som förr fanns i 6 kap. 15 § FB, i
portalparagrafen gäller nu denna regel även vid boende och vårdnad.190

Barnens intressen framhävs genom utvecklingen av utvidgade möjligheter
till gemensam vårdnad. Grunden för hela föräldrabalken är att barn behov av
nära och goda relationer till båda sina föräldrar även då föräldrarna inte bor
tillsammans. Så länge det är till barnets bästa bör därför gemensam vårdnad

                                                
179 Sjösten, a. a. s 45f. 
180 6 kap. 2a § 2 st. FB. 
181 Prop. 1997/98: 7 Vårdnad, boende och umgänge s 104. 
182 6 kap. 2b § FB. 
183 Prop. 1997/98: 7 s 105.
184 6 kap. 2a§ FB
185 Prop. 1997/98: 7 s 103. 
186 Ds 1999: 57 s 90. 
187 Prop. 1997/98: 7 s 103f.
188 Prop. 1997/ 98:7 s 46f.
189 6 kap. 2 a § 2 st. FB. 
190 Prop. 1997/98: 7 s 104. 
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eftersträvas.191 Endast när särskilda omständigheter talar mot gemensam
vårdnad eller båda föräldrarna motsätter sig detta, skall domstolen förordna
om ensam vårdnad.192

Regeln om gemensam vårdnad skall ge signaler till barnet om att samhället
förväntar sig gemensamt ansvar av föräldrarna och att de likställs. Härmed
kan barnet uppfatta föräldrarna som lika betydelsefulla. Tanken är även att
föräldrarna skall inse att föräldraskap inte försvinner bara för att man skiljer
sig eller inte bor tillsammans längre, utan bygger på samarbete och
prioritering av barnets behov.193

Avtalsfriheten mellan makarna när det gäller vårdnadsfrågor har ökat genom
möjligheten att få ett flertal avtal godkända av socialnämnden. 

4.3 Ändring av vårdnadsförhållanden 

Huvudregeln idag är att gemensam vårdnad föreligger så länge föräldrarna
är gifta.  Vid äktenskapsskillnad kvarstår gemensam vårdnad, om inte den
upplöses enligt 6 kap. 5, 7 eller 8 §§ FB.194 Skall gemensam vårdnad
fortsätta gälla, måste domstolen göra en erinran om detta i domen.195 P.g.a.
rättsäkerhetsaspekten måste det säkerställas att det inte finns tvivel om vem
som har vårdnaden.196 Ändring av vårdnadsförhållanden kan ske antingen
genom ansökan, anmälan, dom eller avtal. 

4.3.1 Ansökan eller anmälan om ändring

Domstolen har rätt att omvandla ensam vårdnad till gemensam vårdnad. Det
sker antingen genom att föräldrarna gör en ansökan till domstolen eller en
anmälan till skattemyndigheten eller socialnämnden. Förutsättningen är att
den gemensamma ansökan inte uppenbart strider mot barnets bästa. 197

Skattemyndigheten kan registrera gemensam vårdnad när en gemensam
anmälan inkommit i samband med att socialnämnden avgör
faderskapsbekräftelse. Görs en sådan anmälan till skattemyndighet eller
allmän försäkringskassa får det inte finnas tidigare förordnande om
vårdnaden. Denna möjlighet är endast öppen för de familjer där både
föräldrar och barn är svenska medborgare198 samt där faderskapet är
fastställt.199

                                                
191 Prop. 1997/98: 7 s 35. 
192 NJA 1999 s 451, kap 6. 
193 Ds 1999: 57 s 134f. 
194 6 kap. 3 § 1-2 st FB. 
195 6 kap. 3 § 2 st. FB. 
196 Sjösten: a. a. s 56. 
197 6 kap. 4 § 1st. FB.
198 6 kap. 4 § 2st. FB. 
199 Sjösten: a. a. s 46ff. 
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4.3.2 Domslut avseende ändring

Är föräldrarna inte överens om hur vårdnadsförhållandet bör se ut, finns det
möjlighet att lösa tvisten genom en dom. Den förälder som önskar ändra på
situationen kan då ansöka om stämning mot den andra föräldern, eller så
sker en talan av båda. 200 Härunder faller både situationer då det från början
råder gemensam vårdnad och då en förälder har ensam vårdnad. Domstolen
har rätt att besluta om gemensam vårdnad eller ge en av föräldrarna ensam
vårdnad. Vilket som passar i det enskilda fallet skall avgöras utifrån barnets
bästa. 201 För att rätten inte skall kunna förordna om gemensam vårdnad
krävs att båda föräldrarna motsätter sig detta202 Handlingsfriheten för rätten
har stärkts genom denna nya bestämmelse eftersom så länge en av
föräldrarna går med på gemensam vårdnad, är detta möjligt. 203 Enskilda
bedömningar skall göras men huvudprincipen är att barnets bästa bör
överensstämma med föräldrarnas överenskommelse.204 

En följd av de nya reglerna är att det kan uppstå situationer då domstolen
ger vårdnaden till en förälder som inte vill ha den. Ofta är ett uttryck om att
förälder inte önskar ta del av vårdnaden, dock en omständighet som talar
emot en sådan lösning.205 

Systemet bygger på konsensus mellan föräldrarna men samarbetskravet
omfattar inte boende- och umgängesfrågan. Detta innebär vissa risker om
föräldrarna inte kan komma överens, men anses öka föräldrarnas
engagemang rörande barnet. Följden kan dock bli att den faktiska
vårdnadshavarens integritet kränks om den andre föräldern utnyttjar sin
position som beslutfattare.206

Ensam vårdnadshavare kan antingen yrka om gemensam vårdnad, eller att
vårdnaden överförs till den andre föräldern. Eftersom det krävs att båda
föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad, kan således rätten mot den
andres vilja ge vårdnad åt henne eller honom. 207 

Förarbetena ger exempel på vad den utökade handlingsfriheten kan
innebära. Även om modern motsätter sig kan en fader som inte var gift med
barnets mor vid barnets födelse, få gemensam vårdnad. Lagändringen
infördes bl.a. för dessa situationer eftersom det inte alltid är till barnets bästa
att ge fadern ensam vårdnad utan bättre att låta gemensam vårdnad innebära
delaktighet för honom.208 

                                                
200 6 kap. 5 § 1 och 3 st. FB. 
201 Prop. 1997/ 98: 7 s 106.
202 6 kap. 5 § 2st. FB. 
203 Prop. 1997/ 98: 7 s 106.
204 Sjösten,: a.a. s 49. 
205 Prop. 1997/98: 7 s 106. 
206 Ryrstedt, Eva: Konsensus – förutsättning eller belastning för gemensamt
föräldraansvar? Lund 2002 s 18.
207 Sjösten: a. a. s 50. 
208 Prop. 1997/98: 7 s 106ff.
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En förälders motstånd till gemensam vårdnad bör dock inte nonchaleras
utan orsaken bakom denna illvilja skall beaktas. Skulle det finnas risk för
fara för barnet och föräldern endast vill skydda barnet, måste detta tas med i
bedömningen.209 

Domstolen kan även utan yrkande förordna om ensam vårdnad.  Nu finns
denna möjlighet om det vid mål om äktenskapsskillnad framkommer att
gemensam vårdnad är uppenbart oförenligt med barnets bästa210

4.3.3 Avtal om ändring

Avtalsfriheten får allt mer spelrum i lagreglerna.  Genom de nya
bestämmelserna, vill man betona att man i första hand skall eftersträva
samförståndslösningar.211  Nu får föräldrar avtala om vårdnad. Det krävs
skriftlig utformning och socialnämndens godkännande för att avtalet skall
vara giltigt. Om det avtalats om gemensam vårdnad får det inte vara
uppenbart oförenligt med barnets bästa. Överenskommelser om ensam
vårdnad måste vara förenligt med barnets bästa 212 

När avtalet godkänts gäller det som en dom rörande vårdnaden och blir
därmed verkställbart. Denna lösning kan inte användas om särskilt
förordnade vårdnadshavare finns, och det går inte heller avtala om sådana.
Begränsning i tid får ske och även att avtalet skall gälla interimistiskt, men
sådan utformning är endast i undantag till barnets bästa.213 

Socialnämnden har rätt att kräva villkor om att boende- och umgängesfrågor
tas upp i avtalet och överenskommelsen måste vara klar och tydlig.
Eftersom godkännande inte kan överklagas, gäller avtalet från den tidpunkt
socialnämnden godkänner avtalet. Vårdnadsfrågan kan tas upp av domstol
och ett nytt avtal kan utformas, även om det redan finns ett gällande avtal.214

4.3.4 Särskilda fall

Det finns situationer då föräldrar av någon anledning inte anses kunna vara
vårdnadshavare. Domstolen har under vissa förutsättningar rätt att ändra
vårdnaden och utse en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare
istället.215 Barnets bästa sätts i förgrunden även här.216 

                                                
209 Prop. 1997/98: 7 s 107. 
210 6 kap. 5 § 3st. FB. 
211 Prop. 1997/98 : 7 s 108.
212 6 kap. 6 § FB. 
213 Prop. 1997/98: 7 s 108f. 
214 Prop. 1997/98: 7 s 110.
215 6 kap.7 § FB.
216 6 kap. 2a § FB:
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4.3.4.1 Brister i omsorgen

Ett av de särskilda fallen är då föräldrar brister i omsorgen om barnet så att
det uppstår bestående fara för barnets hälsa eller utveckling.217

Minimistandarden för vårdnadshavarens beteende sätts av bestämmelsen i 6
kap. 7 § FB, som uttrycker en del av det passiva barnets bästa. 218

Ofta handlar det om de allvarliga situationer då ett omhändertagande enligt
2 § LVU219 blivit aktuellt. 220 I 2 § LVU krävs att det p.g.a. misshandel,
otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller annat förhållande finns en
påtaglig risk att den unges hälsa eller utveckling skadas.221 Farerekvisitet i 6
kap. 7 § FB är svagare än riskrekvisitet i 2 § LVU, eftersom det krävs
konkret fara för att kunna tillämpa den sortens överflyttning av vårdnaden.
Personkretsen är enligt rättspraxis densamma för de båda paragraferna, även
om FB fokuserar på vårdnadshavarnas beteende medan LVU ser till
förhållandet i hemmet.222

Det är i första hand upp till socialnämnden att försöka hjälpa familjen innan
domstolen ändrar i vårdnaden.223 Det är ovanligt att en placering enligt LVU
inte varit förhanden innan denna paragraf används, eftersom det i första
hand eftersträvas lösningar med föräldrar och barnet. När det inte verkar
vara möjligt med en återförening trots omfattande och långvariga insatser
från socialnämnden, kan denna överflyttning av vårdnaden vara en sista
lösning.224

Har föräldrarna gemensam vårdnad och den ene föräldern brister i omsorgen
skall som huvudregel, en överflyttning av vårdnaden ske till den andre.
Anses båda föräldrarna ha brustit i omsorgen kan domstolen ge vårdnaden åt
en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare istället.225

Vid ensam vårdnad flyttas vårdnaden över till den andre föräldern. Skulle
det vara lämpligare, kan en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare
utses istället.226 En särskild förordnad vårdnadshavare kan bli aktuellt om
den andre föräldern t.ex. inte visat något intresse för barnet eller om endast
sporadisk kontakt förekommit mellan barnet och föräldern. 227

En lämplighetsbedömning av föräldrarna med hänsyn till barnet bästa blir
indirekt aktuell. De flesta publicerade rättsfall indikerar att nästan aldrig

                                                
217 6 kap. 7 § FB. 
218  Se vidare kap. 5 och Schiratzki: 1997 a. a.  s229. 
219 Lag (1990: 52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
220 Walin, Gösta, Vängby, Staffan: Föräldrabalken och internationell föräldrarätt. En
kommentar. Del I. 1-13 kap.Sjätte upplagan, Göterborg 2001, 6 kap. s38 ( 6:38) 
221 2 § LVU
222 Schiratzki: 1997 a. a. s 223f. (med hänvisning till t.ex. RH 1991: 54)
223 Sjösten: a. a. s 59ff. 
224 Prop. 1981/82: 168 s 68. 
225 6 kap. 7 § 2st. FB. 
226 6 kap. 7 § 3 st. FB. 
227 Sjösten: a. a. s 62. 
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anges någon av föräldrarna vara direkt olämplig. Sådan utpekning är känslig
ur integritetssynpunkt, eftersom det krävs synnerligen graverande
omständigheter för att detta skall göras. Detta hänger samman med att man
inte kan jämställa kraven i 6 kap. 1-2 §§ FB med de rekvisit som ställs i
förevarande paragraf om brister i omsorgen. Tillsammans med den objektiva
bedömningen av föräldrarna och att ett utdömande av en förälder inte
stämmer överens med betoningen av behovet av god kontakt med båda
föräldrar, utgör denna fråga ett problem.228 

Socialnämnden för talan om ändring i vårdnadsfrågan i dessa fall, men kan
även prövas av domstolen utan yrkande i mål om äktenskapsskillnad mellan
makarna samt vid mål enligt 6 kap. 5 § FB229

Den särskild förordnade vårdnadshavaren, skall vara någon lämpad att ge
barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. 230 Barnet behöver ha en bra
kontakt med personen och kan acceptera honom/henne som
vårdnadshavare.231 

Rättsfallen RH 1990: 127 och det opublicerade rättsfallet från Trelleborg T
447-01 är exempel på tillämpning av denna bestämmelse.232 

4.3.4.2 Dödsfall

Om en förälder som har gemensam vårdnad dör, övergår vårdnaden
automatiskt till den andre föräldern, som får ensam vårdnad. Domstolen
utser en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare om båda föräldrarna
dör. Socialnämnden kan anmäla om vårdnadsöverflyttning men även utan
yrkande kan frågan tas upp om rätten på annat sätt får reda på att det
behövs.233 Avlider föräldern som har ensam vårdnad, kan den andre
föräldern ansöka om vårdnaden, och även socialnämnden kan göra anmäla
om det. Så länge det inte är lämpligare med en eller två särskilt förordnade
vårdnadshavare får den andre föräldern vårdnaden.234 

                                                
228 Schiratzki: 1997 a. a. s 227f. 
229 6 kap. 7 § 4 st. FB. 
230 6 kap. 10 a § FB. 
231 Sjösten: a. a. s 61. 
232 Se vidare kap. 6
233 6 kap. 9 § 1st. FB
234 6 kap. 9 § 2 st FB. 
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4.4 Boende

En ny paragraf, 6 kap. 14 a §, om boende, har införts i FB i och med
lagändringarna 1998. Domstolsbeslut eller avtal kan nu reglera hur barnets
boende skall se ut.

4.4.1 Domstolsbeslut om boende

Nu fastslås att rätten även får lov att bestämma vem barnet skall bo
tillsammans med när föräldrarna har gemensam vårdnad, med barnets bästa
som utgångspunkt. Talan skall göras av en av föräldrarna eller båda. 235 Det
har ansetts vara möjligt för domstolen att ta upp frågan om boende även
utan yrkande, t.ex. i de fall då domstolen dömt till gemensam vårdnad mot
en förälders vilja.236

Frågan kan bli aktuell under olika omständigheter. Föräldrarna kanske inte
kan komma överens efter att gemensam vårdnad bestämts, men det kan även
vara så att de endast vill få boendet fastställt.237

Rätten får lov att bestämma om s.k. växelvis boende varmed innebär att
barnet bor hos var och en av föräldrarna. För att domen skall kunna
verkställas är det viktigt att föreskrifterna uttryckligen anger hur boendet
skall ta form.238

4.4.2 Avtal om boende

Föräldrar med gemensam vårdnad har fått en möjlighet att själva avtala om
barnets boende. Avtalet måste vara skriftligt och bli godkänt av
socialnämnden för att anses giltigt.239 

Socialnämndens prövning av om avtalet är till barnets bästa skall följa
samma riktlinjer som ställs för domstolens bedömning. Boendet är oreglerat
tills avtalet godkänts. Det kan vara så att det krävts fastställande av boendet,
för att ett avtal om vårdnad skall gälla. Det behöver inte vara en ändring av
faktiska förhållanden, för att avtal i detta hänseende skall kunna utformas.240

                                                
235 6 kap. 14 a § FB. 
236 Sjösten: a. a. s 74. 
237 Prop. 1997/98: 7 s 112. 
238 Prop. 1997/98: 7 s 112f. 
239 6 kap. 14a § 2st. FB. 
240 Prop. 1997/98: 7 s 113. 
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4.5 Umgänge

Umgängesreglerna har omarbetats och omformuleringar har gjorts, men
innehållsmässigt innebär de inte några större förändringar från tidigare
gällande rättsregler. Skyldigheten för domstolen att vid umgängesfrågor
beakta risken för fara för barnet har flyttats till 6 kap. 2 a § 2 st.FB 241 6 kap.
2b § FB tar nu upp att domstolen måste beakta barnets vilja vid
bestämmandet av umgänget. 242

4.5.1 Barnets rättighet

Barnet har som huvudregel rätt till umgänge med den förälder som det inte
bor tillsammans med. 243 Portalstadgandet innebär att det inte är någon
rättighet för föräldern men inte heller någon plikt för barnet. Det är istället
upp till domstolen att utifrån barnets bästa se till dess intressen och behov
vid utformningen av umgänget. 244

Föräldrarna har ett gemensamt ansvar att se till att umgänget med den
förälder som barnet inte bor tillsammans med, tillgodoses så långt möjligt
och så gäller även för särskilt förordnade vårdnadshavare.245 Nu finns det
alltså en uttrycklig skyldighet även för den förälder som inte bor
tillsammans med barnet, att främja umgänget, men det är inte någon
sanktionerad skyldighet. Detta ansvar gäller oavsett vilken vårdnadsform
som gäller i familjen. 246

Umgänget med dem som står barnet särskilt nära skall så långt möjligt
också tillgodoses.247 Förarbetena anger att t.ex. far- eller morföräldrar avses
i denna paragraf. 248

Vid gemensam vårdnad måste boendeföräldern lämna upplysningar om
sådant som kan främja umgänget, om det inte finns särskilda skäl
däremot249. Upplysningsskyldigheten slås fast hårdare än tidigare genom
den nya formuleringen eftersom domstolarna kan komma att behöva besluta
om umgänge trots gemensam vårdnad. 250 Skall umgänget utövas av förälder
som inte är vårdnadshavare eller vid umgänget med någon som står barnet
särskilt nära, gäller detta även mot dessa.251 

                                                
241 Prop. 1997/98: 7 s  114. 
242 Prop. 1997/98: 7 s 116.
243 6 kap. 15 § 1st. FB. 
244 Prop. 1997/98: 7 s 114. 
245 6 kap. 15 § 2st. FB. 
246 Prop. 1997/98: 7 s 115. 
247 6 kap. 15 § 3st. FB. 
248 Prop. 1997/98: 7 s 115. 
249 6 kap. 15 § 4 st. FB.
250 Prop. 1997/98: 7 s 115. 
251 6 kap. 15 § 4 st. 2p. FB. 
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4.5.2 Domslut eller avtal

Rätten skall se till barnets bästa när den beslutar om umgänge. Talan kan
föras av den förälder som önskar umgänge eller av socialnämnden då någon
annan begär umgänge. 252

Nu finns en möjlighet för domstolen att besluta om umgänge även vid
gemensam vårdnad. Detta har införts med tanke på de situationer som
numera kan uppstå med rättens nyinförda möjlighet att förordna om
gemensam vårdnad mot en förälders vilja. Vanligtvis uppstår inte problem
men i dessa fall har behovet ansetts påkallat.253

Oavsett om föräldrarna har gemensam eller ensam vårdnad får de träffa
avtal om umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans
med.254 Avtalsfriheten har stärkts eftersom nu behöver inte ett sådant avtal
fastställas av domstol för att bli gällande och kunna verkställas.255 Det måste
vara skriftligt och bli godkänt av socialnämnden för att anses giltigt, och då
vara till barnets bästa.256 

Avtal mellan föräldrar är inte tillåtet om särskilt förordnade vårdnadshavre
utsett och får endast röra umgänget till föräldrarna, inte andra närstående.
Alla eventuella föreskrifter i avtalet förutom ekonomiska villkor, måste bli
godkända för att anses gälla.257

                                                
252 6 kap. 15 a § 1st. FB. 
253 Prop. 1997/98: 7 s 116. 
254 6 kap. 15 a § 2st. FB
255 Prop. 1997/98: 7 s 116. 
256 6 kap. 15 a § 2 st. FB. 
257 Prop. 1997/98: 7 s 117. 
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5 Begrepp och definitioner

5.1 Tolkningsbehov

Varken begreppet barnperspektiv eller begreppet barnets bästa har
definierats i svensk rätt. Englands ”Children Act”258  anger dock en närmare
angivelse om vad som bör ingå i principen om barnets bästa. Domstolen
skall vid beslut enligt ”The Children Act” särskilt beakta de omständigheter
som anges i den s.k. ”statutory checklist”. Bl.a. skall barnets önskemål och
känslor uppmärksammas. Föräldraansvaret, ”parental responsibility”259

begränsas av barnets bästa i denna reglering men principen används här
endast inom den rättsliga förhandlingen då frågan rör barnets uppfostran
eller dess egendomsförvaltning.260 Det är att notera att vid bedömning av
om det engelska föräldraansvarets är till barnets bästa, behöver inte listan
beaktas. Det är istället exempelvis engagemanget i barnet, tillgivenheten
mellan barn och föräldrar samt orsak till ansökan som blir av betydelse. Vill
rätten använda listan får de göra det. Det krävs särskilda skäl, som t.ex. våld,
för att föräldraansvaret skall fråntas en förälder.261

Jämförelsen med England tyder enligt min mening på att det finns olika
uppfattningar om begreppet och dess tolkning. Uttrycket beror på vilka
utgångspunkter som ligger bakom. Först och främst finns Barnkonventionen
som utgångspunkt, vilken avspeglar sig i de olika nationella föreskrifterna.
En annan tolkningskälla är expertkunskap i bl.a. forskning om barns behov.
Detta måste jämföras med hur nätverket av bl.a. föräldrar och andra
närstående definierar begreppen. Sist men inte minst är det kunskaperna och
erfarenheterna hos beslutsfattaren som får betydelse.262

5.2 Grundläggande rättighet till omvårdnad,
trygghet och en god fostran

Diskussioner har förts huruvida det finns en kartläggning av barns
rättigheter i Barnkonventionen och även om det överhuvudtaget bör finnas
sådana.263 Enligt Barnkommitténs utredning från 1997, Barnets bästa i
främsta rummet, fastslogs synen på barn som ett subjekt med rättigheter för

                                                
258 United Kingdom Statue 1984 s 41, Children Act 1989 
259 Det engelska föräldraansvaret används istället för vårt vårdnadsbegrepp och betonar att
det inte är någon rättighet utan ett ansvar. (Ryrstedt Eva: Konsensus – förutsättning eller
belastning för gemensamt föräldraansvar? Lund 2002 s 51)
260 Ryrstedt: 2002 a. a.   s 51f.
261 Ryrstedt: 2002 a. a. s 50. 
262 SOU 2001: 72 s 96. 
263 Schiratzki: 2000 a. a. s 40. 
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första gången genom Barnkonventionen och i artikeln om barnets bästa sätts
barnperspektivet på sin rätta plats, nämligen allra främst.264 

Alla barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran enligt 6 kap.1
§ FB. Barn skall även behandlas med aktning för sin person och egenart och
får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.
Vid bedömningen av barnets bästa bör dessa grundläggande rättigheter vara
ett hjälpmedel.265 Omständigheterna i det enskilda fallet måste dock beaktas
för att komma till den bästa lösningen och schablonmässiga prövningar är
inte tillåtna eftersom barns behov varierar.266  Rätten bör se till vilken
lösning som innebär bäst förutsättningar för att dessa rättigheter skall kunna
uppfyllas.267 

Tanken är att föräldrar skall få vägledning om vad de skall iaktta vid sin
uppfostran av sina barn. Följden av en uppräkning av dessa rättigheter blir
att de ses som allmängiltiga normer och på så sätt indirekt kan påverka alla
som har hand om barn.268 Insikten om vikten att alla barn behöver bl.a.
omvårdnad, skydd, kärlek och trygghet samt en stimulerande miljö att
utvecklas i med vissa gränser och ansvar, har också ökat bland föräldrar.269

Att således även domstolen måste beakta detta hänger samman med att det
är just vårdnadshavaren, som har skyldighet att se till att barnets behov
tillgodoses.270 Trots att det ofta är vårdnadshavaren som har faktiskt del i
barnets vård och fostran, har även samhället ett ansvar t.ex. genom
socialtjänsten, vilket innebär att vårdnadshavaren inte har personligt
ansvar.271

Det är viktigt att se till barnets behov då föräldrarna är våldsamma och
farliga. Barn behöver få möjlighet att kunna relatera till sitt ursprung och
skaffa sig en egen uppfattning om föräldern. Därmed är det också barnets
rättighet att få umgänge med sina föräldrar under trygga och skyddade
former.272 

5.2.1 Barns behov

De grundläggande rättigheterna omvårdnad, trygghet och en god fostran kan
ses som exempel på vilka behov lagstiftaren velat markera som viktiga för
ett barn. Dessa önskvärda basvärden bör varje barn få tillgodosedda, men
det är svårt att avgöra var gränsen mot oacceptabla uppväxtvillkor går.273

                                                
264 SOU 1997: 116 s 127. 
265 Prop. 1997/98: 7 s 47. 
266 Walin: a.a. s 6:14 
267 Prop. 1997/98: 7 s 30. 
268 Prop. 1981/82: 168 s 22.
269 Ewerlöf: s 27. 
270 6 kap. 2 § 2 st. FB. 
271 Prop. 1981/82: 168 s 61. 
272 Ds 1999.57 s 133.
273 SOU 1986: 20 Barns behov och föräldrars rätt – Socialtjänstens arbete med utsatta
familjer s 30. 
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Insikten om att alltför hård lydnadsuppfostran och förnekelse av barns
behov och rätt till personlig utveckling är till skada för barn, har satt barns
behov i fokus.274 Den kunskap som nu finns om barns behov har legat till
grund för den nya lagstiftningen inom detta område. Nu bygger fostran inte
längre på lydnad med aga som medel för att uppnå målet, utan grunden är
samspel, omsorg och ömsesidig respekt.275

Det gör en skillnad mellan grundläggande behov, som alla barn måste få för
att kunna utvecklas normalt, och andra psykologiska behov som även de
behövs för utvecklingen men inte i samma grad.  Det finns ingen
uttömmande lista på vilka behov som utgör vad, utan beror på
omständigheterna. Omvårdnad och skydd, respekt, acceptans, uttrycksfrihet,
varaktighet och samhörighet i förhållande till föräldrarna, anses vara det
som barn behöver mest. Barn tar långvarig skada av att inte få sina
grundläggande behov tillgodosedda, men i viss mån kan brist på övriga
behov åtgärdas. Skadan eller utvecklingshämningen beror i båda fallen på
barnets ålder. Faran att skadan blir bestående är större ju mindre barnet är.276

Utgångspunkten att alla har rätt till omvårdnad och skydd, innebär att
barnets hälsa måste säkerställas och att barnet inte utsätts för fara för
livet.277 När det gäller omvårdnaden har ett barn rätt att få såväl psykiska
och sociala som fysiska, materiella behov tillgodosedda eftersom båda
sorters behoven ingår häri278 Dessa behov måste tillgodoses först av alla,
eftersom häri ingår t.ex. rätten att få mat, bostad och vård.279

Alla barn har rätt att leva under stabila förhållanden och kunna lita på någon
i omgivningen så att de kan känna sig trygga. 280 Det är viktigt att
föräldrarna sätter barnets behov före sina egna för att kunna säkerställa
detta. Barnperspektiv är en förutsättning för att detta skall bli möjligt.281 

Beroende på vilket stadium i utveckling barnet befinner sig, fyller
föräldrarna olika behov.282 I låg ålder finns ett stort behov av kontakt med
sina föräldrar utan längre avbrott eftersom dessa barn har kortare
tidsuppfattning och svårare att förstå eventuella bortförklaringar. För äldre
barn är stabil och varaktig kontakt viktig för behovet av personer att
identifiera sig med och efterlikna.283 Kontinuiteten i förhållande till
föräldrarna är ett grundläggande behov eftersom kontakt utan avbrott gör att
föreställningen om föräldrarna som bas för trygghet finns kvar. Bindning
uppstår oavsett föräldrarnas personliga egenskaper. Familjehemsplacerade

                                                
274 SOU 1979: 63 s55. 
275 Ewerlöf. a. a. s 27ff. 
276 SOU 1986: 20 s 38f.
277 SOU 1979: 63 s 56 ff. 
278 Prop. 1997/98: 7 s 30. 
279 SOU 1986: 20 s 40.
280 Prop. 1997/98: 7 s 30.
281 Ds 1999: 57 s 129.
282 Prop. 1997/98: 7 s 35. 
283 Ewerlöf: a. a. s 28. 
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barn, ”skilsmässobarn” och barn vars föräldrar dött, anses särskilt lida av att
särskiljas från sina närmaste. 284

I en god vård och fostran ingår att barnet får en chans att inse att sina egna
utvecklingsbara resurser så småningom kommer att leda till ett oberoende av
föräldrarna. Det är viktigt att det sätts gränser för barnet och att det lär sig
vikten av att ta ansvar.285 Barn behöver få leva i en stimulerande
utvecklingsmiljö så att de kan testa sina kunskaper och skaffa nya
erfarenheter.286 

Barn har som personlig individ rätt att kräva hänsyn och respekt när det
gäller individuella egenskaper och särdrag. Detta ingår i barnets rätt till
aktning för sin person och egenart.287 Alla barn har behov av att på sina
egna villkor bli erkända och igenkända.288

Barnet skall inte behöva känna att de kommer i kläm mellan föräldrarna
genom att behöva välja sida. Oavsett vilket vårdnadsbeslut som tas, handlar
det inte om rättvisa mellan föräldrarna eller belöning respektive bestraffning
för deras beteende gentemot varandra.289

Kärlek är svårt att definiera. Kärlek måste fås men det behövs också finnas
tillfälle att ge. Föräldrakärlek bör ges utan förväntningar eller krav på
tacksamhet oberoende av hur individen är konstituerad.290 Både äldre och
nya vetenskapliga studier har visat att inga barn överlever utan kärlek.
Genom detta kan ett barn utveckla ett gott självförtroende, vilket är grunden
till en god psykisk och fysisk hälsa.291

Helhetsbilden, med beaktande av både barnets ålder och möjligheter att
finna kompensation genom familj eller andra personer, kan i slutändan
avgöra om barnets behov blivit försummat eller inte. 292

5.3 Barnets bästa

Innebörden av barnets bästa beror på en mängd omständigheter och även
tolkningen av själva principen avgör vilket slutresultat som nås.
Regeringens uttalande ”Det låter sig inte göra att en gång för alla precisera
innebörden av ett sådant begrepp.”  visar lagstiftningens grundläggande
ståndpunkt i denna fråga.293

                                                
284 SOU 1986: 20 s 43f. 
285 Prop. 1997/98: 7 s 30.
286 Ewerlöf: s 28. 
287 Prop. 1997/98: 7 s 30.
288 Ewerlöf: s 27. 
289 Prop. 1997/98: 7 s 35. 
290 Ewerlöf. a. a. s 27. 
291 Ds 1999: 57 s122. 
292 SOU 1986: 20 s 48.
293 Prop. 1997/98: 7 s 104.
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Detta kriterium används vid vårdnadstvister även av rättsystemen i bland
annat USA, England, Tyskland och Finland.294 

Principen om barnets bästa finner man användning av i många situationer.
Den används både inom en rättslig sfär och inom en icke-rättslig sfär och
därmed måste uttrycket vara anpassningsbart för att passa i dessa olika
situationer. Barnets bästa finner vi bland annat i lagregler, domar och beslut
som utgör den rättsliga sfären. Lokutionen används även i andra
sammanhang, som t.ex. när enskilda personer strävar efter att ge sina barn
en god uppfostran.295

Som tolkningsprincip kan begreppet rättfärdiga undantag från andra
rättsregler och i funktionen som norm är den ett bakomliggande ändamål,
som även den måste tolkas.296 

Den nya paragrafen 6 kap. 2a § 1st FB, anger att det viktigaste vid alla
avgörande som rör vårdnad, boende och umgänge är att barnets bästa sätts i
första rummet. Ingen precisering utav begreppet barnets bästa görs i
lagtexten för det har inte ansetts vara möjligt att objektivt kunna definiera
vad som utgör barnets bästa. Varje enskilt fall måste bedömas särskilt för
sig.297

Principen är tänkt att vara ett öppet koncept eftersom tolkningen skall
variera beroende på vilket samhälle och vilka kulturella och moraliska
värderingar som ligger bakom. Detta innebär att man förutsättningslöst skall
granska enskilda omständigheter som framkommer. Flexibiliteten leder till
att varje enskilt barn bedöms för sig och situationen anpassas till just det
barnets scenario. Rättssäkerhetsrisken med denna fria tolkning innebär att
likheten inför lagen och förutsebarheten i viss mån åsidosätts eftersom man
inte använder en objektiv bedömning av rättsreglerna.298 De traditionella
rättsreglerna om att vissa omständigheter skall ges stor betydelse slår
därmed inte igenom vid tolkningen av barnets bästa.299

Vid användningen av begreppet, måste man skilja på om principen utgör en
rättslig, inskränkt, eller en utomrättslig, utvidgad, standard. Som rättslig
standard utgör den ett skydd för barnet men verkställighetsmöjligheterna för
rätten i dessa situationer är begränsade trots att lagreglerna anger vad som
eftersträvas. Sanktionssystemet skyddar här i viss mån men endast vid
omständigheter som har generellt straffvärde. I alla mål om vårdnad, boende
och umgänge berörs barnets bästa i inskränkt avseende. Den utomrättsliga
standarden finner vi i den dagliga omsorgen av barn som skall innefatta
bland annat kärlek och omtanke. Denna standard anses inte kunna
                                                
294 Kurki-Sunio, Kirsti: International Journal of Law, Policy and the Family 14, 2000, 183-
205, s 184. Häri görs en utredning om barnets bästa kan tolkas utifrån kulturella
grundsatser.
295 Schiratzki: 2000 s 59. 
296 Schiratzki:  2002 s 36f.
297 Prop. 1997/98: 7 s 104ff. 
298 Schiratzki: 2000, s 54f. , s 178f.
299 Schiratzki: 2000 a. a. s 62. 
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frammanas genom rättsliga medel utan beror på individens vilja och
förmåga samt samhällets förutsättningar att tillgodose barns grundläggande
behov. Utvidgningen sker genom att barnet garanteras rättigheter som vuxna
inte får i samma omfattning.300 Det aktiva barnets bästa utgörs av den
utvidgade standarden om grundläggande skydd som ges i 6 kap. 1 § FB. Det
passiva barnets bästa framgår av skyddet mot föräldrarnas brister i
omsorgen i 6 kap. 7 § FB. men även i skyddsregler i social- och straffrättslig
lagstiftning. 301

Vid jämförelse med begreppet barnperspektiv är barnets bästa mer objektivt
och mer omfattande eftersom barnperspektivets olika dimensioner utgör en
del av underlaget vid tolkningen av barnets bästa.302

Domstolen skall anlägga både ett subjektivt och ett objektivt perspektiv på
barnets bästa. Undersökningar visar att det subjektiva, d.v.s. kunskap om det
enskilda barnet från bland annat barnet själv, inte framkommer i tillräcklig
mån i tingsrätterna på grund av informationsbrist, utan en schablonmässig
bedömning används ofta istället. Det objektiva perspektivet ligger till största
delen som grund för tingsrätters bedömningar, och här är lagtext, förarbeten
och praxis de källor som används.303

5.3.1 Bedömningsgrunder

Förarbeten anger att i princip allt som kan påverka ett barns välbefinnande
och utveckling måste beaktas, såväl på det fysiska som på det psykiska
planet. Både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser skall tas med.304

Barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran måste sedan vägas
mot föräldrarnas möjligheter att uppfylla vårdnadspliktens ansvar. Andra
viktiga omständigheter är vilka konsekvenser ett miljöombyte kan innebära
och hur barnets kontakter med andra personer i dess omgivning ter sig.305 

Vårdnadsfrågan måste utredas närmare om föräldrarna inte är överens.
Socialnämndens yttrande och eventuell annan utredning kan då bli
nödvändig att inhämtas för att kunna avgöra på vilket sätt barnets behov
bäst tillgodoses och hur föräldrarnas förutsättningar att uppfylla detta ansvar
ser ut i just det enskilda fallet.306 När vårdnadsutredningars
rekommendationer i sällsynta fall, inte följs, har föräldrarnas brister
värderats olika av tingsrätt och socialtjänsten.307

                                                
300 Schiratzki: 2000 s 59f. 
301 Schiratzki: 1997 a. a. s 55f.
302 SOU 2001: 72 s 95.
303 Rejmer, Annika: SvJT 2002 s 138, Barnperspektiv och barnets bästa i tingsrätts
handläggning av vårdnadstvister. (s 148)
304 Prop. 1997/98 : 7 s104. 
305 Walin: a.a. 6:15. 
306 Prop. 1981/82: 168 s 65. 
307 Rejmer: a.a. s 148. 
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I 6 kap. 2 a § 2st FB räknas vissa omständigheter upp som bör beaktas vid
den enskilda bedömningen. Först och främst skall goda kontakter med båda
föräldrarna främjas. Risken för övergrepp, olovligt bortförande, olovligt
kvarhållande eller risk för fara i andra fall, är inte en uttömmande lista på
omständighet som måste beaktas, utan endast exempel, och behöver inte ens
väga tyngre än andra omständigheter. Lagstiftaren har här velat betona vad
som kan vara viktigt att ta med i bedömningen och vad som inte får
glömmas bort. 308

Domstolen skiftar från fall till fall angående vad som bör ges företräde vid
bedömningen. När det gäller föräldrarnas personliga kvalifikationer kan
domstolen inte på objektiva grunder ge någon förälder företräde framför den
andra. HD har dock i flera avgöranden lagt vikt vid om s.k.
umgängessabotage har förekommit eftersom det rubbar hela grundtanken
om att barn har ett stort behov av en nära och god kontakt med båda
föräldrarna. 309 Domstolen bör anförtro vårdnaden till den förälder som
bästa antas främja umgänget med den andre föräldern, så länge inte andra
omständigheter talar emot det.310 En annan viktig omständighet är huruvida
barnet funnit sig till rätta hos en förälder efter att ha vistats hos denne en
längre tid. 311

Bland annat används empirisk kunskap från andra vetenskaper, som t.ex.
psykologi för att få en uppfattning om vad som är till barnets bästa. Många
låsta tolkningar används också, men rättskällorna anger ofta att dessa skall
frångås om omständigheterna i det enskilda fallet talar emot användningar
därav. Denna normativa del av barnets bästa anses vara en tolkningsprincip i
sig, vilket gör det svårt att särskilja detta från bedömningen av de olika
argumenten som läggs fram genom den empiriska kunskapen.312 

Barnperspektiv skall anläggas och nuförtiden ges mer uppmärksamhet åt
barns situationer och behov ur olika synvinklar när förarbeten utarbetas och
när domstolen gör sina bedömningar.  På så sätt får många olika
omständigheter i barnets liv en rättslig betydelse.313

5.3.2 Utredning

Ofta behöver en utredning göras för att kunna avgöra vad som är till barnets
bästa. Det är inte meningen att utredningar skall användas rutinmässigt, utan
det måste finnas ett verkligt behov av att få in mer information så att tvisten
kan lösas.314

                                                
308 Prop. 1997/98: 7 s 104ff. 
309 Walin: a. a.  6:15. 
310 Prop. 1981/82: 168 s 65.
311 Walin: a. a. 6:15
312 Schiratzki: 2000 a .a  s 63. 
313 Schiratzki: 2000 a. a. s 178.
314 Prop. 1997/98: 7 s 123. 
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Vilken utredning som behövs i det enskilda fallet varierar från fall till men
det borde föreligga störst behov i de fall då föräldrarna är oense.315 För att
domstolen skall kunna få klarhet i om lösningen är till barnets bästa, bör
flera beslutsalternativ analyseras. 316

Utredningsskyldigheten innebär att rätten måste se till att alla frågor om
vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda. 317 Den gäller
oberoende av hur domstolen fått prövningen och är tillämplig både då
föräldrarna är ense om frågorna eller det föreligger en tvist.318

Socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar och måste göra så om de
har upplysningar som kan vara av betydelse för frågan. Inga
sekretessbestämmelser i Sekretesslagen (1980: 100) hindrar socialnämnden
från att lämna uppgifterna till rätten. 319

Domstolen har även rätt att uppdra socialnämnden eller annat organ att
verkställa en utredning. Riktlinjer får sättas, men möjligheten skall endast
användas då det verkligen behövs och varje enskilt fall måste bedömas för
sig. Dessa riktlinjer kan innebära viss inriktning på utredningen eller att det
krävs inhämtande av expertisutlåtande. I slutändan blir det dock upp till
utredaren att avgöra hur utredningen skall utformas. Om domstolen ger
uppdraget till något annat organ än socialnämnden är det undantagsfall då
det t.ex. behövs komplettering med barnpsykiatriskt utlåtande.320

Utredningen skall sammanställa fakta som kommit fram angående barnet
och dess föräldrar. Huruvida utredaren vill ge sin slutsats i det enskilda
fallet är upp till honom själv att avgöra eftersom utredningen inte är tänkt att
användas som ett förslag till domstolen och det finns inte någon plikt för
honom. Lagen anger inte närmare vad en utredning bör innehålla men
effektivitet och problemorientering eftersträvas. Det blir upp till enskild
utredare att avgöra hur detaljerade uppgifter angående föräldrarna och
barnet som redovisas. Barnets roll i utredningarna har stärkts genom
bestämmelserna om att barnets vilja skall beaktas samt att barnets
inställning skall försöka klarläggas.321

Användningen av vårdnads- och umgängesutredningar har minskat totalt
sett, eftersom samarbetssamtal används i allt större utsträckning nu.322

5.3.3 Barnets vilja

Även om det ytterst är domstolens uppgift att ta fram barnets synpunkter om
vårdnadsfrågan, framkommer detta ofta genom socialnämndens

                                                
315 Sjösten: a. a. s 75. 
316 Prop. 1997/98: 7 s 90. 
317 6 kap. 19 § 1st. FB. 
318 Walin: a. a. 6:88
319 Walin: a. a. 6:89 
320 Walin: 6:89f.
321 Prop. 1997/98: 7 s89ff. 
322 Prop. 1997/98: 7 s 41. 
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vårdnadsutredning. Vid denna skall barnets inställning klarläggas om det
inte är olämplig. Om särskilda skäl talar för att barnet skall höras inför rätten
får detta ske om det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av att höras.323 

Barnet får dock inte tvingas till att ta någon ståndpunkt i frågan, eftersom
det är svårt att veta om åsikten verkligen är deras innersta önskan. 324

5.3.4 Presumtioner

Domstolen vanliga användning av presumtioner visar att rätten inte alltid
använder begreppet som ett öppet koncept utan ger företräde åt vissa
tolkningar av barnets bästa, och därmed vissa behov. Användning av detta
kan dock vara till fördel eftersom det ökar rättsäkerheten. 325 Presumtioner
grundar sig dels på utformande i lagregler och dels på uttalanden i övriga
rättskällor.326

Några vanliga presumtioner som använts är att små barn, speciellt flickor,
bör vara hos modern, och att äldre barn, speciellt pojkar, bör vara hos
fadern. Samtidigt har det ansetts vara viktigt att inte skilja på syskon.
Användningen av dessa har minskat med åren.327

En analys av ett antal rättsfall från 1993/94 har visat att status qou-
principen legat till grund för bedömningen i de flesta fallen, och därmed
poängterat att det krävs starka skäl för att utsätta ett barn för förändringar.
Föräldrar med missbruksproblem eller som blivit dömda för misshandel av
den andre föräldern, har visats sig vara skäl nog att inte överflytta
vårdnaden. Andra omständigheter som getts betydelse är t.ex. fakta om den
olämplige förälderns liv, men sammantaget varierade bedömningarna från
tingsrätt till tingsrätt.328

De nuvarande presumtionerna som används är att gemensam vårdnad är till
barnets bästa och att barn bör bo med den förälder som bäst kan främja
umgänge med den andre föräldern.329

Används starka presumtioner är det svårt att få igenom undantag. Det är
endast undantagsvis vid särskilda skäl som huvudregeln om gemensam
vårdnad frångås, vilket gör denna presumtion kraftfull och effektiv.330

                                                
323 6 kap. 19 § 4-5 st. FB. 
324 Prop. 1981/82: 168 s 66.
325 Schiratzki: 2000 a. a s 62. 
326 Schiratzki: 1997 a. a. s 57.
327 Ewerlöf: a. a. s 70. 
328 Rejmer:  a. a.  s 148f.
329 Schiratzki: 1997 a. a.  s 57 ff.
330 Schiratzki:  2000 a. a. s 179.
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5.3.5 Gemensam vårdnad

Med gemensam vårdnad som norm, antas den vårdnadsformen vara till
barnets bästa i de flesta fallen. Samverkan mellan föräldrar är en viktig
hälsofaktor för barnet och gemensam vårdnad är tänkt att utgöra en
underförstådd uppmaning till samarbete. Barnet får då en bild av att
föräldrarna tar ansvar och visar omsorg. Samarbete förutsätter respekt och
tilltro mellan föräldrarna, vilket visat sig vara speciellt svårt att utmönstra då
våld eller hot om våld inträffat i förhållandet. Finns det en misshandlad
förälder i förhållandet, tar ett barn alltid skada av detta, oavsett om barnet i
sig också blir slaget. Det uppstår en rädsla inom familjen som överförs till
barnet. Risken med gemensam vårdnad kan därmed vara att den
misshandlade personen, oftast kvinnan i förhållandet, tvingas acceptera
gemensam vårdnad p.g.a. rädslan. Barnet kan hamna mitt i föräldrarnas
konflikt vars skador för hälsan måste vägas mot fördelarna av att föräldrarna
ändå i viss mån försöker samarbeta.331

Således eftersträvar man gemensam vårdnad som norm, men poängterar
vikten av att anpassa vårdnadsformen efter barnets bästa i varje individuellt
fall.332

Grundtanken om gemensam vårdnad härstammar ursprungligen från USA
och den jämställdhetsutveckling på vårdnadsområdet som skett där. Den
tidiga moderskapspresumtionen försvann efter hand som könsrollerna
ändrades och ledde till den könsneutrala principen om barnets bästa.
Psykologiska vetenskaper betonade barnets intressen och blev därmed
också en tolkningskälla.333

Det nya grundsynsättet att gemensam vårdnad används som norm för att
främja barns goda kontakt med båda föräldrarna bekräftas i NJA 1999 s
451.334

När gemensam vårdnad eftersträvas framhävs sambandet med principen om
att en skilsmässa i sig inte skall leda till ingripande i vårdnadsfrågan.  Det är
tänkt att även efter en separation skall det vara till barnets bästa med denna
vårdnadsform.335 

Enligt Kirsti Kurki-Souni verkar vårdnadslagstiftningen i Sverige och
Finland bygga på föräldrars jämställdhet. Lagstiftningen anger detta formellt
med gemensam vårdnad men det framgår inte reellt. Hennes åsikt är att det
finns en risk att kvinnan undertrycks genom principen om att gemensam

                                                
331 Ds 1999: 57 s 130f. 
332 Ryrstedt, Eva: JT 2000-01 s 423-429  Gemensam vårdnad inte alltid det bästa  för barn
(s 424)
333 Kurki-Souni, Kirsti: Gemensam vårdnad – vad döljer man med barnets bästa?  I 13
kvinnoperspektiv på rätten, red. Norborg, Gudrun, Uppsala 1995 169, s 170, 174ff.
334 Ryrstedt: a. a. s 423 
335 Kurki-Sunio, Kirsti: International Journal of Law, Policy and the Family 14, 2000 s
183-205 , s 187.
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vårdnad är till barnet bästa, som kan leda till att den manliga
maktutövningen tar över.336 

5.3.5.1 Gemensam vårdnad inte alltid det bästa

Förarbetena anger att även om gemensam vårdnad föredras framför ensam
vårdnad i de flesta fall, får man inte stirra sig blind på endast en modell.
Grundtanken måste vara att främja god kontakt med båda föräldrarna och
försöka undvika eventuella konflikter föräldrarna emellan. Det kan dock
vara så att ensam vårdnad är bättre för barnet, om den ene föräldern inte är
lämplig. Exempel på sådana situationer är då föräldern varit våldsam mot
antingen barnet eller den andre föräldern, men det kan även räcka med att
föräldrarnas konflikt är för allvarlig för att samarbete skall kunna fungera
mellan dem.337

En strävan efter gemensam vårdnad anses visa att föräldern vill sätta barnets
bästa främst. Därmed skulle en motvilja kunna indikera minskat intresse av
att främja nära och god kontakt med båda föräldrarna, men det kan även
grunda sig på andra omständigheter. 338

Så fort det finns risk för att barn far illa vid gemensam vårdnad, måste
domstolen beakta detta. Motsätter sig en förälder gemensam vårdnad måste
skälen undersökas eftersom motviljan kan vara ett skydd för barnet. 339 Det
är oftast lämpligast att inte gå emot en förälders vilja i de fall då vägande
skäl anförs. Om motviljan grundar sig på att misshandel, trakasserier eller
andra former av övergrepp gjorts av den andre föräldern, kan det innebära
att gemensam vårdnad inte är till barnets bästa. Tanken är att en
schablonmässig bedömning skall undvikas, men det blir upp till domstolen
att sätta gränserna.340 Bedömningen måste vara lyhörd och se till vilka
behov som finns i just det enskilda fallet. 341 

Förhållandet mellan föräldrarna påverkar barnets uppväxtmiljö och då en
förälder är rädd för den andre föräldern kan det bli svårt att tillgodose
barnets behov av trygghet och omsorg. Det kan vara så att föräldrarnas
samarbete inte fungerar, så man måste till hur föräldrarna upplever sitt och
barnets förhållande till den andra föräldern.342 Då en förälder utsatt barnet
för fara direkt genom våld eller indirekt genom att misshandla eller hota den
andre föräldern upplever barnet en stark otrygghetsfaktor eftersom barnet
kan uppfatta den misshandlande förälder som ett hot och fara.
Förutsättningarna för samarbete finns inte och det finns risk för att barnet
används som medel i konflikten, vilket kan skada barnets psykiska hälsa och

                                                
336 Kurki-Souni, Kirsti: Gemensam vårdnad – vad döljer man med barnets bästa?  I 13
kvinnoperspektiv på rätten, red. Norborg, Gudrun, Uppsala 1995 s 169., s 190f.
337 Prop. 1997/98: 7 s 49. 
338 Prop. 1990/91:8 s 34.
339 Prop. 1997/98: 7 s 107. 
340 Prop. 1997/98: 7 s 50. 
341 Prop. 1990/91:8  s 34. 
342 Prop. 1997/ 98: 7 s 107. 
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utveckling. 343 När t.ex. en moder har blivit misshandlad, hotad eller
trakasserad av barnets fader finns det risk för att modern inte orkar ta upp
talan i domstol för att få vårdnaden ändrad, eftersom hon redan befinner sig
i en känslomässig och socialt utsatt situation.344

Enligt de traditionella rättsreglerna måste den vårdnadshavare som önskar
ensam vårdnad motbevisa att gemensam vårdnad inte är önskvärd och visa
att det finns skäl för ensam vårdnad.345

5.3.6 Behov av båda föräldrarna

I och med att föräldrar har olika roller i barnets liv kan den ene aldrig ersätta
den andre, utan barnet behöver båda två för att kunna fylla
trygghetsbehovet.346

Lagstiftningen bygger på att gemensam vårdnad för det mesta är till barnets
bästa eftersom barn har behov av goda och nära relationer till båda
föräldrarna även om de inte bor tillsammans. Uppräkningen i 6 kap. 2 a §
2st är till för att påminna om vikten av detta behov. Detta måste även tas
hänsyn till då det blir fråga om ensam vårdnad, eftersom den som bäst antas
främja umgänge är i princip bäst lämpad att ha vårdnaden. 347

Vid bedömningen av hur föräldrar antas främja umgänge måste såväl den
allmänna inställningen som aktiva föresatser beaktas. Förutom en positiv
attityd till umgänge med den andre föräldern kan det krävas att föräldern i
konkreta handlag vidtar åtgärder så att barnet får kontakt med motparten.
Umgängessabotage kan leda till att hela vårdnadsfrågan omprövas men det
är viktigt att se till varför en förälder motsätter sig umgänget. Det kan finnas
ett beaktansvärt motiv till detta, som i sig är viktigt att ta hänsyn till vid
bedömningen. Rör det sig om misshandel, övergrepp eller är den andre
föräldern i övrigt olämplig kan det vara motiverat att ha motsatt sig
umgänge med ifrågavarande förälder. 348 

Alla barn behöver kontakt med sitt ursprung. Vid minskat eller total
avsaknad av umgänge, finns en risk att barnet målar upp en slags fantasibild
om den bortavarande föräldern. Beroende på om en ond eller god bild
skapas, kan detta påverka barnets bild av sig själv, med olika följder för
varje enskild individ. Därför är det viktigt att ha kontakt med båda
föräldrarna så att barnet får möjlighet att utveckla alla delar av sitt
ursprung.349

                                                
343 Ds 1999: 57 s 135.  bilaga 1. Gustavsson, Torgny, Barn- och ungdomspsykiatriska
synpunkter på vårdnad, boende och umgänge. 
344 Ds 1999:57 s 62. 
345 Schiratzki:  2000 a. a.  s 178f. 
346 Ds 1999: 57 s 123. 
347 Walin a.a. 6:18
348 Walin a.a. 6.18 f.
349 Ds 1999: 57 s 125 ff. 
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Beroende på omständigheterna och riskbedömning i det enskilda fallet skall
ett umgänge med farliga föräldrar utformas så att barnet försäkras skydd.
Även om det endast blir aktuellt med umgänge i liten utsträckning är det
bättre än inget. Barnet måste få hjälp att bearbeta de svåra stunderna,
antingen genom vårdnadshavare eller genom andra personer.350

5.3.7 Kontinuitet och stabilitet

Domstolen måste hela tiden väga behov av kontinuitet mot behov av
stabilitet mot varandra. Ett långt perspektiv måste anläggas eftersom det i
det långa loppet kan vara till barnets bästa även om omställningsproblem
kan uppstå i början. Därmed kan det vara motiverat med en överflyttning
från en förälder med negativ inställning till umgänge, även om barnet vistats
en längre tid hos denne.351

5.3.8 Riskbedömning

Praktiskt sett har 6 kap. 2 a § 2st FB om att risk för övergrepp, olovligt
bortförande eller kvarhållande samt annan fara måste beaktas, mest
betydelse vid boende och umgängesfrågor, men gäller även i
vårdnadsfrågan. Vårdnaden bör då tillfalla den andre och bör bo hos den
andre föräldern vid gemensam vårdnad. Umgängesrätten i dessa fall
kommer att bero på hur domstolen bedömer barnets behov av en nära och
god kontakt med båda föräldrarna.352 Bedömningen måste innehålla en
avvägning av riskens storlek mot den eventuella skadans storlek. Domstolen
skall inte vid sin bedömning utgå ifrån att barnet far illa, utan det får visa sig
i det enskilda fallet efter prövningen.353

Är förhållandet mellan föräldrarna inte bra påverkar detta barnets
uppväxtmiljö till det sämre. Barnet riskerar då att inte få sitt behov av
trygghet uppfyllt. Domstolen måste ta hänsyn till hur boendeföräldern
uppfattar dels förhållandet mellan barnet och den andre familjen dels
förhållandet mellan sig själv och den andre parten. Kan inte boendeföräldern
samarbeta p.g.a. rädsla kan det leda till att barnets trygghet minskar354

Det finns en rådande uppfattning bland både socialförvaltning och
tingsrätter att vid avgörande av frågor om vårdnad och umgänge, bör inte
misshandel ha någon inverkan. För att detta skall beaktas överhuvudtaget
måste det ha fastställts i en dom och inletts innan separationen startade.
Huruvida barnet bevittnat händelserna tas inte heller i beräknande.355 Det är
risksituationen och uppfyllandet av bra omsorg som är relevant.356

                                                
350 Ds 1999: 57 s 133.
351 Walin: a.a. 6:19 
352 Walin: a.a. 6:19
353 Walin: a. a. 6:19
354 Prop. 1997/98: 7 s 107. 
355 Rejmer: a. a.  s 152
356 Schiratzki: 2002 a. a. s 110.
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5.4 Olika synvinklar på barnets bästa

Konkret sett är det vårdnadsutredarnas och domstolarnas ledamöter, med
sina kunskaper och uppfattningar i bedömningarna, som anger barnets bästa
Enligt en enkätundersökning som har gjorts för en rättssociologisk studie
om hur barnperspektivet och begreppet barnets bästa hanteras i tingsrätters
handläggning, framkom olika aktörers syn på begreppet.357

Domare och advokater lägger stor betydelse på förhållanden som nämns i
lagtexten, förarbeten och praxis, d.v.s. främst ett objektivt perspektiv.
Fysiska behov och god kontakt med båda föräldrarna måste uppfyllas men
föräldrarnas konfliktlösning anses också vara till barnets bästa. Föräldrarnas
moral får betydelse men även det sociala nätverket som föräldrarna kan ge.
Socialsekreterarna har svårt att definiera begreppet men sätter föräldrarnas
sociala nätverk högre än betydelsen av föräldrarnas moral. För föräldrarna
var det viktigare att se till att inget våld och hot förekom, än att ha god
kontakt med båda föräldrarna. De anlägger i första hand ett subjektivt
perspektiv där barnets behov sätts främst. Alla var ense om att kärlek,
respekt och känslomässig närhet till barnet, är det som i första hand bör
avgöra barnets bästa. Endast domarna tyckte att handläggningen av
vårdnadstvister satte barnet i centrum.358

5.4.1 Barnets bästa ur beteendevetenskaplig synvinkel

Generellt sett grundar sig den beteendevetenskapliga definitionen av barnets
bästa på samma grundläggande behov som ett barn anses ha enligt lag och
förarbeten. Barnpsykologi och barnpsykiatri anlägger ett barnpsykologiskt
perspektiv som inte domstolar använder sig av. Detta perspektiv innebär
bl.a. att muntliga konflikter mellan föräldrar kan leda till både beteende- och
psykiska störningar. Förekomsten av våld inom familjen anses i hög grad
påverka barnets möjligheter att finna tillit och trygghet, vilka är två av de
grundläggande behov som båda vetenskaperna vill framhäva. Endast de
barnpsykologiska utredningarna visar att detta beaktas för att utreda barnets
förutsättningar till utveckling. Detta visar att både ett subjektivt och objektiv
perspektiv eftersträvas här. Även om tingsrätter ofta har möjlighet att ta del
av dessa utredningar, då de vanligen följer med vårdnadsutredningen, är
tendensen att endast beakta utredningarna vid diagnostiserad psykisk
sjukdom.359 

                                                
357 Rejmer, Anna, SvJT 2002 s 138- 156, Barnperspektiv och barnets bästa i tingsrätts
handläggning av vårdnadstvister.
358 Rejmer: a. a. s 143ff.
359 Rejmer: a. a.  s 150f.



54

6 Våld inom familjen

6.1 Statistik angående våldsbrott

Följande statistik är mestadels hämtad från BRÅ, Brottsförebyggande rådets
hemsida, www.bra.se som är den myndighet som from 1993 ansvarar för
den officiella statistiken inom rättsväsendet.360 

Brott där offret ställts ansikte mot ansikte med gärningsmannen och kan ge
ett signalement, kallas offerbrott med interaktion. Häri ingår de flesta
våldsbrott. Vid kvinnomisshandel, som är ett exempel, är det ofta så att
gärningsmannen och offret känner varandra. Detta medför att brotten klaras
upp lättare. Dock har detta minskat i förhållande till anmälda brott sedan
1975, vilket bl.a. beror på polisens minskade resurser inom
utredningsverksamheten.361 

6.1.1 Dödligt våld362

De brott som innebär att någon människa berövas livet har ett
samlingsbegrepp dödligt våld där bland annat mord, dråp och vållande till
annans död inräknas. Inom detta skiljer man på två grupper när gärnings-
mannen känner offret, vilket är det vanligaste. Den ena gruppen är bekanta
och den andra är då våldet skett inom familjen.

Både dödsorsaksstatistiken och rättsstatistiken363 måste beaktas. Bland annat
när det gäller mord, dråp och misshandel med dödlig utgång, har
dödsorsaksstatistiken visat att ca 1/3 av de anmälda brotten inte borde ha
klassificerats som mord eller dråp.364 Anledningen till att man trots den
stora felmarginalen tillmäter den så stor betydelse, är utan den, skulle man
missa ca 25 % av det dödliga våldet.365 366

På 1950-60-talet var våldet inom familjen större än våldet mellan bekanta,
men minskade under 1970- och 1980- talet. På 1990-talet utgjorde båda
grupperna ungefär lika stor andel, nämligen ca 40 %.367 50 % av alla fall av
våld inom familjen sker genom att en kvinna mördas av en man hon haft
                                                
360 Från 1950, då den första statistiken över anmälda brott gjordes, till 1992, ansvarade
Statistiska centralbyrån för publiceringen.
361 BRÅ- rapport 2001: 10  Brottsutvecklingen 1998 - 2000 s 11ff.
362 BRÅ –rapport 2001: 10  s 21- 35. 
363 Rättsstatistik utgörs t.ex. av misstänkta och lagförda personer samt anmälda brott.
364 www.bra.se/exra/statistics/extra_view (2003-01-16) Polisanmälda brott. Preliminär
statistik för år 2002.
365 De fall när ingen gärningsman finns eller han/hon tagit självmord förloras då inte
anmälningsstatistiken finns med i beräkningen.
366 BRÅ- rapport 2001: 10 s 24.
367 BRÅ- rapport 2001: 10 s 24.

http://www.bra.se/
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eller har ett förhållande med och beror i en tredjedel på grund av
separationer och svartsjuka. Ca 16 kvinnor per år dog av denna anledning
under 1990-talet och dessa motiv låg bakom ca två fall av tio. Andra
bakgrunder kan vara bagatellbråk och gärningsmannens psykiska status.368

Den vanligaste brottsplatsen för dödligt våld som är offerbrott med
interaktion, och främst då kvinnor dödas eller dödar, är bostaden.369

Män dominerar som gärningsmän vid dödligt våld. Familjemedlemmar
utsätts i två av fem fall av det dödliga våldet från mäns sida. När
gärningsmannen är en kvinna sker det i fyra av fem fall mot en
familjemedlem, som i 70 % är en man.370 

År 2000 lagfördes ca 100 mord, vilket är en ökning från ca 50 om året på
1950 talet, men detta antal har legat relativt konstant de senaste 25 åren.
1990-talet visar dock den högsta ökningen. Under 1960- och 1970-talets
ökning av dödligt våld dödades fler män än kvinnor, från att på 1950-talet
legat på lika nivå. Sedan 1970 ligger andelen dödade kvinnor på en tredjedel
om året.371

Generellt klaras dödligt våld lättare upp än andra brott, ca 80 %.
Utredningarna underlättas av att gärningsmannen och offret känner
varandra, samt att dessa allvarliga brott sätts i första hand av polisen. Ett
uppklarat brott är dock inte detsamma som att någon fälls för brottet, utan
omfattar även de brott som fått klarläggande. Jämfört med år 1975 lagförs
nu ungefär dubbelt så många mord och dråp; ca 170 fall per år. 372

Förebyggande åtgärder från samhällets sida för att motverka det dödliga
våldet är nästan det enda sättet att stoppa dessa brott, eftersom möjligheten
att ingripa just vid brottstillfället är minimal. Ofta finns det inga vittnen eller
så känner vittnet offret eller gärningsmannen, och kanske även båda. Vid
våld inom familjen måste förebyggande åtgärder sättas in tidigt genom
myndigheters påverkan. Familjer i riskzonen för svartsjuka, separation och
psykisk sjukdom måste identifieras och det viktigt att samarbete sker mellan
myndigheter och olika skyddsorganisationer.373

6.1.2 Misshandel m.m. 

Attityden till kriminalisering av misshandel har förbättrats genom tidernas
lagstiftning och olika brottsoffer- och kvinnojourer har upprättats för att
stärka våldsoffrens ställning.374 Misshandel regleras idag på olika ställen i
Brottsbalkens 3 kap. om brott mot liv och hälsa men from 1999 finns även
                                                
368 BRÅ- rapport 2001: 10 s 25, 27
369 BRÅ- rapport 2001: 10 s 26. 
370 BRÅ- rapport 2001: 10 s 29. 
371 BRÅ- rapport 2001: 10 s 27, 31. 
372 BRÅ- rapport 2001: 10 s 33. 
373 BRÅ- rapport 2001: 10 s 35. 
374 BRÅ- rapport 2001: 10 s 38
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speciella regleringar i Brottsbalkens 4 kap. om brott mot frihet och frid för
upprepade straffgärningar mot en närstående kvinna, barn och andra
närstående.375 Beteckningen familjevåld innefattar de fall då en kvinna blivit
misshandlad av en bekant gärningsman inomhus. År 2000 utgjorde
familjevåldet 22 % av alla anmälda misshandelsbrott och i 78 % av dessa
kände kvinnan gärningsmannen.376 

Det finns en stor del dold brottslighet som inte framkommer, vilket beror
dels på att våldsoffer ofta inte anmäler de mindre allvarliga brotten och dels
på att vid våld inom familjen och nära bekanta  är det mindre vanligt med
anmälningar.377

Det vanligast anmälda våldsbrottet är misshandel. Under hela 1990-talet
skedde också en ökning av anmälda misshandelsfall. Detta hänger samman
med att anmälningsbenägenheten ökat de senaste tio åren samt frekventa
debatter om mindre tolerans mot våld.378

De senaste fem åren har våldsbrotten fortsatt att öka. Sammanlagt ökade det
totala antal polisanmälda brott med 3 procent från år 2001 till år 2002, och
våldsbrotten ökade med 4 procent. Bland våldsbrotten utgjorde misshandel
den kategori som visade störst ökning. Totalt sett anmäldes ca 61500
misshandelsbrott år 2002, varvid ca 21500 var misshandel mot kvinnor, en
ökning på 3 procent från år 2001.379 

Även om misshandel i regel klaras upp i större omfattning än andra
våldsbrott, har en minskning skett sedan 1975. Den allmänt stora
uppklaringsprocenten förklaras i viss mån av den stora fördel polisen får
genom att offret och gärningsmannen ofta känner varandra. 380

Under hela 1990- talet har antalet utfärdade besöksförbud ökat, och i
samband med detta har även antalet överträdelser ökat. Det anmäldes ca
5000 överträdelser av besöksförbud år 2002. Även antalet anmälda olaga
hot och ofredanden har ökat, med 4 respektive 9 procent från år 2001 till
2002 Sammantaget har anmälda våldsbrott ökat från år 1988 till år 2002.381

 

                                                
375 3 kap. 5-6§§ BrB, 4 kap. 4a§ BrB.
376 BRÅ- rapport 2001: 10 s 39.
377 BRÅ- rapport 2001: 10 s 39. 
378 BRÅ- rapport 2001: 10 s 10 och s 45. 
379 www.bra.se/exra/statistics/extra_view (2003-01-16) Polisanmälda brott. Preliminär
statistik för år 2002. 
380 BRÅ- rapport 2001: 10 s 46.
381 www.bra.se/exra/statistics/extra_view (2003-01-16) Polisanmälda brott. Preliminär
statistik för år 2002.
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6.2 Misshandel inom familjen

Det förekommer det misshandel i äktenskap och samboförhållande och finns
barn med i familjen påverkas även detta. Det som i slutändan avgör hur
barnet hanterar våldet beror dels på hur situationen löses, men också på
barnets ålder och kön.382 Frågan är hur stor vikt r domstolen lägger på denna
omständighet vid bedömningen av vilken vårdnadsform som är till barnets
bästa.

6.2.1 NJA 1999 s 451

NJA 1999 s 451 är det rättsfall som anger att gemensam vårdnad är till
barnets bästa om inte särskilda skäl talar däremot.

Bakgrunden till rättsfallet är att efter äktenskapsskillnaden 1995, mellan G
(fadern) och C (modern) yrkade 1997 C ensam vårdnaden om de tre
gemensamma barnen. G bestred och yrkade själv ensam vårdnad om alla
barnen och i andra hand om den äldsta dottern J. Interimistiskt fick C ensam
vårdnad om de tre barnen med umgänge för G varannan helg samt varje
onsdagskväll.

Moderns talan grundade sig på att gemensam vårdnad inte skulle fungera
eftersom G varit respektlös och dominant mot henne och dessutom förtryckt
henne i det tidigare äktenskapet. Hon ville göra allt för att förbättra
umgänget mellan barnen och fadern. Hon hade försökt, men fadern hade
t.ex. förtalat henne inför barnen. C ansåg det vara bäst för barnen att hon
fick barnen då hennes förutsättningar var bättre i och med bra boende, stor
kontakt med barnen tidigare i deras liv. Dessutom skulle hon kunna
tillgodose deras känslomässiga behov. Även om den äldsta dottern en tid
bott hos fadern önskade både mor och dotter nu att hon skulle flytta tillbaka.

Fadern anförde att C rest till Chile med barnen och inte förrän han åkte dit
och övertalade henne, kom hon hem. G menade att modern inte hade
personlig förmåga att ta hand om barnen, för hon hade t.ex. problem med
ordningen och det gick inte att få till stånd samarbetssamtal. Efter att dottern
J bott hos honom ett tag blev förhållandena bättre för henne även om hon till
en början var rädd för honom. Fadern menade att pojkarna längtade efter sin
pappa. Även om båda föräldrarna enligt honom var lämpliga skulle det bästa
för barnen vara att bo hos honom eftersom där var mer ordning. Gemensam
vårdnad hade varit bäst, men då C inte ens kunde diskutera detta, trodde han
inte det skulle fungera.

Socialtjänstens vårdnadsutredning visade att barnen bott hos modern sedan
skilsmässan med regelbundet men sporadiskt umgänge med fadern. C kände
sig illa behandlad av sin tidigare make och han i sin tur tvivlade på att hon

                                                
382 Rejmer: a. a. s 151
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skulle kunna ta hand om barnen. Uppfostringsstilarna kompletterade
varandra men var för olika för att barnens bästa skulle tas tillvara eftersom
mammans uppfostran var mer tillåtande och nära medan pappan satte mer
gränser.  Barnen verkade må bra även om dottern i viss mån blivit indragen i
konflikten.

Vittnesförhör bekräftade att dottern stod i konflikt med sina föräldrar och
tidigare tagit avstånd från sin fader, men att hon på senare tid efter flytt till
pappan fått ordning på t.ex. skolarbetet.

TR gjorde bedömningen att båda föräldrarna var lämpliga vårdnadshavare,
men att det uppstått problem i det nödvändiga samarbetet rörande barnen
p.g.a. olikheter och motsättningar mellan dem. Mamman fick ensam
vårdnad om alla tre barnen eftersom det var till barnets bästa.  Anledningen
var bl.a. att hon hade tagit hand om barnen till störst del och hela tiden haft
nära kontakt med alla barnen samt att domstolen inte ville skilja på
syskonen. Med tanke på att båda föräldrarna ville främja ett gott umgänge
med den andre föräldern fick pappan dock yrkat umgänge.

Fadern överklagade till HovR och yrkade gemensam vårdnad med boendet
ställt till honom avseende alla barnen i första hand, och i andra hand att
dottern J skulle bo hos honom.

HovR påpekade först och främst i sin bedömning att lagändringen som
gjorts 1998 innebar att det fanns möjlighet för rätten att förordna om
gemensam vårdnad så länge inte båda föräldrarna motsatte sig och även
ensam vårdnad om det var till barnets bästa. Ensam vårdnad var avsedd för
undantagssituationer som att en vårdnadshavare var olämplig eller att det
var omöjligt för föräldrarna att samarbeta rörande frågor om barnet, då deras
konflikt var för svår och djup. Det konstaterades att samarbetssvårigheterna
mellan föräldrarna förvärrats i detta fall och ingen av parterna visat vilja till
samförståndslösningar. Eftersom prognosen för konflikten inte var god och
med tanke på att det inte fanns någon anledning att frångå tidigare
bedömningar om moderns lämplighet som vårdnadshavare, ledde detta
slutligen till att HovR gav henne ensam vårdnad om de tre barnen.  Fadern
gavs omfattande umgänge. 

Vid bedömningen i HD hade modern interimistiskt ensam vårdnad om
barnen och frånsett ett halvår 1997 hade barnen bott hos henne. Fadern hade
umgänge med barnen ungefär varannan helg och föräldrarna bodde endast
några hundra meter ifrån varandra. Enligt vårdnadsutredningen fanns
förutsättningar för att gemensam vårdnad skulle ge barnen mer än den
nuvarande lösningen.

HD betonade att även om lagstiftningen nu bygger på att gemensam vårdnad
normalt är till barnets bästa, kan särskilda omständigheter leda till att ensam
vårdnad är att föredra. 
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Båda föräldrarna ansågs i sig vara lämpliga vårdnadshavaren. Även om det
fanns meningsskiljaktigheter mellan dem som försvårade samarbetet
rörande barnen, var de inte av det slag att det inte borde förordnas om
gemensam vårdnad mot den ena förälderns vilja. Därför gav HD paret
gemensam vårdnad. 

Boendefrågan avgjordes till barnets bästa genom ett förordnande om fortsatt
boende hos modern. De vägde in behovet av stabilitet i vardagen med tanke
på all den oro som barnen fått genomlida efter föräldrarnas separation.
Umgänget utformades enligt parternas överenskommelse. 

6.2.2 NJA 2000 s 345

I samband med äktenskapsskillnaden mellan L (modern) och J (fadern)
1998 yrkade modern ensam vårdnad om barnen C (pojke född 1991), och S
(flicka född 1993). I andra hand yrkade hon rätt till boendet.

Moderns talan grundade sig på att det var bäst för barnen att hon fick ensam
vårdnad. Fadern var enligt henne inte lämplig vårdnadshavare och eftersom
misshandel av henne lett till att en djup konflikt uppstått mellan dem
motsatte hon sig gemensam vårdnad. De hade inte alls hade förmåga att
kommunicera med varandra. Under de ca tio åren som förhållandet varat tog
L hand om hemmet och barnen. J hade ett hett temperament med att följd att
han var hotfull och ibland slog både modern och barnen. Umgänget med
fadern hade blivit problematiskt, eftersom barnen inte ville umgås med
honom. Efter en incident när J tagit strypgrepp på L dömdes han för
misshandel till villkorlig dom med samhällstjänst 40 timmar och ett
besöksförbud utfärdades, vilket inte efterlevts. 

Fadern J ansåg att det var bäst för barnen med honom som vårdnadshavare
för han var lämplig och den som bäst skulle kunna främja barnens rätt till
båda föräldrarna. Modern hade motarbetat hans umgänge med barnen och
varit svår att kommunicera med. L lät honom inte träffa barnen av hennes
påstådda anledningar att ”de inte vill träffa honom”.  Fadern anförde vidare
att när väl umgänge förekom med barnen trivdes de bra i hans sällskap.
Slutligen förklarade han misshandelssituationen med att L hade slitit ifrån
honom dottern och att han vid det tillfället var upprörd i och med att han
inte fått mycket umgänge på senare tid. 

Såväl skriftlig bevisning i form av socialnämndens vårdnadsutredning som
muntlig bevisning i form av vittnesförhör framlades. 

Vid vittnesförhöret med modern framkom att hon lämnade in ansökan om
äktenskapsskillnad lämnade hon in när hon och barnen efter flera år
drabbats av faderns våldsamheter. Inte förrän efter detta gjordes
polisanmälningar avseende misshandlingar, eftersom hon trodde att ingen
skulle tro på henne. Precis innan separationen försökte J ”knäcka” nacken på
henne, men barnen var då hos sina morföräldrar. 
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Enligt modern visade fadern först inget intresse av barnen utan ville endast
komma hem. Senare bestämdes umgänge med barnen varannan helg men
endast ca 75 % av tillfällena genomfördes. Ibland ville barnen inte träffa sin
pappa och gömde sig t.o.m. för honom vid vissa tillfällen. 

L menade vidare att barnen blivit påverkade av misshandeln som skedde
1998, för sedan dess var barnen rädda för fadern. Enligt pojken är fadern
våldsam även mot barnen. Umgänget blev dock bättre under 1999 då barnen
mer frivilligt följer med sin pappa när han hämtar dem vid skolan. 

Det framgick ur förhöret med fadern att han lidit av depression p.g.a. ett rån
på jobbet men hjälpte till hemma genom att bl.a. vara pappaledig i två
månader. Efter några års arbetslöshet fick han ett tidskrävande arbete
samtidigt som även L jobbade hårt. Inte förrän 1998 kunde han acceptera sin
MS sjukdom som han fått diagnostiserad vid årsskiftet 1996/97. 

J nekade till att han skulle ha varit våldsam överhuvudtaget men anförde att
han hade striktare barnuppfostran än L, varmed straff i form av ”dask på
rumpan” kunde ha förekommit. I övrigt menade han att det snarare var L
som inte ville att han skulle träffa barnen än att det var barnen som inte ville
träffa honom. Umgänget blev enligt honom bättre och bättre. 

Vittnesförhör med en barndomskamrat och moster framfördes. De tyckte
relationen mellan modern och barnen var god. Under förhållandet upplevdes
J som dominant och var sträng mot barnen som blev rädda för honom när
han skrek högt. Båda angav att de hört L försöka få barnen till att vilja träffa
fadern, men barnen hade i slutändan själva inte velat följa med. 

Enligt vittnesförhör med faderns syster hade barnen haft svårt att acceptera
föräldrarnas separation. Hon såg ingen skillnad på J:s beteenden mot barnen
mot andras, och hade inte heller sett någon dask på rumpan eller örfil.
 
TR: s bedömning gjordes utifrån barnets bästa och med den nya regeln om
att en domstol kan förordna om gemensam vårdnad även om en förälder
motsätter sig det, som bakomliggande grund. Vardera föräldern ansågs i sig
lämplig som vårdnadshavare. Vid prövningen började TR med att diskutera
hur umgänget fungerat. De kom fram till att föräldrarna själva genomfört
omfattande umgänge och på så sätt kunnat fatta gemensamma beslut till
barnens bästa trots deras egen konflikt. TR kom dock fram till att konflikten
mellan föräldrarna var så djup att de inte kunde samarbeta i frågor som
rörde barnen eftersom fadern dels dömts för misshandel av modern och dels
lämnade hon trovärdig information om hans våldsamma beteenden. TR
tillerkände modern ensam vårdnad om båda barnen. Umgängesrätt för
fadern skulle ske enligt deras tidigare frivilliga överenskommelse.
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Fadern överklagade till Svea HovR och yrkade gemensam vårdnad med
umgänge varannan vecka och i andra hand umgänge som TR bestämt. 

Ingen part framhölls som olämplig vårdnadshavare av den andre parten,
men L anförde att hon såg sig själv som mer lämplig. Nya fria partsförhör
gjordes och tidigare antecknade vittnesförhör lästes upp. De tillägg som
gjordes innebar att det framkom att umgänget mellan fadern och barnen
blivit bättre det senaste halvåret trots ingen direktkontakt skett med modern.
Fadern önskade utöka umgänget men modern ansåg att det skulle rubba
barnens trygga situation de var vana vid.

HovR: s bedömning gjordes utifrån de nya reglerna om att gemensam
vårdnad är till barnets bästa som utgångspunktspunkt och att det krävs
särskilda omständigheter för att förordna om ensam vårdnad istället. Båda
föräldrarna ansågs vara lämpliga vårdnadshavare för trots ett spänt
förhållande föräldrarna emellan var de båda måna om att barnen skulle må
bra. Meningsskiljaktigheterna mellan föräldrarna var inte sådana att
gemensam vårdnad inte skulle kunna förordnas. Besöksförbudet ansågs vara
av övergående natur och bara innebära praktiska svårigheter för utövandet
men var i sig inget hinder mot gemensam vårdnad, eftersom ett långt
tidsperspektiv måste anläggas. Efter en helhetsbedömning av barnets bästa
kom HovR fram till att föräldrarna fick gemensam vårdnad om barnen med
umgängesrätten fastställd enligt TR: s förordnanden. 

Modern överklagade till HD och yrkade att få ensam vårdnad om  båda
barnen. 

HD började sin prövning av målet med att påminna om att enligt de nya
reglerna skall vårdnaden ges till en förälder ensam endast när särskilda
omständigheter talar emot gemensam vårdnad, då inte båda föräldrarna
motsätter sig gemensam vårdnad. Som exempel på särskilda omständigheter
gav HD fallet att en av föräldrarna är olämplig p.g.a. att våld förekommit
mot barnet eller andra föräldern samt att konflikten mellan föräldrarna är så
djup att inget samarbete rörande barnet är möjligt.

Fadern ansågs inte vara olämplig som vårdnadshavare. Eftersom
misshandeln som fadern dömts för skett i en upprörd situation gav det inte
anledning till att han skulle vara olämplig som vårdnadshavare och inget
övrigt i utredningen gav enligt HD stöd för den slutsatsen. 

HD poängterade att misshandeln var ett exempel på föräldrarnas svårigheter
med problemlösning avseende barnen. Eftersom svårigheterna enligt
utredningen fortsatt efter separationen och ingen förbättring kunde förutspås
inom den närmaste framtiden, blev HD: s slutsats att det verkade omöjligt
för föräldrarna att kunna samarbeta rörande frågor om barnen. Konflikten
var för svår och djup för att med hänsyn till barnets bästa förordna om
gemensam vårdnad. HD fastställde således TR: s dom och gav modern
ensam vårdnad om båda barnen.
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6.2.2.1 Misshandel - en omständighet bland andra

HD har i rättsfallet NJA 2000 s 345 satt en gräns för när ensam vårdnad är
att föredra framför gemensam vårdnad. Härmed finns nu en mer specifik
gränsdragning i fråga om vilka samarbetssvårigheter som kan leda till att
gemensam vårdnad skall nekas och genom detta rättsfall ges en explicit
förklaring om när ensam vårdnad kan vara till barnets bästa.383  

När föräldrarna inte kan kommunicera och samarbeta rörande vardagliga
frågor kring barnet, brister också förutsättningarna för att gemensam
vårdnad skall fungera. Ryrstedt menar att det är helt fel att endast beakta
misshandel som en omständighet bland andra för att se hur djup parternas
konflikt är. Det borde vara uppenbart att ett enda misshandeltillfälle sprider
skräck, rädsla och otrygghet för barnen. Misshandeln gavs inte någon
självständig betydelse av HD eftersom det skett i affekt samt att en lång
tidsperiod förflutit men Ryrstedt anser att kvinnomisshandel aldrig skall
accepteras och definitivt inte i de situationer då även ett barn berörs.384

6.3 Mord inom familjen

Mord inom familjen är verklighet. Det finns olika orsaker till varför detta
inträffar. En sak som de enskilda fallen dock har gemensamt är att det
påverkar alla inblandade på ett eller annat sätt, vilket har betydelse även i
vårdnadsfrågan. 

6.3.1 Bedömning av vårdnad vid dödsfall

När det gäller vårdnadssituationen efter dödsfall är det viktigt att se till
trygghetsaspekten så att barnet finner en anknytning till en person som det
har förtroende för, vilket bör ske så fort som möjligt. För att kunna ge den
stabilitet som behövs måste därför rätten först göra en bedöma hur
förhållandet varit till den avlidne föräldern. Eftersom det kan vara så att den
efterlevande föräldern som automatiskt får vårdnaden, har brustit i
omsorgen, måste domstolen även beakta hur relationen är och har varit med
den andre föräldern eller annan närstående. Barnets behov skall
tillfredsställas i första hand.385 Barnet har rätt att komma till tals i dessa
frågor, och deras åsikter skall beaktas i förhållande till ålder och mognad
hos barnet. 386

                                                
383 Ryrstedt: a. a. s 427.
384 Ryrstedt: a. a. s  428.
385 Prop. 1981/82: 168 s 71.
386 Sjösten: a. a. s 66f. 
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6.3.2 RH 1990: 127

Följande redogörelse bygger på RH 1990: 127.

1986 dömdes KE A för dråp till fängelse 8 år, då han den 28 augusti samma
år tagit livet av sin hustru G A. Äktenskapets gemensamma barn PE (pojke
född 1982), och P ( flicka född 1983), sattes i fosterhem året efter pappans
dom. Paret var välkänt för socialmyndigheterna redan innan mordet
inträffade, eftersom G hade fyra andra barn omhändertagna enligt LVU och
KE var känd som periodvis alkoholist. Familjen fick dessutom socialhjälp
under en tid och det kom fram att K misshandlat G allvarligt den 7 augusti
1986. Den 12 augusti flydde G hemmet och då ville KE att socialnämnden
skulle ta hand om barnen. Efter hembesök i augusti framkom att K återigen
hade missbruksproblem. Den 28 augusti kulminerade det hela i att KE
mördade sin fru inför sina barn.387  

Socialförvaltningen yrkade att vårdnaden skulle överflyttas till en särskilt
förordnad vårdnadshavare. Grunden för talan var att KE inte var lämplig
som vårdnadshavare samt brustit i omsorgen av barnen i den grad att det
medfört bestående fara för deras hälsa. KE hade inte kunnat tillgodose mer
än barnens grundläggande behov av mat och kläder i och med sina
omfattande alkoholproblem och som person uppfattades KE som mycket
impulsiv och dominerande. Sammanfattningsvis ansågs fadern inte skulle
kunna ge barnen en trygg och stabil uppfostran. Dessutom poängterades att
han inte skulle kunna deltaga aktivt i uppfostran av barnen på länge, i och
med att han höll på att avtjäna sitt fängelsestraff. 

KE bestred socialförvaltningens talan och menade att han inte brustit i
omsorgen av barnen. Enligt honom var det han som tagit hand om barnen då
han varit sjukskriven och G arbetat. Inga anmärkningar från
barnavårdscentralen gjordes på hans vård av barnen, men han ville att
socialmyndigheten skulle ta hand om barnen vid ett tillfälle, eftersom G
ibland lämnade barnen ensamma hemma och själv var borta under perioder.
Hur G fått den skada som han påståtts ha åsamkat visste han inte något om,
och angående mordet på G hade han inget minne av det. Barnen trivdes
enligt honom med honom och var inte på något sätt rädda för honom. De
hade snarare uttryckt en vilja att vara med honom. Han tänkte låta dem vara
kvar i fosterhemmet tills han varit fri från fängelset i ett år. 

Vittnesförhör hölls med en socialarbetare, överläkare och en läkare vid
barn- och ungdomspsykiatriska kliniken samt två barnpsykologer. 

Ur vittnesförhöret med socialarbetaren framkom att hennes kontakt med KE
uppstått i anledning av besök som gjorts p.g.a. uppföljning av G: s  fyra
omhändertagna barn. Hon såg KE som en mycket dominant person som inte
förstod att barnen behövde närhet och kontakt med sin mor. Även om KE

                                                
387 RH 1990: 127
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visade starka känslor för barnen var de rädda för honom, och han pratade
ofta om olika sorters bestraffningar mot barnen. 

Överläkaren vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken kom också i
kontakt med KE i anledning av G: s omhändertagna barn. Trots att KE
uppfattades som impulsiv och känslomässigt omogen var han ett behövligt
stöd för G. Faderns missbruk och kriminellt förflutna var känt. G: s äldsta
dotter hade uttryck önskan om att inte behöva få komma hem även om hon
längtade efter sin mor. Enligt överläkaren var det inte lämpligt att ett barn
växte upp hos en far som dödat modern till barnet.

Både en barnpsykologisk utredning och lekterapi utfördes för att hjälpa
dottern. Utvecklingen följdes genom fosterföräldrarna men det stod klart att
hon skulle behöva mer psykologisk behandling längre fram. Moderns död
påverkade P starkt, med stor sorg, saknad och känsla av övergivenhet som
följd. Dottern blev deprimerad och utvecklade vissa tvångsmässiga
symptom, som t.ex. pedanteri. Hon blev svårt chockad av mordet på sin mor
och vill inte prata om sin far. Enligt barnpsykologens mening skulle det
innebära stora psykologiska problem att leva med och vara beroende av den
person som dödat ens mor. Dottern skulle aldrig kunna vara säker på att
fadern inte skulle döda igen, och därmed leva i rädsla varje gång han blev
arg.

Pojkens barnpsykologens utredning och vidare psykoterapeutisk behandling
som klarlade att PE visade en kraftfull krisreaktion med ångest och
förträngning av hela situationen. PE var bekymrad över vad som skulle
hända med honom och hans syster men även hans pappa. Barnpsykologen
menade att det skulle innebära en stor konflikt för barnen ifall pappan fick
vårdnaden. Samtidigt som det var bra med kontakt med pappan, skulle
barnen inte veta vad som skulle förarga honom. Pojken hade uttryckt att han
inte ville bo hos pappan. 

Läkaren vid barn- och ungdomspsykiatrin menade att barnen inte borde tas
ifrån familjehemmet eftersom de tagit skada av mordet på sin mor. Det torde
enligt henne vara viktigt med viss regelbunden kontakt med fader men han
borde inte få vårdnaden en längre period.

Övriga vittnen vitsordade att KE haft ett gott förhållande till sina barn och
tagit hand om dem på ett bra sätt. 

TR: s bedömning utgick först från de uppgifter som lämnats om KE: s
skötsel av barnen. Enligt TR: n hade KE inte försummat barnen och därmed
inte brustit i omsorgen av dem, såtillvida att han inte kunde ha vårdnaden
om barnen. TR: n ansåg däremot att KE genom mordet på barnens mor
visade sig vara olämplig som vårdnadshavare. Genom mordet berövades
barnen möjligheten till en normal kontakt med sin fader under en lång
period och hela händelsen hade gett barnen allvarliga bestående men för
barnen. Faktumet att samtliga barnpsykologer var enhälliga om KE: s
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olämplighet vägdes in samt att barnen funnit sig väl tillrätta hos
fosterföräldrarna.

TR: s domslut innebar att en särskilt förordnad vårdnadshavare utsågs.
Umgängesrätten ställdes att utformas genom överenskommelser mellan
förmyndaren, fosterföräldrarna, socialförvaltningen och KE.

KE yrkade till HovR att Socialförvaltningens talan, skulle ogillas.
Bestridandet grundade sig på att KE inte var lämplig som vårdnadshavare
med tanke på hans missbruk, impulsivitet och våldstendenser. Dessutom
berövade han barnen deras hem och kontakt med sin far genom att mörda
modern. Barnen hade också förlorat förtroendet för honom, vilket
tillsammans med de andra omständigheterna visade att han brustit i
omsorgen med följd att en varaktig fara för barnens hälsa och utveckling
uppstått. 

Hovrätten fastställde TR: s dom och utsåg en särskilt förordnad
vårdnadshavare, men gjorde ett yttrande som tillägg. KE hade inte uppfyllt
de grundläggande skyldigheterna i de inledande bestämmelserna i FB 6 kap
om barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran samt att en
vårdnadshavare har ansvar för barnets personliga förhållanden och att dess
behov tillgodoses. Genom mordet på barnens moder berövades barnen dels
sin mor, sitt hem och dels sin far. Eftersom KE härigenom brustit i sin
omsorg av barnen och de psykologiska barnutredningarna visade att detta
innebär bestående fara för barnens psykiska hälsa och utveckling, var KE
inte lämplig som vårdnadshavare enligt 6 kap. 7 § FB. 

6.3.3 T 447-01

Den 13 juli 1999 föll brottmålsdomen B 198-99, mot R K från Trelleborg
för mord på hustrun F C- K. Påföljden blev fängelsestraff i tio år, med
beräknad frisläppning år 2005. Brottmålsdomen ligger till största del som
grund för följande redogörelse av bakgrunden.388

Paret gifte sig 1995 efter att ha träffats 1991 och varit sambos sedan 1992.
Tillsammans fick de 1996 dottern F. Hustruns senare graviditet under 1998
var jobbig vilket påfrestade äktenskapet. R K inledde ett förhållande med en
arbetskamrat. Efter ett tag började hustrun misstänka otroheten och det
uppstod bråk mellan makarna angående detta. Enligt vittnesmål bestämde R
att han skulle besöka älskarinnan den kvällen då mordet inträffade, men så
skedde aldrig. 

R förnekade till att uppsåtligen ha berövat hustrun livet, men medgav att ha
vållat hennes död genom oaktsamhet. Under en stor del av
förundersökningen förnekade han all kännedom om hennes död.

                                                
388 Mål nr B 198-99, Trelleborgs tingsrätt
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TR fastställde att R haft ett motiv för dådet eftersom han uppenbarligen
velat bli fri från sin hustru. Här påtalade TR att detta väl kunde synas
egendomligt för en normal person, men att motiv ändå fanns.  I
bedömningen lade TR Rikards version av det inledande händelseförloppet
och hennes skador till grund. Det framkom att vid ett gräl ute i förrådet
kvällen den 21 februari 1999, knuffade R K den gravida hustrun så att hon
föll till marken och slog huvudet i några redskap som stod vid väggen. Det
följande händelseloppet klarlades genom rättsläkarens utlåtande, den
kriminaltekniska undersökningen och vittnesmålen. TR fastslog att han tog
livet av henne genom att efter knuffen använda ett tillhygge som
förorsakade svåra krosskador i huvudet med följd av hon avlidit.

6.3.3.1 Vårdnadstvist på talan av socialnämnden389

Fadern R K fick automatiskt ensam vårdnaden om den gemensamma dottern
F. Efter att ha bott en tid hos sina farföräldrar blev hon frivilligt
familjehemsplacerad. Vårdplanen som fadern godtog angav att dottern hade
ett långvarigt vårdbehov tills hon minst fyllt 18 år. Syftet var att ge henne en
stabil och trygg uppväxt med möjlighet till umgänge med fadern och
släktingverket.390

Socialnämnden yrkade att vårdnaden om dottern skulle överflyttas till
makarna i familjehemmet eftersom fadern brustit i omsorgen om dottern på
ett sätt som medfört bestående fara för barnets hälsa och utveckling enligt 6
kap. 7 § FB. Enbart omständigheten att beröva modern livet och på så sätt
för evigt omöjliggjort kontakt med henne, var så stor brist i omsorgen att de
ansåg det vara grund. Dessutom måste beaktas att han även hindrat sig själv
från regelbunden kontakt med dottern. Faktumet att han förmedlat olika
budskap om sitt förhållande till brottet, var till nackdel för honom och
barnet samt kunde det påverka förhållanden mellan de olika släktgrenarna.
Risk fanns att han kanske i ett okontrollerat ögonblick också skulle ta till
våld mot dottern. Trots godkännande av vårdplanen, hade R K uttryckt för
dottern att han tänkte bo ihop med henne, så fort han kom ut ur fängelset. 

Socialnämnden ansåg att makarna i familjehemmet391 var lämpade att vara
särskilt förordnade vårdnadshavare istället för fadern. F hade anpassat sig
väl till och fått en trygg plats där. Redan efter ett och halvt år, kallade hon
paret för mamma och pappa. Även om hon mått dåligt under perioder med
t.ex. sömn- och matproblem, hade de på ett föredömlig sett kunnat ge henne
den trygghet och omvårdnad hon behövde för att hjälpa henne ta hand om
hennes trauma. 

Vårdnadsutredningen från början av 2001 gjorde bedömningen att R K var
olämplig som vårdnadshavare redan på grund av det brott han begått. De
krav som föräldrabalken ställer på en vårdnadshavare, ansågs inte kunna

                                                
389 Mål nr T 447-01, Trelleborgs tingsrätt
390 Mål nr T 447-01, Trelleborgs tingsrätt
391 enligt 6 kap.7 3st och 10a § FB.
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uppfyllas av någon som berövat den andre föräldern livet, eftersom det är en
grov kränkning mot barnet och dess behov. Samtidigt hävdades att p.g.a. R
K saknade den känslomässiga insikt som krävdes för att vara en god
vårdnadshavare och visade ett omoget, självcentrerat förhållande och inte
kunde sätta sig in i dotterns situation, fanns det en påtaglig fara för F: s
utveckling, både på kort och lång sikt. Då dottern fått två versioner av
förloppet, en av fadern som hävdade att det var en olyckshändelse, och en
om att fadern uppsåtligen dödat modern, kunde detta innebära svårigheter
för kontakten med fadern och vidare förståelse av brottet. Barn som
fortsätter bo med en förälder som mördat den andre, kan utveckla problem
och barn i allmänhet kan inte kan själva avgöra dess trygghet. R K var
praktiskt förhindrad att utöva vårdnaden och det skulle inte vara bra för
dottern att stå i beroendeställning till den person som dödat hennes mamma.
R K ansågs inte förmögen att kunna fylla dotterns behov att bearbeta
förlusten, eftersom han inte verkade kunna sätta sig in hennes situation. 

Förhör med en familjerättssekretare och en socialsekreterare bekräftade och
fyllde ut vårdnadsutredningens slutsatser. F hade anpassat sig bättre och
bättre i familjehemmet ju längre tiden gått, och även beroende på viss
kontakt med barnpsykiatrin. Umgänget med både fadern och övriga inom
släktgrenarna förstärktes efterhand. Vikten av umgänge med fadern
påtalades även om det var begränsats efter att till en början varit alltför
intensivt med t.ex. många känsloladdade brev.  Eftersom R K utsatt dottern
för en av de svåraste upplevelserna ett barn kan utsättas för, ansåg de inte
det vara rimligt att han skulle ha det yttersta ansvaret för barnet. Att vara i
beroendeställning till pappan kunde inte vara bra för dottern. En person som
kan begå ett sådant brott, var enligt dem inte av de karaktärsdrag som en
vårdnadshavare borde vara.

I faderns talan medgav han att han satt sig ur stånd att ta hand om dottern i
och med brottmålsdomen, och att han därigenom brustit i omsorgen. Han
medgav däremot inte att det skulle innebära bestående fara för dotterns hälsa
eller utveckling. Bara för att han blivit dömd för mord, var det inte
anledning att automatiskt utesluta honom som vårdnadshavare eftersom han
inte brustit omsorgen på något annat sätt och de övriga omständigheterna i
fallet inte var någon grund för talan. Han ville att dottern själv skulle kunna
bilda sig en egen uppfattning om händelsen. Det fanns enligt honom ingen
risk för återfall och dotterns behov kom i första hand. Beroendeställningen
skulle finnas oavsett om han hade vårdnaden eller inte. Han tyckte sig ha ett
gott förhållande till dottern och hade godtagit vårdplanen för att tillgodose
hennes behov. 

TR bedömning klarlade först och främst att enbart omständigheten att R K
tagit livet av sin gravida hustru och dömts för mord till fängelse på tio år,
innebar att han inte längre var i stånd att utöva vårdnaden om dottern F.
Enligt TR var fadern olämplig som vårdnadshavare p.g.a. detta och övriga
omständigheter i fallet. Således överflyttades vårdnaden om dottern, och
makarna i familjehemmet förordnades som särskilda vårdnadshavare
eftersom det var bäst för F, hennes hälsa och utveckling. 
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7 De lege ferenda

7.1 Samordningsproblem

I samband med att den nya portalparagrafen om barnets bästa infördes 1998
uppstod ett språkligt samordningsproblem med övriga bestämmelser i
Föräldrabalkens sjätte kapitel. Regeringen instämde i att bestämmelserna
borde ses över i den översyn av föräldrabalken som planerats av
Justitiedepartementet392, vilket således 1999 resulterade i
departementspromemorian ”Gemensam vårdnad för ogifta föräldrar samt
en språklig och redaktionell översyn av 6 kap. föräldrabalken”393. Samtidigt
fanns ett behov av att vidare undersöka möjligheterna till att ytterligare
utöka användningen av gemensam vårdnad.394 Det är främst översynen av
de olika bedömningsgrunderna i kapitlet som anknyter till barnets bästa,
som här kommer att beröras.

7.1.1 Automatisk gemensam vårdnad för ogifta?

I diskussionerna angående om det är önskvärt att införa automatisk vårdnad
även för ogifta föräldrar, påtalades att även i de fallen kunde en förälder
vara olämplig som en förälder. De exempel som gavs utgjordes av fallen då
våld förekommit i hemmet. Även bland ogifta föräldrar förutsattes finnas
grund för konflikter som kunde bero på våld. Det ansågs inte vara lämpligt
att införa en regel om automatisk gemensam vårdnad med tanke på
exemplet att det kan förekomma situationer då t.ex. en misshandlad kvinna
flyttat ifrån gärningsmannen för att skydda ett barn. Barnets behov av nära
och god kontakt med båda föräldrarna vägdes mot barnets behov av trygghet
och anspråk på att få slippa bli inblandad i föräldrarnas konflikt. Risken för
att barnet skulle ta skada av ökad kontakt och ökad konfliktbas i och med
gemensam vårdnad ansågs väga tyngre än behovet att främja god kontakt
med båda föräldrarna.395

Ytterligare risker vid införande av automatisk gemensam vårdnad som
anfördes var t.ex. att det fanns ökad risk för abort ifall en kvinna var gravid
med en man hon var rädd för, risken att en fader utan tidigare kontakt skulle
få ensam vårdnad vid dödsfall samt den liknande situationen ifall ena
föräldern ansetts olämplig som vårdnadshavare. Uppräkningen av dessa
exempel var dock inte tänkt att utgöra någon grund för avvikelse från den
individuella bedömningen som sker idag.396

                                                
392 Prop. 1997/98: 7 s 47.
393 Ds 1999: 57.
394 Ds 1999: 57 s 31. 
395 Ds 1999: 57 s 52.
396 Ds 1999:57 s 55. 
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Bedömningen blev att det inte borde införas någon automatisk gemensam
vårdnad för alla ogifta föräldrar från faderskapsfastställelsen. Även om en
sådan regel skulle jämställa alla barn och föräldrar skulle det innebära en
schablonmässig regel som inte tog hänsyn till barnets bästa i det enskilda
fallet. 397 Det skulle i annat fall krävas en specialreglering för det fall en
moder blivit utsatt för övergrepp av olika slag, eftersom det fanns risk att
hon i dessa situationer inte hade psykisk ork eller förmåga att ta upp talan i
domstol. 398

Möjligheten att ge socialnämnden en självständig rätt att föra talan om
ensam vårdnad i de fall då en mor utsatts för ett allvarligt övergrepp
diskuterades. Gränsdragningen av talerätten skulle dock bli för svår och
eftersom föräldrarna ändå skulle behöva höras, fanns inte förutsättningar för
att de negativa effekterna av en vårdnadstvist i dessa situationer skulle
förhindras. 399

För att uppnå en flexibel lagstiftning föreslogs slutligen en ordning där
gemensam vårdnad inträder om inte någon av föräldrarna inom tre månader
från godkänd faderskapsbekräftelse anmäler sig motvillig till detta. Modern
fortsätter då att vara ensam vårdnadshavare. Samma regler om att kunna
anmäla om snabbare gemensam vårdnad skall fortsätta gälla. 400 En av
anledningarna till att detta föreslogs var att det ansågs innebära ett enkelt
och smidigt sätt att få ensam vårdnad om en moder utsatts för allvarliga
övergrepp.401

I och med att det enligt förslaget krävs en domstolsprövning då det finns
motvilja till gemensam vårdnad lyftes vissa risker fram.  Det finns risk att
män kan reagera med ilska eller våld om de trots förväntan om motsatsen
utifrån lagstiftningen, inte får gemensam vårdnad. Även risken att män kan
påverka kvinnor att inte säga nej till gemensam vårdnad genom våld eller
hot, påtalades.402

Socialtjänsten har speciellt svårt att nå fram till och ge hjälp till utsatta
kvinnor för våld i hemmet. Med ökade kontakter i samband med
faderskapsbekräftelse borde möjligheterna till att hjälpa utsatta kvinnor öka.
Härvid bör socialnämnden informera om att endast välja gemensam vårdnad
då det är lämpligast för barnet.403

Fördelen med denna lösning, framfördes vara att det skulle innebära en
attitydpåverkan om att det eftersträvas gemensamt ansvar. Samtidigt skulle
kravet på aktiv medverkan för att åstadkomma ensam vårdnad, leda till att
allt fler föräldrar fick gemensam vårdnad.  Härmed skulle jämställdheten

                                                
397 Ds 1999: 57 s 61. 
398 Ds 1999:57 s 62. 
399 Ds 1999:57 s 63. 
400 Ds 1999: 57 s 66f. 
401 Ds 1999: 57 s 68. 
402 Ds 1999: 57 s 69. 
403 Ds 1999: 57 s 69. 
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sättas i fokus och i slutändan allt fler barn ha föräldrar som tagit gemensamt
ansvar.404

Avsikten med den föreslagna regeln är att gemensam vårdnad skall vara
utgångspunkt även för ogifta föräldrar, men aldrig kunna påtvingas dem.
Lösningen är tänkt att endast förekomma då föräldrarna är överens eller det
enligt domstolen är till barnets bästa.405

7.1.2 Språklig och redaktionell översyn

Följden av det tänkta förslaget om automatisk gemensam vårdnad väckte
frågan om de gränsdragningsproblem som fanns i lagstiftningen. 

Rättsutvecklingen och de omfattande lagändringarna av föräldrabalkens
regler om vårdnad m.m., har lett till  att vi har ett svåröverskådligt kapitel. I
och med behovet att göra kapitlet mindre omfattande och mer överskådligt
föreslås därmed att vissa ändringar redaktionellt och språkligt borde införas.
Förslagsvis vore det önskvärt att flytta de materiella bestämmelserna till 5
kap, så att kap 6. uteslutande reglerar själva förfarandet vid
vårdnadsärenden. Alla regler avsedda att främja samförståndslösningar skall
finnas i inledningen till varje kapitel. Förslaget innebar även att en enhetlig
terminologi skulle införas, så att bedömningsgrunderna blev desamma vid
alla frågor rörande vårdnad, boende och umgänge.406

När bestämmelsen om barnets bästa i 6 kap. 2 a § FB infördes 1998 behölls
i stort sett övriga bestämmelser i dess tidigare utformning. Därmed fanns det
olika bedömningsgrunder inom samma kapitel, vilket lett till
samordningsproblem.407 Anledningen till att portalparagrafen inte
föranledde några ändringar i de övriga bestämmelserna, var att man ville
markera att barnets bästa nu skulle ligga till grund för alla övriga
bedömningar inom området. Genom denna annorlunda teknik ville man
förhindra att onödiga svårigheter skulle uppstå vid tillämpning till följd av
att rekvisitet ”vad som är bäst för barnet” stod på annan plats än den aktuella
bestämmelsen.408

Eftersom bestämmelserna om bedömningsgrunderna vid bl.a.
vårdnadsfrågor, inte fått någon enhetlig utformning uppstod ett behov att se
om skillnaderna även innebar en skillnad av själva bedömningen i de olika
bestämmelserna.409

Angående rekvisitet ”bäst för barnet” i t.ex. 6 kap. 5 § FB föreslogs ingen
förändring.410 
                                                
404 Ds 1999: 57 s 70f. 
405 Ds 1999: 57 s 77f. 
406 Ds 1999: 57 s 85ff. 
407 Ds 1999: 57 s 87. 
408 Prop. 1997/87: 7 s s46.f. 
409 Ds 1999: 57 s 90.
410 Ds 1999: 57 s 91. 
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När det talas om ”gemensam vårdnad” i 6 kap. FB, t.ex. 4 § 1st och 5 § 3st
används rekvisitet ”uppenbart oförenlig med barnets bästa”. Detta har
ansetts kunna missleda till feltolkningen att gemensam vårdnad också kan
förekomma även när det inte är förenligt med barnets bästa, bara det inte är
uppenbart.411 Tanken har dock varit att andra vårdnadsformer bör övervägas
först då det kan antas att någon eller båda föräldrarna har så allvarliga
brister att de inte bör få ha vårdnaden om barnet.412 Den föreslagna
förenklingen genom att istället använda lokutionen ”om det är nödvändigt
för barnets bästa,” var inte avsedd att ändra rättsläget utan att på ett klarare
sätt visa att hänsyn måste tas till barnets bästa.413

Lagrådet ställde vid utformningen av de nya reglerna i FB bl.a. frågan om
rekvisiten i 7 § tredje stycket och 9 § andra stycket, samt 10 a § fjärde
stycket, som talar om ”lämpligare” hade en annan bedömningsgrund än
rekvisitet ”barnets bästa”. Härvid påtalades att vid införandet av rekvisitet
”lämpligare” vid 1983 års reform, gjordes detta för att försvaga det då
föreliggande rekvisitet ”uppenbart med hänsyn till barnets bästa”
Lagtekniken som använts kunde aktualisera följdändringar i andra
bestämmelser längre fram.414 

Då en vårdnadshavare skall utses efter ett dödsfall eller någon fråntas
vårdnaden p.g.a. brister i omsorgen, skall en eller två särskilt förordnade
vårdnadshavare utses ”om det är lämpligare”. Barnets bästa skall fortfarande
vara utslagsgivande även om man tidigare gått från lokutionen ” uppenbart
med hänsyn till barnets bästa” till ”om det är lämpligare”. För att förtydliga
avsikten och få en samordning, föreslås dock en återgång till uttrycket ”om
det är bäst för barnet”.415

Även angående uttrycket ”om det inte är olämpligt” i bl.a.  6 kap. 10 a § om
särskilt förordnad vårdnadshavare, har en ändring föreslagits för att
samordna och förenkla. I dessa situationer har det nämligen funnits
utrymme för att tolka det såtillvida att det inte krävs att den allra lämpligaste
väljs, utan att en särskilt förordnad vårdnadshavare kan väljas, så länge det
inte är olämpligt. Därför önskas lokutionen ”i strid med barnets bästa”
användas istället för begreppet olämpligt. 416

                                                
411 Egen kursivering.
412 Ds 1999:57 s 92. 
413 Ds 1999:57 s 93f. 
414 Prop. 1997/98: 7 s 198. 
415 Ds 1999:57s 96. 
416 Ds 1999:57s s96f. 
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7.2 Motionsyrkanden angående vårdnad vid
grov brottslighet mot den andre föräldern.417                                 

Våren 2000 lades en motion fram om att vårdnaden automatiskt skulle
upphöra då en förälder begått ett grovt våldsbrott mot den andre föräldern.
Våren därpå framlades en annan om att enskild eller gemensam vårdnad inte
skulle få bli aktuellt för en förälder dömd för misshandel av den andre
föräldern. Båda dessa motioner avslogs av lagutskottet med riksdagens
efterföljande godkännande av avslaget. Dessa motioner bifölls inte med
hänvisning till följande skäl. Först och främst påtalades att hela den
nuvarande lagstiftningen bygger på att barnets bästa sätts i förgrunden samt
att varje vårdnadsöverflyttning kräver en bedömning av varje enskilt fall, då
varje situation ser olik ut. Härmed fanns det inte skäl att kunna generalisera
genom att ange att alla som utövat denna sorts våld, borde fråntas
vårdnaden.418

En rad nya motioner rörande bl.a. faderskap, vårdnad, umgänge och
förfarandet i mål om vårdnad resulterade i lagutskottets betänkande
2001/02: LU9, om faderskap, vårdnad och umgänge m.m. 

En motion angående vårdnaden om barn när den ena föräldern gjort sig
skyldig till grov brottslighet mot den andra föräldern bifölls nu. En andra
motion i detta ärende bifölls även den, dock endast delvis. Med hänvisning
till tidigare ställningstaganden, pågående arbete och den kommande
utvärderingen av 1999 års föräldrabalksreform, föreslog utskottet att övriga
motionsyrkanden skulle avslås. De motionsyrkanden som härmed avslogs
rörde automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar, vårdnadens
utövanden, upplysningar om barnet, växelvis boende och barnets bästa.419 

Motionerna angående hänsynen till barnets bästa yrkade bland annat att en
översyn av lagstiftningen var önskvärd då det inte gick att utläsa någon
gränsdragning mellan det aktiva och det passiva barnets bästa. Syftet med
det önskade tillkännagivandet var att stärka barnets rätt till omvårdnad,
trygghet och aktning för sin person. I de angränsande motionerna yrkades
även en rättsreglering med mer betoning på vårdnadshavarnas och
föräldrarnas skyldigheter mot barnet samt att en barnbalk borde införas.
Utskottet fann inte det föreligga några skäl för riksdagen att vidta några
särskilda åtgärder i dessa hänseenden, med tanke på den omfattande
föräldrabalksreformen som gjorts i syfte att säkerställa principen om barnets
bästa samt den pågående utvärderingen därav.420

Tre motioner rörde frågan om vårdnaden om barn i familjer där ena
föräldern gjort sig skyldig till brottslighet mot den andre föräldern.  
                                                
417 bet. 2001/02:LU9 Lagutskottets betänkande om Faderskap, vårdnad och umgänge m.m.
418 bet. 2001/02:LU9 s 23f. 
419 bet. 2001/02:LU9 s 13f. 
420 bet. 2001/02:LU9 s 20ff. 
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En av motionerna som utgick från ett konkret fall tog upp frågan om
vårdnadsöverflyttningen vid grov misshandel eller mord inom familjen.
Enligt yrkandet var det inte tillräckligt att vårdnadsöverflyttningen i dessa
fall var beroende av socialtjänstens agerande, som är fallet idag. Det borde
istället införas regler om en automatisk prövning av vårdnaden vid fall av
grov misshandel eller mord på medförälder, så att det inte längre ankom på
socialtjänsten eller annan instans att väcka frågan. Den andra motionen på
detta område yrkade att de sociala myndigheterna genom lagregler mer
skulle bli skyldiga att aktivt driva frågan om vårdnadsöverflyttning då det
förekommit grova brister i föräldraansvaret genom allvarliga brott mot liv,
frihet eller hälsa hos den andre vårdnadshavaren. Den tredje motionen
önskade vid utvärderingen av föräldrabalksreformen en beaktning av
lämpligheten med gemensam vårdnad då våld förekommit i familjen421

Lagutskottet vidhöll åsikten om att det fortfarande inte fanns skäl att införa
regler om automatiskt upphörande av vårdnaden, men ansåg förslaget om en
automatisk prövning då våld eller hot mot den andre föräldern förekommit,
vara värt att bifalla. En sådan regel skulle stärka barnets rätt och barnets
bästa. Utskottet kunde dock inte ta slutlig ställning till frågan, då den väckte
en rad frågor av rättslig natur. Motionen om att lämpligheten av gemensam
vårdnad vid våld inom familjen borde beaktas vid utvärderingen av
föräldrarbalksreformen, avslogs. Detta trots lagutskottets uttalande vid
föräldrabalksreformen 1998 att gemensam vårdnad borde vara utesluten mot
en förälders vilja då våld, trakasserier eller andra kränkande behandlingar
förekommit mot en familjemedlem.422 

7.3 Kommittédirektiv till utvärdering av 1998
års föräldrabalksreform423

I kommittédirektiven om vårdnad, boende och umgänge från
regeringssammanträdet den 27 juni 2002, anges riktlinjerna för
utvärderingen av 1998 års föräldrabalksreform. Förutom denna
huvuduppgift innebär uppdraget även att vissa andra angivna frågor skall
utredas, men det hindrar inte att kommittén också utreder andra frågor. Hela
utredningen skall anföras utifrån ett barnperspektiv där det är barnets behov
som måste sättas i första hand, och frågorna måste ses ur barnets perspektiv.
Här nedan anför jag de riktlinjer som enligt min mening har betydelse för
uppsatsens analys.

Utgångspunkten vid utvärderingen av vårdnadsformen gemensam vårdnad
skall vara att eventuell motvilja till denna vårdnadsform inte skall utesluta
detta.424

                                                
421 bet. 2001/02:LU9 s 23. 
422 bet. 2001/02:LU9 s 24. 
423 Dir. 2002:89 
424 Dir. 2002:89 s 6. 



74

Det skall utredas om domstolarna har tillgång till ett fullgott beslutsunderlag
och tillräcklig sakkunskap i dessa mål. Då skall domarnas kompetens och
möjligheter till kompetensutveckling redogöras för. I samband härmed bör
de långvariga och upprepade domstolsprocesserna utredas, med angivande
av eventuella lagändringsförslag.425 

Kommittén behöver inte ta upp frågan om familjedomstolar och
expertledamöter i familjemål. De tidigare förslagen om detta har både
regering och riksdagen sagt nej till. Först och främst ansågs det vara mest
lämpligt att en domstol avgjorde tvisten. Attityden inom den svenska
rättstraditionen är specialdomstolar bör minska till antalet, för att istället öka
den allmänna kompetensen hos alla domare. Det fanns inte heller skäl till att
sätta in expertledamöter i familjemål. Systemet med samarbetssamtal
behövde tid att verka innan förfarande med familjenämnder eller barnråd
kunde utredas. Familjenämnden skulle dock förslagsvis avge ett yttrande till
domstolen om inte föräldrarna kan komma överens och därmed införa både
juridisk, social barnpsykologisk och ekonomisk kompetens i frågan.426

Kommittén har även fått uppgiften att utreda hur principen om barnets bästa
tas tillvara i de situationer då ena föräldern utövat ett allvarligt våldsbrott
mot den andre föräldern. Vid denna undersökning skall inte bara en
utredning göras, utan kommittén har även att ta ställning till frågan om det
bör införas en automatisk prövning av vårdnadsöverflyttning eller umgänge
i dessa fall. Eventuella åtgärder som kommer att föreslås måste sätta barnets
behov och intresse främst. Särskilt betonas att kommande lagförslag inte
skall innebära någon automatisk fråntagning av vårdnad då dessa
våldssituationer förekommit. Talerättsfrågan som uppkommit i samband
med denna fråga, föranledde också direktiv om att överväga talerätt för
närstående och under vilka förutsättningar det i så fall skulle ske.  Genom
utökning av dagens talerätt från socialnämndens sida, till att även omfatta
närstående, kan enligt direktiven barnets rätt stärkas. Det måste dock
beaktas att det inte finns skäl att låta alla427 som står barnet nära, få föra
talan eftersom en vårdnadstvist inte behöver bli mer konfliktladdad än den
är från början.428

                                                
425 Dir. 2002:89 s 9 f. 
426 Prop. 1997/98 : 7 s 92f.
427 Egen kursivering.
428 Dir. 2002: 89 s 13f. 
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8 Analys 

8.1 Inledande kommentarer

En omfattande lokution som barnets bästa kräver eftertanke och anpassning
till omständigheterna, vilket återspeglar sig även i arbeten om barnets bästa.
Uppsatsen är omfattande och vid för att kunna möjliggöra den analys jag har
eftersträvat. Det är svårt att dra några generella slutsatser eftersom jag valt
att fokusera mitt arbete på endast ett fåtal rättsfall, men jag vill belysa
viktiga beröringspunkter som framkommer. Dispositionen av detta kapitel
börjar med en allmän överblick av rättsutvecklingen. Därefter diskuterar jag
hur domstolarna skall bedöma begreppet barnets bästa för att kunna göra en
närmare genomgång av rättsfallen. 

8.2 Barnets bästa i rättsutvecklingen

Det har länge funnits en strävan att stärka barnets rättsliga ställning och vi
har kommit en bit på vägen genom barnrättens framväxt. Trots att samhället
nu ser den grundläggande principen om barnets bästa som den ledande
utgångspunkten för all lagstiftning rörande barn, är det tveksamt om den fått
tillräckligt genomslag. Ser man tillbaka på hur barns förhållanden reglerats i
lagtexten, ser man att principen om barnets bästa har funnits med, om endast
underförstått, nästan ända från början. 
 
Den tidigaste regleringen av vårdnaden var oskriven och blev inte ens i 1734
års lag riktigt erkänd och nerskriven. Länge härskade skuldprincipen som
gav en presumtion om att den förälder som var orsak till söndringen mellan
föräldrarna, inte var lämpad att ha vårdnaden. Fadern fick företräde om
skuldbedömningen utföll lika, d.v.s. en faderspresumtion användes under
ytan. Med faktumet att skuldprincipen vägde så tungt, var denna
skuldpresumtion var mycket starkare än att sätta barnets intresse först.
Vårdnaden övergick automatiskt till den andre föräldern vid dödsfall,
förutom i de fall då modern till ett oäkta barn, haft ensam vårdnad. Då var
en anmälan och prövning nödvändig. Vårdnadsregleringen efter dödsfall har
ändrats i väldigt lite omfattning. 

Barnets bästa låg underförstått i 1900-talets tidiga reglering eftersom det i
viss mån skedde en lämplighetsprövning genom skälighetsprövning.  Det
lades stor vikt vid föräldrarnas personliga egenskaper även om barnets bästa
beaktades genom att se till barnets ålder och kön. 
 
Barnlagstiftningen som kom på 1920-talet satte barns rätt till omsorg före
föräldrarnas intresse av att ha makt, och därmed blev barnets bästa
utgångspunkt istället. Det dröjde ända fram till Föräldrabalkens tillkomst
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tills begreppen oäkta och äkta barn försvann, vilket spelade en stor roll för
vårdnadssituationen. Speciallagarna om barn i och utanför äktenskap
innehöll regler som innebar gemensamt ansvar för barn till gifta föräldrar
och det fanns möjligheter att ändra vårdnaden om grova missbruk eller
försummelser av vårdnaden förekommit. 

Särskillnaden mellan äkta och oäkta barn pekar på att barnets bästa inte var
avsikten med regleringen, eftersom en uppdelning antyder att vissa barn inte
är lika mycket värda som andra barn. Som dagens regler tydligt anger är alla
lika inför lagen och har rätt till samma grundläggande rättigheter, vilket
uppdelningen av barn inte stämmer överens med. Jag tror att det innebar en
mental påfrestning för de ”oäkta barnen” att bli utpekade och det är
definitivt inte till barnets bästa och absolut inte acceptabelt. Denna
uppdelning finns inte längre, förutom kanske undermedvetet när man pratar
om barn till gifta föräldrar respektive barn till samboende. Den ökade
inställningen att ogifta föräldrar allt mer skall jämställas med gifta föräldrar
visar att denna särskillnad ännu mer håller på att uppluckras. Fortfarande
finns det dock skillnader som inte försvinner, men ändringarna på 1900-talet
har förstärkt ogiftas position. 

Som tidigare får idag modern automatiskt ensam vårdnad då föräldrarna är
ogifta. Även möjligheten att överföra vårdnaden till fadern finns kvar, men
nu krävs att en sådan vårdnadsförändring inte är uppenbart oförenlig med
barnets bästa. I lagen om barn utom äktenskap undergick fadern en
lämplighetsprövning om föräldrarna var överens. Uppstod begäran på
faderns egen talan var modern tvungen att anses olämplig efter en
skälighetsbedömning, men ofta avgjorde förälderns ekonomiska förmåga.
Barnavårdsnämndens åsikt vägde tung och förutsattes hjälpa modern om
hon fick problem med vårdnaden trots allt. Socialnämndens
vårdnadsutredning får anses vara dagens motsvarighet och de tjänster som
socialtjänsten kan erbjuda ger samhällets hjälp idag. 

Föräldrabalkens uppkomst på 1940-talet innebar ingen direkt förändring av
reglerna men deltog i att stärka barnets rättsliga ställning genom den mer
enhetliga regleringen. Föräldrabalkens utformning med att godta föräldrars
överenskommelse så länge den inte är uppenbart oförenlig med barnets
bästa, lever kvar ännu. Idag finns dock ingen föreskrift om att någon
skälighetsbedömning med hänsyn till barnets bästa skall göras om
föräldrarna är oense, utan det är rätt och slätt barnets bästa som skall avgöra.
Som tidigare blev en lämplighetsprövning utslagsgivande då fädrar önskade
ensam vårdnad av ogifta mödrars barn.

På 1970-talet övergavs skuldprincipen vid avgörandet angående vem av
föräldrarna som skulle få vårdnaden om barnet. Vid denna tidpunkt fick
även ogifta fädrar större möjligheter att få vårdnaden om sina barn då
föräldrarna likställdes inför rättens särskilda prövning. Gradvis ser man här
att lämplighetsbetoningen minskade och moderspresumtionen försvagades.
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I slutet av 1970-talet fick ogifta föräldrar ytterligare stärkt position genom
att de kunde få gemensam vårdnad om barnen efter domstolens prövning.
Behovet av en god och nära kontakt uppmärksammades och
trygghetsaspekten vid dödsfall innebar att gemensam vårdnad eftersträvades
i allt större utsträckning. Här var det dock inte barnets bästa som i första
hand försökte tillgodoses, utan snarare föräldrarnas intresse, eftersom det
var deras trygghet vid dödsfall som åsyftades. 

8.2.1 Brist i omsorgen

På slutet av 1970-talet utökades bestämmelserna som tog sikte på bristfällig
omvårdnad. Från att tidigare endast upptagit grova missbruk och
försummelser, specificerades innebörden till att även omfatta andra
vårdnadsutövanden som innebar fara för barnets utveckling. Här sattes
barnets bästa mer i fokus än tidigare. I takt med att barns behov framhävdes
allt mer in på 1980-talet, gjordes ytterligare ändringar i bestämmelsen. Från
denna tidpunkt gäller att missbruk eller försummelse av vårdnaden med
bestående fara för barnets hälsa eller utveckling kan medföra en ändring av
vårdnaden. Att barn som inte får sina grundläggande behov uppfyllda
riskerar att hindras i sin utveckling var en av anledningar till att
bestämmelsen omformulerades. Här syns kopplingen mellan det aktiva
barnets bästa som nu uttrycktes för första gången i 6 kap. 1 § FB och tanken
på ett passivt barnets bästa, som sägs uttryckas i 6 kap. 7 § FB. De
grundläggande behoven omvårdnad, trygghet och god fostran är sådana
faktorer som måste uppfyllas för att omsorgen inte skall vara bristfällig, och
således utgöra grund för vårdnadsöverflyttning. Det finns dock ingen
hänvisning till barnets bästa i denna paragraf vilket enligt mig är en brist,
eftersom det i allra högsta grad är det paragrafen syftar att främja. 

Idag skall en särskild förmyndare utses om ensam vårdnadshavare brustit i
omsorgen på ovannämnda sätt. Detta får endast ske om det är lämpligare,
men tidigare skedde bedömningen med hänvisning till barnets bästa. Detta
har även påtalats vid översynen av föräldrabalken och jag instämmer med
att formuleringen bör ändras. Precis som anförts borde lagstiftningen sträva
efter en enhetlig reglering, vilket inte görs med den nuvarande
formuleringen. Eftersom nästan alla andra paragrafer uteslutande talar om
barnets bästa vore det naturligt att även göra så i denna paragraf. Det vore
också ett tillfälle att betona att det inte sker någon lämplighetsbedömning av
föräldrarna utan endast handlar om barnets bästa. 

8.3 Domstolens bedömning av barnets bästa 

Först och främst skall barnets bästa vara utgångspunkten för alla frågor
rörande vårdnad, boende och umgänge, vilket nu tydligt anges i 6 kap. 2a §
FB. I domstolarnas bedömningar görs som en regel en hänvisning till detta
stadgande, samt möjligheten att förordna om gemensam vårdnad mot en
förälders vilja, som uttrycks i 6 kap. 5 § FB.  
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För att svara på hur domstolen skall bedöma vårdnadstvister måste hela
begreppet barnets bästa förstås och syftet bakom. För flexibilitetens skull
och önskan om ett vitt tillämpningsområde har ingen närmare precisering
gjorts i  den svenska lagtexten, vilket stämmer överens med hur även
barnkonventionen har utformats. 

Det är istället meningen att rättspraxis skall utföra tolkning och sätta
gränserna genom en helhetsbedömning av varje enskilt fall, men objektivt
kan man inte definiera barnets bästa. Härmed måste en subjektiv bedömning
förordas. Det går dock inte att komma ifrån att lagtexten ger en del
hjälpmedel inför denna tolkning som skall göras, vilket i sig tyder på att en
objektiv bedömning görs. Som ett öppet koncept måste helhetsbedömningen
ge utrymme för alla enskilda omständigheter som kan påverka och låta olika
kulturella och moraliska värderingar beaktas. Detta stämmer överens med
uttalandet att domstolen skall beakta allt som kan tänkas påverka ett barn
välbefinnande och utveckling, både kortsiktigt och långsiktigt. Återigen
tyder detta på att en subjektiv bedömning bör göras. Sammantaget måste
både en objektiv och subjektiv bedömning göras eftersom det förespråkas en
helhetsbedömning. 

Vid prövningen måste föräldrarna bedömas oavsett om lämplighetsprövning
förordnas eller inte. Det är tvunget att jämföra föräldrarnas möjligheter att
uppfylla sitt föräldraansvar mot de grundläggande behoven av omvårdnad,
trygghet och en god fostran, som de har skyldighet att tillgodose. Även detta
uttrycks i lagtexten, 6 kap. 2 § FB. och är ett av de hjälpmedel som erbjuds
för att kunna tolka barnets bästa. Detta visar att det aktiva barnets bästa
anges i 6 kap. 1 § FB där barn får rätt till omvårdnad, trygghet och en god
fostran. Som föreslagits i en motion, men dock avvisats, anser jag att
skillnaden mellan det aktiva och passiva barnets bästa tydligare borde
framgå ur lagtexten. Som det är idag framgår undermedvetet de olika
standarderna, men borde kunna utläsas direkt. Att det passiva barnets bästa
anges i 6 kap. 7§ FB är kanske klart för de flesta, men eftersom just den
paragrafen inte ens innehåller en hänvisning till barnets bästa, är det enligt
mig för otydligt. 

Med tanke på de skiftande förutsättningarna för att tillgodose barns behov i
världens olika stater, är det diskutabelt om ett universellt barnets bästa är
genomförbart. Med barnkonventionen och Europakonventionen som
bakomliggande utgångspunkter har de nationella staterna dock en
minimistandard att uppnå. Barns rättigheter har därmed en berättigad plats
som tolkningsmaterial för de enskilda domstolarna. Barnkonventionen
måste finnas med i domstolarnas bedömningar, om endast underförstått.
Den grundläggande principen om barnets bästa i artikeln är ledstjärnan som
anger ramen för hur de andra artiklarna skall tolkas. En helhetsbedömning
av hela barnkonventionen torde egentligen krävas för att ge en rättvis bild av
barnets bästa, men den uppgiften kan inte ingå i denna uppsats.
Rättighetskatalogen i barnkonventionen kan anses vara exempel på behov
och rättigheter som bör tillgodoses för att barnets bästa skall uppnås. De
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svenska reglerna bygger vidare på barnkonventionens betoning av barns
behov, rätten till båda föräldrarna och föräldraansvaret.

Vårdnadsutredningar är tänkt att vara ytterligare ett hjälpmedel för att kunna
se hur vilka behov barnet har och vilka förutsättningar föräldrarna har att
uppfylla sitt föräldraansvar. Vad barn har behov av i allmänhet grundar sig
på att barn först och främst anses ha vissa grundläggande behov som utgör
basen för varje individs framgångsrika personliga utveckling. Vård, omsorg
och fostran är de grundläggande behov som allra främst skall tillgodoses,
och där har föräldrarna ett stort ansvar. Som även uttrycks i
barnkonventionen bör alla barn ha rätt till att få växa upp med lycka, kärlek
och förståelse. Andra grundläggande rättigheter som barnet måste
tillförsäkras, är rätten att inte utsättas för faror av olika slag. Genom den
uttryckliga bestämmelsen om skydd mot fysiskt och psykiskt våld i
barnkonventionens artikel 19 betonas att samhället kan ha rätt att ingripa
som sista åtgärd. Sveriges bestämmelse om brist i omsorgen i 6 kap. 7 § FB
rymmer enligt min mening under skyddet mot psykiskt våld, vanvård eller
annan försumlig behandling. Detta hänger ihop med att särskiljande från
föräldrarna endast får göras om det är nödvändigt med barnets bästa. Vid
brist i omsorgen som medfört bestående fara för barnets hälsa eller
utveckling, måste vanvården vara av denna storlek.

Särskilt avseende skall fästas vid behovet av god och nära kontakt med båda
föräldrarna. Det stora behovet av att ha god kontakt med båda sina föräldrar
kan man koppla till grundtanken att familjen utgör grundenheten i samhället
och barnets naturliga miljö. Detta hjälpmedel avspeglar sig både i den starka
presumtionen om att gemensam vårdnad är till barnets bästa i de flesta fall,
och faktumet att umgängessabotage eller motvilja till umgänge ofta
inneburit nackdel vid vårdnadsavgöranden. Avgörande i dessa fall blir
kontinuitetsbilden och hur stabilitet bäst främjas. 

Risken för fara måste beaktas, men skall inte särskilt beaktas, till skillnad
mot behovet av god och nära kontakt med båda föräldrarna. Enligt mig tyder
detta på att föräldrarnas intresse sätts före barnets intresse, för i slutändan är
det barnet som far illa, och föräldrarna som orsakar skadan. Barn måste
naturligen anses ha extra stora behov då det förekommer obalans inom
familjen. Vid misshandel och mord, d.v.s. då våld förekommit inom
familjen är alla behov extra stora, i och med att det leder till psykiska
påfrestningar att utsättas för denna sorts obehag. Denna risk borde vara
tillräckligt som skäl att inte införa gemensam vårdnad, och vara en
anledning att pröva vårdnadsfrågan. Trygghetsbehovet sätts ur spel vid risk
för fara av alla slag.

Användningen av presumtioner stämmer inte överens med begreppet som
ett öppet koncept där en helhetsbedömning av alla enskilda omständigheter
skall göras, eftersom vissa behov får företräde. Det är dock enligt mig svårt
att inte ge något behov företräde, för en slutsats måste till sist dras utifrån de
enskilda omständigheterna. Det som är svårt att avgöra är frågan om en
presumtion använts eller om det är resultatet av en avvägning av olika
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intressen som lett fram till den slutsatsen. Att det finns en bakomliggande,
undermedveten uppfattning om vad som generellt är till barnets bästa, går
inte att komma ifrån, eftersom alla individer har sin personliga uppfattning.
Det går dock att ifrågasätta om det är rimligt att ha en så stark presumtion
som gemensam vårdnad. Det är endast i undantagsfall som särskilda skäl
rättfärdigar att ensam vårdnad är till barnets bästa. Jag anser att det inte
borde finnas någon angivelse på det starka sätt som görs, eftersom
lagstiftaren i samma andetag uttalar att man inte får stirra sig blind på en
modell. När våldet ökar i samhället och det blir allt vanligare med
separationer på grund av varaktiga och djupa konflikter borde det snarare
vara bättre att ha en förutsättningslös prövning i alla vårdnadstvister.
Eftersom gemensam vårdnad bygger på samarbetsförmåga och gemensamt
ansvar är det svårt att tro att en sådan vårdnadsform skulle fungera om en
part inte ger allt. 

Ser man tillbaka på rättsutvecklingen är gemensam vårdnad en fråga som är
starkt förankrad och en mycket stark presumtion har växt fram. Förutom de
särskilda skälen krävs att båda föräldrar motsätter sig gemensam vårdnad,
för att domstolen absolut inte skall kunna förordna om denna vårdnadsform.
Under hela rättsutvecklingen har betoning lagts på vikten av att
samarbetsmöjligheterna mellan föräldrarna måste vara goda för att syftet
med gemensam vårdnad skall kunna uppnås. Gemensam vårdnad fick en
alltmer framträdande roll under 1980-talet och även in på 1900-talet har det
varit utgångspunkten för vårdnadsregleringen. Barnkonventionen från 1989
betonade det gemensamma ansvaret som ligger på föräldrar genom artikel
18. Här ser jag grunden för hela vårdnadssystemet med gemensam vårdnad
som utgångspunkt. Gifta föräldrar kunde på 1980-talet få gemensam
vårdnad även utan rättens beslut och ogifta föräldrar fick enklare att införa
gemensam vårdnad, t ex. genom en anmälan till pastorsämbetet. I samband
härmed utformades också umgängesreglerna utifrån barnets behov och
betonade vikten av gott umgänge med den andre föräldern. 1990-talet har
präglats av ökade avtalsmöjlighet mellan föräldrar i syfte att förespråka
samförståndslösningar. 

Lagstiftaren har alltså länge speciellt velat lyfta fram vikten av ett
gemensamt föräldraansvar och barnets behov av en nära och god kontakt
med båda föräldrarna, t.ex. genom att umgängesfrågan blev en rättighet för
barnet. Men inte förrän i slutet på 1990-talet infördes regeln om att rätten
har möjlighet att förordna om gemensam vårdnad mot den ena förälderns
vilja. De tidigare lagförarbetena ansåg inte det vara korrekt att införa
obligatorisk gemensam vårdnad på grund av risken att en förälder som
önskade ensam vårdnad, skulle förlora vårdnaden till den andre. Det
påtalades att gemensam vårdnad bygger på att föräldrarna har möjlighet att
kunna samarbeta och det gemensamma ansvaret som behövs. 

Är en av föräldrarna emot att gemensam vårdnad skall införas, oavsett skäl,
torde det inte gå att genomföra en lyckad vårdnadsform av slaget gemensam
vårdnad, eftersom det i grund och botten bygger på att föräldrarna
tillsammans kan fördela ansvaret i enlighet med barnets behov. Även om
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man kanske inte kan direkt utesluta gemensam vårdnad bara för att den ena
föräldern motsätter sig den vårdnadsformen, borde det tydligare framgå av
lagtexten att domstolen skall göra en bedömning av vilken vårdnadsform
som är bäst i det enskilda fallet, och endast ta hänsyn till barnets bästa. Jag
tycker inte det skall inte vara av så stor betydelse vad föräldrarna anser.
Detta leder dock till frågan om man kan resonera så, eftersom gemensam
vårdnad trots allt förutsätter ett visst samarbete, även om den faktiska
vårdnaden läggs på en av föräldrarna. Tycker den ena föräldern att det inte
kommer att fungera med gemensam vårdnad, finns det kanske endast av den
anledningen skäl till att inte välja den vårdnadsformen. Som vid övriga
frågor då barnets bästa kommer i första hand måste det bli en
helhetsbedömning av alla enskilda omständigheter, som får avgöra vilken
vårdnadsform som passar just det barnet. 

Utformningen i 6 kap. 5 § st. FB att rätten endast får besluta om en ensam
vårdnad i ett mål om äktenskapsskillnad om gemensam vårdnad uppenbart
inte är till barnets bästa, borde enligt mig ändras till att bara innehålla
rekvisitet barnets bästa. Förslagsvis har utformningen ”om det är
nödvändigt” bättre kunna betonat syftet. Införs istället en hänvisning endast
till barnets bästa borde alla feltolkningar kunna undanröjas och möjliggöra
den eftersträvade enhetligheten.

Domstolen kan inte på objektiva grunder ge någon förälder företräde
framför den andre. Detta syns tydligt i domstolarnas bedömningar, där de är
väldigt försiktiga med att anse någon förälder olämplig. 

Det som inte får glömmas är att hela bedömningen måste göras med ett
barnperspektiv, d.v.s. se situationen ur barnets synvinkel. De olika aspekter
på barnperspektivet gör att det i slutändan blir beslutsfattarens egna
uppfattningar som ligger till grund där personliga erfarenheter och
värderingar ingår. Det går rent praktiskt inte att sätta sig in en annan persons
upplevelse, utan det anlagda barnperspektivet blir ett hypotetiskt
ställningstagande. Även om barnets vilja skall tas i beaktande vid
avgörandet, och även har angetts kunna vara den omständighet som tippar
över vågskålen, är det svårt att avgöra dess betydelse, och vilken betydelse
det bör ha. Trots allt vet många barn kanske inte själva vad som är bäst för
dem i det långa perspektivet. Jag tror att barn är de enda som verkligen kan
anlägga ett riktigt barnperspektiv. Ett sådant barnperspektiv ser situationens
innebörd just för tillfället och kan därmed missa de långsiktiga
konsekvenserna. 

Sist men inte minst måste skyddet för familjeliv respekteras av domstolarna
eftersom Europakonventionen gäller som svensk lag. Det starka betonandet
av god kontakt med båda föräldrar genom bland annat umgängesrättigheten
för barnet visar att familjelivet utgör grundenheten även i Sverige. De
svenska reglerna anger precis som Europakonventionen att det krävs starka
skäl för att ingripa i skyddet för familjeliv, vilket syns i den starka
huvudregeln om gemensam vårdnad.
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8.4 Gemensam vårdnad inte alltid det bästa

 
NJA 1999 s 451 fastslog regeln att vid särskilda skäl kan domstolen göra
undantag från huvudregeln om att gemensam vårdnad är till barns bästa. Jag
gör nedan en jämförelse mellan de olika instansernas bedömning för att se
hur domstolen kommit fram till detta. 

Vårdnadstvisten i detta fall uppstod eftersom modern C ansåg sig själv vara
lämpligare som ensam vårdnadshavare för de tre gemensamma barnen.
Även om det inte framgick direkt ur hennes talan, kan man utläsa det ur
hennes åberopade faktum om att hon bäst skulle främja ett umgänge med
fadern, och hade bäst förutsättningar att ta hand om dem och se till deras
behov. Hon påtalade även vikten av att hon haft den största kontakten med
barnen. Indirekt anförde hon även att fadern inte var lämplig med tanke hur
han bland annat varit respektlös och dominant mot henne.  

Fadern ville dock inte peka ut någon av föräldrarna som olämplig, men
tyckte det vore bäst om barnen bodde hos honom med tanke på att han hade
bättre personlig förmåga att ta hand om barnen och var inte motvillig till
gemensam vårdnad som modern.

Vårdnadsutredningen som anfördes gav inte något förslag om vad som torde
vara bästa för barnen, men konstaterade att de olika uppfostringsstilarna inte
kunde vara till barnets bästa. Trots att dottern kommit i kläm genom
konflikten menade vårdnadsutredningen att barnen mådde bra. 
Vittnesförhör bekräftade att dottern stod i konflikt med sina föräldrar och
tidigare tagit avstånd från sin fader, men att hon på senare tid efter flytt till
pappan fått ordning på t.ex. skolarbetet.

TR: n bedömde båda föräldrarna vara lämpliga utan närmare motivering,
vilket stämmer överens med att domstolarna inte på objektiva grunder kan
ge någon förälder företräde. Därefter betonas vikten av samarbete, genom
påståendet att det inte fungerade på grund av konflikten föräldrarna emellan.
Behov av nära kontakt med båda föräldrarna vägde inte så tungt i
tingsrättens bedömning för här var det viktigare att se till kontinuiteten och
stabiliteten i det förhållande som modern utvecklat med barnen. Modern
gavs nämligen här ensam vårdnad eftersom hon varit den som haft mest
kontakt med barnen och närheten till syskonen kan antas vara en del i
stabiliteten som eftersträvades. Att fadern fick umgänge ger dock tanken om
god kontakt med båda föräldrar ett visst genomslag.

Hovrätten lade störst vikt vid att konfliktprognosen för föräldrarna inte var
god. Därmed betonades vikten av ett gott samarbete som förutsättning för
att gemensam vårdnad skall fungera. Eftersom hovrätten påpekade att de
undantagsfall som kunde innebära att ensam vårdnad inte var till barnets
bästa, var olämplighet eller djup och svår konflikt, visar en tydlig påverkan
av de nyligen införda reglerna från 1998. När hovrätten uttalade sig om att
moderns lämplighet inte kunde bedömas annorlunda från vad som gjorts i
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tingsrätten, lade de både lämplighet och konflikten som grund för sitt
avgörande. Kontakten med båda föräldrarna fick genomslag även här för
fadern fick omfattande umgänge trots moderns ensamma vårdnad. 

HD höll inte med HovR om att föräldrarnas meningsskiljaktigheter utgjorde
så särskilda skäl som behövdes för att göra undantag om huvudregel med
gemensam vårdnad till barnets bästa. Även HD gjorde ett uttalande om att
båda föräldrarna måste anses vara lämpliga vårdnadshavare. HD gav
föräldrarna gemensam vårdnad och stärkte därmed presumtionen om att
gemensam vårdnad är till barnets bästa. Genom detta rättsfall fastslogs att
det krävs särskilda skäl för att göra undantag. HD angav inte någon
precisering av vad som skulle utgöra särskilda skäl, utan uttryckte vad som
inte utgör särskilda skäl. Behoven av stabilitet och kontinuitet tillgodosågs
genom det fortsatta boendet hos modern. 

Jag tycker inte att domstolarna gjort en helhetsbedömning där alla
omständigheter beaktas, och inte heller har både kortsiktiga och långsiktiga
konsekvenser övervägts. Det har skett en objektiv bedömning där
presumtionen om gemensam vårdnad i högsta grad legat som största
påverkare i botten. Även om både tingsrätten och hovrätten satte kontinuitet
och stabilitet i förgrunden, är det konflikten mellan föräldrarna som fått
mest fokus. Lämplighetsprövningen undviks genom att säga att båda
föräldrarna är lämpliga, men enligt mig borde en närmare undersökning
göras om hur bra föräldrarna kan uppfylla sitt föräldraansvar. Här borde de
grundläggande behoven av omvårdnad, trygghet och en god fostran
tydligare påpekas som viktiga faktorer, om inte annat för att förstärka den
pedagogiska effekten familjelagstiftning är tänkt att ha. Att HD, den
prejudicerande instansen, inte specificerar varför dessa svåra konflikter inte
utgjorde så särskilda skäl, är något för framtidens domar att ändra på. 

8.5 Misshandel – en omständighet bland andra

Tanken om att gemensam vårdnad anses vara till barnets bästa i de flesta fall
leder in på de vårdnadstvister då det förekommit våld inom familjen. Våld
inom familjen anses nämligen vara ett de särskilda skäl som kan vara
anledning till att huvudregeln frångås, men tydligen inte vilket våld som
helst.

Ibland finns det vägande bakomliggande skäl till motviljan mot gemensam
vårdnad, som grundar sig på att våld förekommit inom familjen Den
föräldern som motsätter sig gemensam vårdnad antas sätta barnets behov i
första hand. Detta i sig tyder på att barnets bästa tas tillvara genom att följa
den förälderns önskemål. 

Frågan är om dessa omständigheter får den betydelse de förtjänar vid
domstolens bedömningar av barnets bästa. Rättsfallet NJA 2000 s 345 visar
att högsta domstolen endast lagt en dom om misshandel som en
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omständighet bland andra, till den helhetsbedömning om barnets bästa, som
skall göras. Istället vägde den omständigheten över när det gällde
samarbetssvårigheterna mellan föräldrarna, som blev den slutliga
anledningen till att modern fick ensam vårdnad. Hur de olika instanserna
gjort sina helhetsbedömningar visar följande diskussion. 

Vårdnadstvisten i det aktuella fallet uppstod då modern ville ha ensam
vårdnad med hänvisning till faderns olämplighet och den djupa konflikten
som uppstått på grund av att han misshandlat henne och även barnen. Som
bevis på anklagelserna fanns en dom om misshandel och ett utfärdat
besöksförbud, som dessutom inte följts. Fadern i sin tur försökte poängtera
vikten av att se till vem som bäst kunde främja umgänge, varvid han skulle
vara den bäste och även den mer lämplige föräldern. Misshandelssituationen
hände i ett upprört tillstånd. 

Vittnesförhören klarlade att rädsla präglade både modern och barnen vid
endast tanken på fadern, även om umgänget i viss mån blev bättre trots att
separationen inte accepterades av barnen. Fadern beskrevs som en dominant
person med uppfostringsynen att lite ”dask på rumpan” var ok. 
 
TR betonade att en domstol kan förordna om gemensam vårdnad även om
en förälder motsätter sig det. HovR anförde att huvudregeln om gemensam
vårdnad kräver särskilda skäl för att inte tillämpas. Endast HD påtalade att
huvudregeln krävde särskilda skäl för att undantas, samt att endast bådas
motvilja kunde hindra domstolen från att utdöma gemensam vårdnad i
slutändan. 

Alla instanser ansåg båda föräldrarna vara lämpliga, men HD gick närmare
in på lämplighetsbedömningen av fadern. HovR utgick från att föräldrarna
var lämpliga eftersom de månade om barnen, även om de var i en konflikt.
HD tyckte inte att misshandeln var ett tecken på olämplighet eftersom det
skett i ett upprört tillstånd och övriga utredningen inte visade något i den
riktningen. 

TR betonade umgänget och satte även fokus på konflikten, men TR lade
större vikt vid misshandeln än HovR och HD. TR lade direkt misshandeln
som grund till att konflikten blivit för djup för att samarbete skulle fungera,
och hans våldsamma beteende gav i slutändan modern ensam vårdnad.
HovR nämnde inte ens misshandeln, men påpekade besöksförbudet. Deras
helhetsbedömning med långt tidsperspektiv tog fram slutsatsen att
besöksförbudet inte var hinder för gemensam vårdnad eftersom det endast
var tillfälligt.

Även om HD inledningsvis angav att misshandel mot barnet eller andra
föräldern kunde innebära att en förälder ansågs olämplig och innebära
särskilda skäl, gav HD inte misshandeln sådan betydelse här. Att
misshandeln skett i ett upprört tillstånd, är enda andledning till att denna
lösning valdes, så vitt jag kan förstå. Istället fokuserade HD på konflikten i
det stora hela, och valde att lägga den djupa konflikten som särskilt skäl. 
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Misshandeln togs således upp av HD men angavs endast vara ett exempel på
vad som kunde vara en svårighet mellan föräldrarna, som i sin tur leder till
att inget samarbete kan uppnås. Därmed kunde inte heller gemensam
vårdnad förordnas då konflikten var så svår och djup att de inte kunde
komma överens om frågor rörande barnen. HD betonade genom detta att
gemensam vårdnad bygger på gemensamt ansvar, kommunikation och
önskan om att främja umgänge med båda föräldrarna. Prognosen av
konflikten var inte god och därmed utdömdes ensam vårdnad till modern.

De olika instanserna har inte gått likadant tillväga i sina s.k.
Helhetsbedömningar. TR lade stor vikt vid misshandeln och beslutade om
ensam vårdnad till moderns fördel. HovR nämnde inte misshandeln
överhuvudtaget och HD lade misshandeln som en omständighet bland
andra. 

Även om jag förespråkar att en helhetsbedömning måste göras för att avgöra
barnets bästa, anser jag inte så i detta fall. Våld kan inte godtas utan i sig
särskilda skäl, vilket är en diskussion som dock ligger utanför denna uppsats
omfattning. Men, misshandel av vilken grad och i vilken situation som helst
borde enligt mig automatiskt innebära att man definitivt är olämplig som
vårdnadshavare! Jag anser att det borde vara tillräckligt med en
misshandeldom för att direkt avgöra att gemensam vårdnad inte skall kunna
bli möjligt. Misshandel är en svår kränkning av en persons integritet och
oavsett om misshandeln drabbat barnet själv eller den andre föräldern, sätter
det djupa spår, både hos barnet och den andre föräldern. Förutsättningarna
för ett gott samarbete i dessa fall torde vara minimala. Istället borde ett
omfattande umgänge tillgodose barnets behov av god kontakt med båda
föräldrarna. Även om HD i det här fallet kom till slutsatsen att gemensam
vårdnad inte var till barnens bästa, borde misshandel ha fått mycket större
betydelse. Som HD även påtalade, kan misshandel vara ett särskilt skäl. Att
utesluta misshandel som skett i upprört tillstånd innebär ett allt för stort
glapp enligt mig. 

Om domstolarna gjort en helhetsbedömning i dessa fallen är tveksamt, för
de grundläggande behoven av omvårdnad, trygghet och en god fostran
nämns inte. Jag anser att det måste finnas en bedömning av huruvida dessa
tillgodoses för att åtminstone betona vikten av föräldrarnas ansvar och om
inte annat utgöra en allmän attitydpåverkan som främjar barnets bästa.
Rädsla för en förälder stämmer inte med min bild av varken god omvårdnad
eller en god fostran, men framförallt inte med tryggheten som alla barn
borde ha rätt till. 
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8.6 Barnets bästa vid förälders död

Diskussioner fördes redan vid tillkomsten av föräldrabalken om det fanns
behov av att öka möjligheterna att förordna om särskild förmyndare, efter en
förälders död.  Fram till nu har frågan inte fått större uppmärksamhet, men i
och med den nya översynen av föräldrabalken som pågå framhävs
förändringsbehovet. Den allmänna debatten om våld i nära relationer,
speciellt mot kvinnor har även påskyndat överseendet av de aktuella
reglerna. Samhället visar nu generellt mindre tolerans mot våld i samhället,
vilket lagstiftningen försöker inskärpa genom diverse lagändringar.
 
Regleringen av vårdnaden vid dödsfall idag innebär att vårdnaden
automatiskt överförs till den andre föräldern ensam. Endast om båda
föräldrarna dör, skall rätten göra en prövning för att avgöra om vårdnaden
skall överföras till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. För att en
sådan skall utses efter en förälders död, krävs istället att den förälder som
fått ensam vårdnad, anses olämplig att inneha vårdnaden. 

Denna utformning lever kvar sedan den första lagstiftningen. I början av
1900-talet var dock en överföring av vårdnaden till modern, beroende på
huruvida hon hade stöd och råd av släktingar och förmyndare. Detta visar att
en prövning av hennes lämplighet gjordes automatiskt, vilket som till synes
inte är fallet idag. De föreslagna ändringarna om att införa automatisk
prövning av vårdnadsfrågan efter dödsfall, kan enligt denna synvinkel verka
vara ett steg tillbaka. Det är enligt min mening inte fallet, även om det rent
praktiskt skulle kunna tolkas så. Förutsättningarna för att en prövning skulle
bli aktuell idag, är inte samma som de grundläggande värderingarna som låg
bakom de tidigare ålderdomliga reglerna. Bestämmelsen om
lämplighetsprövningen var grundad på synen av kvinnan som otillräckligt
kompetent att ta hand om sig själv, och därmed ifrågasattes hennes förmåga
att ta hand om ett barn. Förmynderskapsreglerna som innebar att mannen
var kvinnans förmyndare med all makt indikerar i sig att kvinnan
undertrycktes generellt i det dåtida samhället, och återspeglades även på
andra rättsområden.  Ännu tydligare exempel på detta är regleringen i 1734-
års lag, som gav mannen företräde i de fall lämplighetsbedömningen utföll
lika, men denna ojämlikhet gällde efter skilsmässa och inte vid dödsfall.

Då en förälder som haft ensam vårdnad dör, inträder inte automatiskt ensam
vårdnad för den andre. En begäran om ändring i vårdnaden måste inkomma
antingen från den andre föräldern eller från socialnämnden. Idag kan en
överflyttning ske till en särskilt förordnad vårdnadshavare om det är
lämpligare. Denna situation kan t.ex. uppstå då en ogift moder dör, vilket tar
oss tillbaka till lagen om barn utom äktenskap. Överföringen till fadern var
på den tiden inte heller ovillkorlig utan en prövning av de enskilda
omständigheterna gjordes, vilket ofta resulterade i att barnavårdsmannen
eller andra anhöriga fick vårdnaden. Till skillnad från nu hade även anhöriga
och allmän åklagare rätt att föra talan. Den utvidgade talerätten som då
fanns torde vara att eftersträva även idag, då det kan finnas fall där
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närstående fått en stark knytning till barnet och där fadern inte alls varit
delaktig i barnets liv. Sedan socialnämnden även fått en rätt att väcka talan,
och inte bara göra en anmälan är talerätten i viss mån utökad, men torde
som sagt kunna utvidgas ytterligare. 

För att en överflyttning i dessa fall skall kunna ske idag måste en anmälan
om brister i omsorgen göras, vilket gör prövningen för beroende av
myndigheternas agerande. Det borde finnas en naturlig prövning av
vårdnaden i dessa fall, och då just med tanke på de fall där våld inom
familjen förekommit.

8.6.1 RH 1990:127 

I RH 1990: 127 blev det tal om att ta ställning till två paragrafer, dels 6 kap.
9 § FB om dödsfall och dels 6 kap. 7 FB om brister i omsorgen. 

Fyra år efter att fadern dömts för dråp på hustrun väckte socialnämnden
talan om att en vårdnadsöverflyttning borde ske med hänvisning till att det
fanns brister i omsorgen medförande bestående men för barnens hälsa eller
utveckling. De två gemensamma barnen blev vittne till hur fadern tog livet
av deras mor. Eftersom fadern hade fått ensam vårdnad automatiskt enligt 6
kap. 9 § FB. väcktes talan om att vårdnadsöverflyttning skulle ske till
särskilt förordnade vårdnadshavare enligt 6 kap. 7 § FB. 

Socialförvaltningens talan pekade på det som utgjorde faderns brister i
omsorgen. Det var enligt dem inte tillräckligt att han kunde tillgodose de
grundläggande behoven eftersom han sammantaget inte kunde ge dem en
trygg och stabil uppfostran. Det anfördes att fadern inte var lämplig som
vårdnadshavare och att omsorgsbristen medfört bestående fara för barnens
hälsa samt att fängelsestraffet hindrade aktiv deltagande i uppfostran.
Fadern menade att han inte brustit i omsorgen och mindes inte något om hur
hustrun avlidit.

Omfattande vittnesförhör med socialarbetare, läkare och barnpsykologer
samt vänner till fadern, anfördes i domstolen. Fadern framställdes som
dominerande, impulsiv och känslomässigt omogen, utan förmåga att se till
barnens behov av närhet och kontakt med sin mor. Barnen var rädda för
fadern.  Det framkom också åsikter att det inte vore lämpligt att låta barn
växa upp hos en far som dödat modern. 

De barnpsykologiska utredningarna visade att barnen lidit skada av moderns
död, vilket uttryckt sig på olika sätt. Båda barnen fick en chock och visade
tecken på depression eftersom de bland annat kände sig övergivna.
Förträngning var en av reaktionerna men även tvångsmässiga symptom
uppstod. Risken med att låta fadern behålla vårdnaden var att barnen skulle
få leva i ständig osäkerhet och konflikt eftersom barnen var rädda att fadern
skulle döda igen, och en beroendeställning till den personen kunde ge stora
psykologiska problem i framtiden. 
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TR lade först den grundläggande omsorgen för bedömning och kom till
slutsatsen att fadern inte brustit i omsorgen i den bemärkelsen, eftersom det
framkommit att han kunde ta hand om barnen rent praktiskt. Därefter gjorde
TR en lämplighetsprövning utifrån omständigheten att han mördat modern.
De lade således enskild vikt vid omständigheten att mord skett och pekade
ut honom som olämplig på grund av att han mördat barnens mor. De såg till
om det fanns praktiska möjligheter till kontakt med föräldern, vilket sedan
vägdes mot barnens behov av trygghet och stabilitet. Här fann tingsrätten att
det inte fanns praktiska möjligheter till kontakt eftersom fadern satt i
fängelse och eftersom barnen funnit sig väl tillrätta hos fosterföräldrarna
skulle den uppbyggda stabiliteten främjas.  De barnpsykologiska
utredningarna visade att barnen lidit bestående men för sin hälsa och därför
utsågs en särskilt förordnad vårdnadshavare.  

Hovrätten utvecklade inte sina domskäl närmare utan fastställde TR: s dom
om att särskilt förordnade vårdnadshavare skulle utses. Tillägget som
gjordes i samband med detta beslut visar kopplingen till de grundläggande
behoven i 6 kap. 1 § FB. Hovrätten påminde nämligen om att fadern inte
uppfyllt sitt föräldraansvar att se till att dessa behov och andra personliga
förhållanden tillgodoses. Fadern var inte lämplig som vårdnadshavare
eftersom han brustit i omsorgen när han genom mordet tog modern, hemmet
och fadern från barnen i samma andetag. HovR lade de barnpsykologiska
utredningarna till grund för att anta att bestående fara för barnens hälsa och
utveckling blivit en följd av omsorgsbristen.

Först och främst är det viktigt att påpeka tidpunkten för när socialnämndens
talan kom till prövning. Jag tycker att fyra år efter dödsfallet är lång tid,
speciellt då det handlar om barn och dess utveckling. Här försvinner
barnperspektivet direkt, eftersom ett barn uppfattar tidsperioder som mycket
längre än vuxna. Med tanke på familjehemsplaceringen som syftar till att
skapa trygghet och en stabil miljö, måste det vara av all anledning att
försöka påskynda processen. Då det inte var min mening att närmare utreda
socialnämndens förfarande i dessa processer, lämnar jag frågan öppen. Jag
vill dock belysa vikten av att prövningen av dessa fall bör ses över. Införs
det som föreslagits, en automatisk prövning, torde tidsaspekten lösas av sig
själv. Då blir det en prövning direkt utan att socialnämnden behöver agera
mer än vad som krävs för att göra behövlig utredning. 

Både tingsrätt och hovrätt gjorde en lämplighetsprövning utifrån faderns
möjligheter att uppfylla de grundläggande behoven i 6 kap.  1§ FB. Det
aktiva barnets bästa sätts ihop med det passiva barnets bästa som just
uttrycks i 6 kap. 7 § FB om brister i omsorgen. Som tidigare påpekat saknar
denna bestämmelse någon hänvisning till barnets bästa, vilket jag
kommenterar närmare senare.
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8.6.2 T 447-01

Bakgrunden till vårdnadstvisten i Trelleborgs tingsrätt vittnar om hur våld
kan te sig i verkliga livet, och vilka konsekvenser som följer. Mannen i det
här fallet tog livet av sin gravida hustru efter ett gräl på grund av hans
otrohet. Då mannen dömdes till tio års fängelse för mord på hustrun blev
den gemensamma dottern familjehemsplacerad och en vårdplan godtogs av
fadern, som automatiskt fått ensam vårdnad.

Socialnämnden väckte sedan talan om att vårdnaden skulle överflyttas till
särskilt förordnade vårdnadshavare då fadern brustit i omsorgen om dottern
på ett sätt som medfört bestående fara för barnets hälsa och utveckling enligt
6 kap. 7 § FB. Den största omsorgsbristen var att fadern omöjliggjort
kontakt med modern genom mordet. Att kontakten brutits med honom själv,
att han förmedlat olika budskap och risken för upprepat våld, var andra
grunder som anfördes. Paret i familjehemmet ansågs kunna ge flickan
trygghet och omvårdnad och var därför lämpade att utses som särskilt
förordnade vårdnadshavare. 

Vårdnadsutredningens lämplighetsprövning framförde fadern olämplig
direkt genom mordet på hustrun. De utgick från att barnets behov grovt
kränkts och att föräldrabalkens krav därmed krav inte uppfyllts. De påtalade
också att fadern inte var en god vårdnadshavare eftersom han inte såg
situationen ur barnets synvinkel utan tänkte mer på sig själv. Därmed skulle
barnet få svårigheter att bearbeta förlusten. Förståelsen av brottet
försvårades av faktumet att fadern gav en annan version av
händelseförloppet än vad myndigheterna sa till barnet. Det fanns enligt dem
en påtaglig fara för dotterns utveckling som utgjorde skäl till brist i
omsorgen. Det fanns inte någon möjlighet till kontakt med fadern och
beroendeställning till en person som dödat ens mor, var inte till barnets
bästa. 

Vidare framkom att dottern anpassat sig bra i familjehemmet efter viss
kontakt med barnpsykiatri och umgänge med fadern. Behovet av kontakt
med fadern var inte tillräckligt stort för att han skulle få yttersta ansvaret för
dottern, eftersom han utsatt henne för en så svår upplevelse och sådana
karaktärsdrag stämde inte överens med föräldrabalkens krav.
TR: s korta bedömningen inledde med konstaterandet att det inte fanns
några praktiska förutsättningar för vårdnadens utövande, i och med
fängelsestraffet. De vägde sedan ihop att han mördat sin gravida hustru med
övriga omständigheter, och ansåg honom olämplig. Till dotterns bästa
utsågs därför särskilt förordnade vårdnadshavare. 

TR var kort i sina domskäl och gjorde en hänvisning till övriga
omständigheter i fallet, så jag tycker inte att de gör någon närmare
helhetsbedömning. Om så skett, framkommer det i alla fall inte tillräckligt
tydligt. Förhoppningsvis har bedömningen av de anförda skälen skett med
ett sådant perspektiv och inneburit att både objektiva och subjektiva
omständigheter fått betydelse. TR gjorde dock en hänvisning till barnets
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bästa, vilket inte lagtexten hänvisar till i denna paragraf. Detta tycker jag är
bra, för det tyder på att bedömningen skett utifrån den ståndpunkten. 

Då det måste vara socialnämnden talan och övriga vittnesuppgifter som
legat till grund, vill jag se hur de har formulerat sina antaganden. 

Socialnämnden utgår från att de grundläggande behoven av trygghet och
omvårdnad måste tillgodoses. T.ex. anfördes att paret i familjehemmet var
lämpliga just av anledningen att de uppfylla detta. Det största behovet visar
sig dock vara behovet av kontakt med föräldrarna. Bristen i omsorgen är
härmed klar eftersom fadern omöjliggjort kontakt med modern genom
mordet och även hindrat kontakt med sig själv i och med fängelsevistelsen. 

Barnperspektivet avgjorde att det fanns påtaglig fara för barnets hälsa,
eftersom han inte kunde sätta sig in i barnets situation. Det är inte bara
domstolarna som skall anlägga ett barnperspektiv utan även föräldrarna, när
de avgör vad som är till barnets bästa. Härmed betonas vikten av att se
situationen ur barnets synvinkel.

Bedömningen gjordes både i ett kortsiktigt och i ett långsiktigt perspektiv,
även om det inte uttalas att bestående fara uppstått, utan påtaglig fara, på
såväl kort som lång sikt.

Till skillnad mot vad som anförts i förarbeten har föräldern i viss mån
bedömts på objektiva grunder här. Det anförs uttryckligen att
karaktärsdragen av en fader som mördat modern till sitt barn inte hör ihop
med en lämplig förälder enligt föräldrabalken. Barn bör därmed inte ställas i
beroendeställning till en sådan person.

8.6.2.1 Föräldraarätt?

Min första tanke var att föräldrarätten förloras direkt om en förälder tagit
livet av den andre föräldern. En sådan slutsats går vid närmare eftertanke
inte att dra, utan frågan kräver ingående övervägningar. Det går inte att
utesluta denna person som vårdnadshavare automatiskt, utan svaret måste
bero på om det funnits brister i omsorgen eller andra omständigheter som
talar för att föräldern är olämplig i hänsyn till barnets bästa. Fadern som
mördade sin gravida hustru i T 447 - 01 anförde detta och jag kan inte annat
än att instämma. 

Frågan är först och främst om det överhuvudtaget finns något som med fog
kan kallas föräldrarätt. Rubriken 6.2 Föräldrarätt i den röda lagboken
Sveriges Lagar ger stöd för den åsikten. Som sagt är den rådande
uppfattningen dock snarare att det finns något som kallas barnrätt, och att
det allt mer är barnens intresse som sätts i första hand och inte föräldrarnas.
Att det finns föräldraansvar är dock enligt mig tydligt. Barns grundläggande
rättigheter till omvårdnad, trygghet och god fostran ingår häri. Genom att
mörda sitt barns andra förälder, visar att föräldern inte tagit sitt ansvar på
allvar och tänkt på konsekvenserna för barnet. Barnperspektivet som inte
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bara skall anläggas av samhället utan självklart även av föräldrar, innebär att
situationen måste ses ur barnets synvinkel, vilket en mördande förälder inte
kan tänkas ha gjort.

Andra frågan som uppkommer är vilket behov ett barn har av en förälder
som begått mord. Föräldraansvaret innebär som anfört att barnens
grundläggande behov måste tillgodoses. Jag tycker att ett så våldsamt
beteende tyder på att man inte sätter barnets behov i första hand, för det kan
inte vara till någots barns fördel att förlora en förälder. Trygghet och
stabilitet rubbas ofrånkomligen av en förlust av en förälder och därmed är
direkt ett av behoven inte uppfyllt. Huruvida omvårdnadsbehovet och god
fostran kan tillgodoses av en mördande förälder beror till stor del på
omständigheterna, vilket jag vidareutvecklar nedan.

Fadern i T 447-01 har också rätt i att beroendeställningen till fadern består
oavsett om han har vårdnaden eller inte. Beroendeställningen utan
vårdnadskap ligger dock på ett annat plan enligt mig, vilket inte har
betydelse i vårdnadsfrågan. För att diskutera den beroendeställningen
kommer man in på frågan om barns rätt till vetskap om sitt ursprung, vilket
inte går att fördjupa sig i här. Det som dock är viktigt att poängtera är att
barnets beroendeställning beror på livscykelns gång där föräldrarna har ett
ansvar att särskilt skydda sitt barn. Man bör även komma ihåg att allt
eftersom barnet blir äldre och utvecklas minskar detta beroende. Misslyckas
en förälder med att skydda sitt barn, blir det upp till andra att försöka fylla
detta behov.

Hela vårdnadssystemet med gemensam vårdnad som norm bygger på vikten
av god och nära kontakt med båda föräldrarna. Umgängessabotage väger
således extremt tungt vid helhetsbedömningar som görs av domstolen. Att
mörda sitt barns andra förälder är den grövsta formen av umgängessabotage
jag kan tänka mig. Det är t.o.m. umgängessabotage i dubbel bemärkelse.
Förutom att mördaren tar ifrån barnet möjlighet att umgås med föräldern
som dödas, sätter han/hon även sin egen möjlighet till umgänge ur spel
genom att han/hon riskerar att hamna i fängelse. Detta borde i sig vara skäl
att inte ge en sådan person ensam vårdnad till sitt barn. Men, tänker man ett
steg längre, är det svårt att göra en sådan generalisering. Bakomliggande
skäl till mordet måste beaktas. I dessa fall har bland annat svartsjuka och
frustration legat bakom, vilket inte alls är förenligt med någon förståelse
överhuvudtaget. Skulle det däremot röra sig om ett fall där t.ex. en kvinna
blivit brutalt misshandlad under flera år och i ett sista nödrop i en
nödvärnssituation, dödat mannen, måste jag erkänna att jag möjligen kan
förstå. En sådan gärning är inte försvarbar men torde inte enligt mig vara
anledning till att frånta denna person vårdnaden. Här kan det ju nämligen
vara så att personen faktiskt tänkt på barnets behov i ett långsiktigt
perspektiv och därmed satt barnets behov och omsorg i första hand. Om
man även ser detta fall som ett grovt umgängessabotage måste erinras om att
i de fall det finns beaktansvärda skäl för motvilja till umgänge, kan det
innebära att motviljan får minskad betydelse. Misshandel, övergrepp och
andra tecken på olämpligheter har getts som exempel på beaktansvärda skäl,
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vilket i mitt hypotetiska fall skulle innebära något liknande förmildrande
omständigheter. 

Det borde finnas ett tydligt ställningstagande från samhället att ta avstånd
från allt som handlar om våld, och speciellt när det skett inom familjen, som
är grunden för allt liv och framtid. Förslagen om att införa en automatisk
prövning av vårdnaden vid dödsfall är ett steg på vägen eftersom
bedömningen inte blir beroende av myndigheternas agerande då. För min
egen del tycker jag att en särskild paragraf gott kunde införas för att
framföra att mord är en omständighet som med allra största vikt påverkar
barnets bästa. Det redan görs en hänvisning om att speciellt risken för att
barn far illa skall beaktas vid bedömningen av barnets bästa. Förlust av en
förälder orsakat av mord utfört av den andra föräldern är för mig klart en
tydlig indikation på att barnet kan komma att fara illa. En speciell
hänvisning till mordsituationen kunde tydliggöra allvarligheten i det hela.

Eftersom det trots allt inte går att ge någon allmängiltig lösning, är enda
utvägen att förespråka en prövning i varje enskilt fall, som måste inträda
automatiskt för rättssäkerhetens skull.

8.7 Slutsats om rättsutvecklingen

Dagens regler visar att en mer utpräglad barnrätt har utvecklats, vilket har
samband med Barnkonventionens påverkan och inflytande genom
förespråkandet av barnets rättigheter och barnperspektivet. 

Barnkonventionen anger att barnets bästa skall sättas i främsta rummet vid
alla åtgärder som rör barn. Denna formulering är dock den svenska, vilket
inte stämmer överens med den engelska versionen. Originaltexten på
engelska innebär nämligen att hänsyn också skall tas till andra intressen som
kan vara viktigare än barnets bästa. Det är meningen att barnets bästa
generellt skall finnas med i bedömningen av vilka rättigheter ett barn har.
Sverige har påverkats av Barnkonventionen genom att principen om barnets
bästa t.ex. har införts i en portalparagraf i 6 kap. FB. I Sverige är principen
t.o.m. starkare, men kan inom snar framtid bli ännu starkare.

8.8 Slutsatser om barnets bästa

Barnets bästa kräver tolkning både från det ena och det andra hållet, men är
trots det en allmän princip. Dess framväxt visar på att det finns en universell
princip om barnets bästa. Även användningsområdet är lika svårdefinierat
som tolkningsmöjligheterna varierar i all oändlighet. En diskussion om olika
tolkningsmetoder skulle behövas för att ytterligare förstå
variationsmöjligheterna.
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Det finns ingen allmän definition eller uttrycklig bestämmelse om barnets
bästa. Inte heller finns det något uttalat universellt barnets bästa, trots
reglering i Barnkonventionen, Begreppet ses ibland som ett öppet koncept
där alla omständigheter i det enskilda fallet skall ligga till grund för den
helhetsbedömning som skall göras. Detta måste dock tolkas i samband med
att man ofta utgår från vissa presumtioner, som härstammar från vad man
anser barn vara i behov av. Därmed läggs stor vikt vid att barnet måste få
god och nära kontakt med båda föräldrarna, vilket syns tydligt genom
huvudregeln om att gemensam vårdnad i de flesta fall, är till barnets bästa. 

Domstolarna har varierat i sin bedömning av vad som utgör barnets bästa
vid vårdnadstvister. Allmänt sett är gemensam vårdnad till barnets bästa i de
flesta fall, vilket ger en stark presumtion. Endast när särskilda
omständigheter talar för en annan lösning, d.v.s., ensam vårdnad bör inte
vårdnadsformen gemensam vårdnad väljas. Särskilda omständigheter utgörs
exempelvis av de situationer när misshandel eller annat våld förekommit
mot barnet eller den andre föräldern. Det har dock i vissa fall endast utgjort
en viktig del av helhetsbedömningen, och då inte fått så stor betydelse vid
prövningen av barnets bästa. Därmed tycker jag inte att rättspraxis tar sitt
ansvar och visar att våld inom familjen borde vara oacceptabelt under alla
omständigheter! Här måste jämföras med faktumet att det direkt uttalats att
djupa och varaktiga konflikter som rubbat förutsättningen för samarbete,
utgör särskilda skäl. Varför kan då inte domstolen göra ett uttalande om att
även misshandel i sig är ett särskilt skäl? För även om det anges som
exempel i lagförarbeten behövs en bekräftelse genom rättspraxis för att
förankra den viktiga ståndpunkten. 

När mord har skett inom familjen visar domstolen en större vilja att sätta
gränser och markera att en sådan förälder visar stora tecken på olämplighet
eftersom det utgör brister i omsorgen. Den starka kopplingen till de
grundläggande behoven av omvårdnad, trygghet och fostran gör att det
markerar föräldraansvarets omfattning så att det passiva barnets bästa får en
plats i det aktiva barnets bästa. För att något aktivt skall fungera måste det
även passivt ligga som grund.

Domstolarnas bedömningar grundar sig på bl.a. vårdnadsutredningarna och
anförda vittnesförhör, men det framkommer inte ofta hur de olika
omständigheterna bedömts.  Snarare tycker jag att det anförs grova
generaliseringar som inte tydliggör tankebanorna. Huruvida detta har att
göra med tidsbrist är en fråga jag inte kan svara på, men situationen borde
ändras. En allmän ökad kompetens hos domstolarna genom fortlöpande
utbildning, torde förbättra domstolarnas prövning och innebära högre
rättsäkerhet för barnen. För min egen del tycker jag förslaget om
familjedomstolar och expertledamöter inte borde förkastas såsom gjorts.
Istället tycker jag att en sådan lösning bör eftersträvas. Det är inte lätt att
anlägga ett barnperspektiv och definitivt inte lätt att bedöma barnets bästa.
Tanken att domare skall ha en vid kompetens inom många områden, är
nobel i sig, men är det verkligen till barnets bästa? Vore det inte bättre att
det bildades en specialdomstol inriktad på att lösa familjetvister, så att
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barnet kom i första hand. Får domarna och nämndemännen möjlighet att
koncentrera sig på ett rättsområde tror jag att en mer enhetlig reglering kan
växa fram. Härmed skulle de inblandade aktörerna få en chans att utvidga
sina kunskaper om barns behov dagligen och även utveckla en känsla för
hur barnets bästa skall tolkas. Det är erfarenhet och kunskaper som ligger
bakom varje barnperspektiv, oavsett vem som öppnat ögonen.  Genom att
dessutom tillsätta expertledamöter finns möjlighet att ytterligare öka
kompetensen hos domstolar. Vilket vi alla är överens om.

Min mening är att lagstiftaren borde visa mer tydligt genom klarare lagtext
vad som är barnets bästa. Ingen förlorar på övertydlighet när gäller att
skydda barn. Risken med att ange vissa omständigheter mer specifikt är att
misstolkning om att andra icke uppräknade omständigheter inte skulle ha
betydelse, är en risk som kan undvikas genom mer information. Utvidgas
möjligheterna att väcka talan vid dödsfall eller väljs den optimala lösningen
med en automatisk prövning i dessa fall, görs ett stort steg för att förbättra
barns ställning. 

För att skydda barns intressen måste vi betona att ömsesidig hänsyn och
respekt är grunderna för hela systemet. Genom en mer enhetlig reglering blir
barnets bästa en del i alla frågor som rör barn. Då sätts barnets bästa i första
hand och vi kan låta vår framtid, barnen, gå en säkrare framtid till mötes. 
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Bilaga A

Valda delar av relevant lagtext, i dess lydelse år
2002.

Föräldrabalken

6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge

Inledande bestämmelser
1 § Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall
behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för
kroppslig bestraffning(124) eller annan kränkande behandling. 

2 § Barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte
rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade
vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller arton
år eller dessförinnan ingår äktenskap.
   Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga
förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda.
Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs
med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall
bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att
hindra att barnet orsakar skada för någon annan skall vårdnadshavaren
vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder
vidtas.
   Om ansvaret i frågor som gäller barnets ekonomiska förhållanden finns
bestämmelser i 9-15 kap.

2a § Barnets bästa skall komma i främsta rummet vid avgörande enligt detta
kapitel av alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.
   Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende
särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.
Risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls
kvar eller annars far illa skall beaktas. 

2b § Vid avgörande enligt detta kapitel av frågor som rör vårdnad, boende
och umgänge skall hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets
ålder och mognad.

Vårdnadshavare
3 § Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är
gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam. Ingår föräldrarna
senare äktenskap med varandra, står barnet från den tidpunkten under
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vårdnad av dem båda, om inte rätten dessförinnan har anförtrott vårdnaden
åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. 
   Om det döms till äktenskapsskillnad mellan föräldrarna står barnet även
därefter under båda föräldrarnas vårdnad, om inte den gemensamma
vårdnaden upplöses enligt 5, 7 eller 8 §. Skall barnet även efter domen på
äktenskapsskillnad stå under båda föräldrarnas vårdnad, skall rätten i domen
erinra om att vårdnaden alltjämt är gemensam.

4 § Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna och vill
föräldrarna gemensamt utöva vårdnaden, skall rätten på talan av dem båda
förordna i enlighet med deras begäran, om inte gemensam vårdnad är
uppenbart oförenlig med barnets bästa.
   Föräldrarna kan få gemensam vårdnad också genom registrering hos
skattemyndigheten efter anmälan av dem båda

1. till socialnämnden i samband med att nämnden skall
godkänna en faderskapsbekräftelse, eller

2. till skattemyndigheten under förutsättning att förordnande
om vårdnaden inte har meddelats tidigare och att föräldrarna och barnet är
svenska medborgare.

5 § Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och vill
någon av dem få ändring i vårdnaden, skall rätten efter vad som är bäst för
barnet förordna att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden
åt en av föräldrarna.
   Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna
motsätter sig det.
   Frågor om ändring i vårdnaden enligt första stycket prövas på talan av en
av föräldrarna eller båda. I mål om äktenskapsskillnad får rätten utan
yrkande anförtro vårdnaden om barnet åt en av föräldrarna, om gemensam
vårdnad är uppenbart oförenlig med barnets bästa.

6 § Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, får de
avtala att vårdnaden skall vara gemensam eller att en av dem skall ha
vårdnaden om barnet. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och
socialnämnden godkänner det enligt andra stycket.
   Har föräldrarna avtalat om gemensam vårdnad, skall socialnämnden
godkänna avtalet, om det inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa.
Innebär avtalet att en av föräldrarna skall ha ensam vårdnad, skall nämnden
godkänna avtalet, om det som har överenskommits är till barnets bästa.

7 § Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig
till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på
ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall
rätten besluta om ändring i vårdnaden. 
   Står barnet under båda föräldrarnas vårdnad och gäller vad som sägs i
första stycket en av dem, skall rätten anförtro vårdnaden åt den andra
föräldern ensam. Brister också den föräldern i omsorgen om barnet på det
sätt som sägs i första stycket, skall rätten flytta över vårdnaden till en eller
två särskilt förordnade vårdnadshavare.
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   Står barnet under endast en förälders vårdnad, skall rätten i fall som avses
i första stycket flytta över vårdnaden till den andra föräldern eller, om det är
lämpligare, till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.
   Frågor om ändring i vårdnaden enligt denna paragraf prövas på talan av
socialnämnden eller, utan särskilt yrkande, i mål om äktenskapsskillnad
mellan föräldrarna eller i andra mål enligt 5 §. 

8 § Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än
föräldrahemmet och är det uppenbart bäst för barnet att det rådande
förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över till den eller dem som
har tagit emot barnet eller någon av dem, skall rätten utse denne eller dessa
att såsom särskilt förordnade vårdnadshavare utöva vårdnaden om barnet.
   Frågor om överflyttning av vårdnaden enligt första stycket prövas på talan
av socialnämnden

9 § Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och en av dem dör,
skall den andra föräldern ensam ha vårdnaden. Om båda föräldrarna dör,
skall rätten på anmälan av socialnämnden eller när förhållandet annars blir
känt anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. 
   Om barnet står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den
föräldern dör, skall rätten på ansökan av den andra föräldern eller på
anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller,
om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

10 § Står barnet under vårdnad av en eller två särskilt förordnade
vårdnadshavare och vill någon av barnets föräldrar eller båda få vårdnaden
överflyttad till sig, skall rätten besluta efter vad som är bäst för barnet.
Rätten får inte flytta över vårdnaden till föräldrarna gemensamt, om båda
föräldrarna motsätter sig det.
   Frågor om överflyttning av vårdnaden enligt första stycket prövas på talan
av båda föräldrarna eller en av dem eller på talan av socialnämnden.

10a § Om vårdnadshavare skall förordnas särskilt, utses någon som är
lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Den som är
underårig får inte förordnas till vårdnadshavare. 
   Två personer kan utses att gemensamt utöva vårdnaden, om de är gifta
med varandra eller bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden.
   För syskon skall samma person utses till vårdnadshavare, om inte
särskilda skäl talar mot det.
   Om vårdnadshavare skall förordnas efter föräldrarnas död och föräldrarna
eller en av dem har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare, skall
denna person förordnas, om det inte är olämpligt.

10b § En särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt att på begäran bli
entledigad från uppdraget. 
   Om barnet har två särskilt förordnade vårdnadshavare och någon av dem
vill att vårdnaden inte längre skall vara gemensam, skall rätten på talan av
en av dem eller båda anförtro vårdnaden åt en av dem efter vad som är bäst
för barnet. Rätten kan också i mål om äktenskapsskillnad mellan
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vårdnadshavarna utan yrkande förordna om vårdnaden enligt vad som nu
har sagts, om gemensam vårdnad är uppenbart oförenlig med barnets bästa.

10c § En särskilt förordnad vårdnadshavare skall entledigas, om han eller
hon vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk eller
försummelse eller av någon annan orsak inte längre är lämplig som
vårdnadshavare.
   Om barnet har två särskilt förordnade vårdnadshavare och den ena
entledigas eller dör, skall den andra ensam ha vårdnaden. Om båda
vårdnadshavarna entledigas eller dör, skall rätten utse en eller två andra
personer att vara särskilt förordnade vårdnadshavare.
   Frågor om ändring i vårdnaden enligt denna paragraf prövas efter ansökan
av socialnämnden.

Vårdnadens utövande
11 § Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör
barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med
barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets
synpunkter och önskemål. 

12 § Barnet ingår självt avtal om anställning eller annat arbete, men endast
om vårdnadshavaren samtycker till avtalet. Barnet får självt säga upp avtalet
och, om barnet har fyllt sexton år, utan nytt samtycke avtala om annat arbete
av liknande art.
   Barnet eller vårdnadshavaren får säga upp avtalet med omedelbar verkan,
om det behövs med hänsyn till barnets hälsa, utveckling eller skolgång. Har
vårdnadshavaren sagt upp avtalet av detta skäl, får barnet inte därefter träffa
nytt avtal utan vårdnadshavarens samtycke. 
Om verkan av att barnet ensamt har träffat avtal om arbete utan att ha rätt
till det finns bestämmelser i 9 kap. 6 och 7 §§. 

13 § Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare, skall vad som sägs i
11 eller 12 § gälla dem tillsammans. 
   Är en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak
förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan
olägenhet kan uppskjutas, bestämmer den andre ensam. Denne får dock inte
ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte
barnets bästa uppenbarligen kräver det. 

14 § Om rätten för barn och vårdnadshavare att få stöd och hjälp hos
socialnämnden finns bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453).(172)
Socialnämnden förmedlar kontakter med andra rådgivande samhällsorgan. 

Barnets boende
14a § Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna, får rätten på talan av
en av dem eller båda besluta vem av föräldrarna barnet skall bo tillsammans
med. Avgörande skall vara vad som är bäst för barnet.
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   Föräldrarna får avtala om barnets boende. Avtalet skall gälla, om det är
skriftligt och socialnämnden godkänner det. Avtalet skall godkännas, om det
som har överenskommits är till barnets bästa.

Umgänge
15 § Barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor
tillsammans med.
   Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av
umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt
möjligt tillgodoses. Särskilt förordnade vårdnadshavare har ett motsvarande
ansvar.
   Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge
med någon annan som står det särskilt nära så långt möjligt tillgodoses. 
   Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och skall umgås med en
förälder som det inte bor tillsammans med, skall den andra föräldern lämna
sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda
skäl talar mot det. Om barnet skall umgås med en förälder som inte är
vårdnadshavare eller med någon annan som står barnet särskilt nära, skall
upplysningar enligt första meningen lämnas av vårdnadshavaren.

15a § Rätten skall besluta om umgänge efter vad som är bäst för barnet.
Talan om umgänge får föras av en förälder som vill umgås med sitt barn.
Om umgänge begärs av någon annan, får talan föras av socialnämnden. 
   Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, får de
avtala om barnets umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans
med. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner
det. Avtalet skall godkännas, om det som har överenskommits är till barnets
bästa.

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

Inledande bestämmelse
1 § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i
samförstånd med den unge och hans vårdnadshavare enligt bestämmelserna
i socialtjänstlagen  
   Den som är under 18 år skall dock beredas vård enligt denna lag, om
någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas
att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som
har vårdnaden om honom och, när den unge har fyllt 15 år, av honom själv. 
   Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år,
om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden
i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig
vård inte kan ges med den unges samtycke.  
Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22 och 24 §§. 
Beredande av vård
2 § Vård skall beslutas om det på grund av misshandel otillbörligt
utnyttjande brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns
en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.
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3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling
för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande
medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.
   Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård
enligt 31 kap. 1 a § brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i
uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i
första stycket.

Barnkonventionen

Svensk version429

Artikel 3

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga
eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa
myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i
främsta rummet. 
2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd
och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn
tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess
föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar
för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga
lagstiftnings- och administrativa åtgärder. 
3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och
inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av
behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet,
hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn.

Engelsk version430

Article 3
1. In all actions concerning children, whether undertaken by public or
private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities
or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary
consideration. 
2. States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is
necessary for his or her well-being, taking into account the rights and duties
of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible
for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and
administrative measures. 
3. States Parties shall ensure that the institutions, services and facilities
responsible for the care or protection of children shall conform with the
standards established by competent authorities, particularly in the areas of
safety, health, in the number and suitability of their staff, as well as
competent supervision.

                                                
429 http://www.rb.se/konvention/helaKonventionen.htm#Artikel3 (2003-02-04)
430 http://www.unicef.org/crc/fulltext-frameset.htm (2003-01-04)
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