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Summary 
The aim of this thesis is to clarify the legal situation regarding Swedish 
custody law. It also discusses the absence of legal rules in terms of right of 
decision in joint legal custody. The essay is structured to focus on the 
current legislation and also to argue proposed measures to improve the 
opportunities for parents with joint legal custody to maintain the joint legal 
custody even though there are disagreements concerning a certain issue. 
Consensus should not always be a requirement. In order to put the Swedish 
legislation regarding joint legal custody in a wider perspective, the legal 
position in Sweden’s neighboring countries Norway and Denmark is also 
investigated. 
 
The regulation on Swedish custody issues has undergone continuous change 
during the last decade. Currently, one given parameter of the Swedish 
legislation is that all decisions shall be made from the perspective the 
child’s best interest, and another that parents must have joint legal custody. 
The legislator has acknowledged that there is a need for parents to be able to 
turn to the court for decisions in situations where they cannot agree, 
regarding custody, accommodation and access. If there is disagreement 
regarding issues which does not concern custody, accommodation or access, 
there is at present no dispute-resolution model in Swedish law to solve this. 
The same is true in both Norway and Denmark. The most significant 
difference between Sweden and its neighbors Norway and Denmark is the 
residential parent’s right of decisions. In Sweden, the residential parent’s 
right of decisions is limited to decisions pertaining the daily care. In Norway 
and Denmark, however, the residential parent for example can decide, in 
excess of the daily care, where in the country the child will live. The 
investigation SOU 2007:52 Beslutanderätt vid gemensam vårdnad lay forth 
that such a regulation ought to be instated also into the Swedish legislation. 
The proposition did, however, not win any response. In doctrine and 
amongst members of the parliament the standpoint that a change in the 
regulation, on the subject of parents’ right of decisions within joint legal 
custody, is needed has been raised. 
 
In the analysis I find that there is a strong support for the insertion of a 
developed dispute-resolving model into Swedish law regarding issue within 
the general areas of the child’s school attendance, health and care. I believe 
that a change in the legislation needs to be made. In the thesis, a couple of 
dispute-resolution models are presented. The question is which one fits the 
Swedish legislation best? There does not seem to be an easy answer to this. I 
think that it is possible to find some explanation for the lack of changes in 
Swedish legislation in the theory about normative basis patterns. 
Furthermore, it seems that there is a need for deeper and more thorough 
investigation before the introduction of a dispute-resolution model in 
Swedish law becomes a reality. 
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Sammanfattning 
Detta arbete har som sitt främsta syfte att belysa lagregleringen samt 
avsaknaden av lagreglering gällande beslutanderätt vid gemensam vårdnad. 
Behandlingen av ämnet inriktar sig på den nuvarande lagstiftningen och 
därtill föreslagna åtgärder för att förbättra möjligheterna för föräldrar med 
gemensam vårdnad att bibehålla den gemensamma vårdnaden, trots att det 
råder meningsskiljaktigheter i en viss fråga. Konsensus bör inte alltid vara 
ett krav. För att föra in den svenska lagstiftningen kring beslutanderätt vid 
gemensam vårdnad i ett större perspektiv, utreds även rättsläget i Sveriges 
grannländer Norge och Danmark. 
 
Den svenska vårdnadsregleringen har under de senaste årtiondena 
genomgått kontinuerlig förändring. Idag är en utgångspunkt för 
lagregleringen att alla beslut skall utgå från barnets bästa och en annan att 
föräldrar skall ha gemensam vårdnad. Lagstiftaren har ansett att det finns ett 
behov för föräldrar att kunna vända sig till domstol för avgörande i de 
situationer då föräldrarna inte kan enas i frågor som rör vårdnad, boende och 
umgänge. Råder det oenighet i frågor som inte berör vårdnad, boende eller 
umgänge saknas det i svensk rätt en tvistelösningsmodell att använda, vilket 
också gäller såväl Norge som Danmark. Den mest betydande skillnaden 
mellan Sverige och grannländerna Norge och Danmark är boendeförälderns 
beslutanderätt. I Sverige är boendeförälderns beslutanderätt begränsad till 
beslut kring den dagliga omsorgen medan i Norge och Danmark kan 
boendeföräldern, utöver beslut om den dagliga omsorgen, exempelvis 
besluta var i landet barnet skall bo. Utredningen SOU 2007:52 
Beslutanderätt vid gemensam vårdnad föreslog att en sådan reglering skulle 
införas också i den svenska lagstiftningen. Detta förslag har emellertid inte 
vunnit något gensvar. I doktrin och bland riksdagsledamöter har det 
framförts en tydlig ståndpunkt för att en förändring kring regleringen 
gällande beslutanderätt vid gemensam vårdnad behöver komma till stånd. 
 
I analysen konstateras att det finns ett starkt stöd för att det behöver införas 
en utvecklad tvistelösningsmodell för frågor om till exempel barnets 
skolgång och frågor om hälso- och sjukvård för barnet. En lagändring 
behöver alltså komma till stånd. I uppsatsen redogörs för en rad olika 
tvistelösningsmodeller, frågan är vilken som passar den svenska 
lagstiftningen bäst? Detta tycks det inte råda ett enkelt svar på. Jag menar att 
det går att finna viss förklaring till varför det ännu inte skett någon 
lagändring i teorin om normativa grundmönster. Vidare tycks det behövas 
ytterligare utredningsarbete innan införande av en tvistelösningsmodell i 
svensk rätt blir aktuellt. 
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Förord 
En lärorik, utmanande och underbar tid i Lund börjar närma sig sitt slut. 
Förevarande framställning kan ses som en sammanfattning på fyra och ett 
halvt års juridikstudier, en tid som bjudit på övervägande roliga stunder. 
Mitt intresse för familjerätt inom juridiken har bekräftats och ökat i 
samband med fördjupningskurser och praktiskt arbete inom området. Att få 
fördjupa sig ytterligare inom ett specifikt familjerättsligt problemområde har 
varit motiverande och intressant. Med examen nära till hands är det äntligen 
dags att få praktisera all kunskap som har inhämtats under studietiden. 
 
Jag vill börja med att tacka min handledare Eva Ryrstedt för god hanledning 
under hela arbetets gång. Trots hög arbetsbelastning har hon hela tiden tagit 
sig tid att bolla idéer och ge konstruktiv kritik. 
 
Ett extra tack till Gustav för att du tagit dig tid till korrekturläsning, flera 
gånger om. 
 
Slutligen vill jag tacka min sambo, min familj och min hund Esther som 
alltid finns där och som lärt mig att man klarar allt om bara man aldrig ger 
upp. 
 
 
 
Lund den 6 januari 2011 
 
 
Helena Jarmstad 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 
Föreställ dig en situation där dina två närmaste vänner skall ta ett beslut som 
rör dig personligen. För att ni skall komma fram till en lösning krävs det 
konsensus mellan dina två vänner, det vill säga att de måste vara helt 
överens i frågan. Det visar sig att de absolut inte kan komma överens och 
detta går ut över dig och din framtid. Enda utvägen blir att någon 
utomstående kommer välja vem av dina två bästa vänner som kommer 
fortsätta vara din vän, för någon annan lösning finns inte att tillgå. Liknelse 
är kanske inte optimal men antagligen en situation som de flesta kan sätta 
sig in i. I det följande skall du istället tänka dig att du är ett barn och dina 
två bästa vänner är istället dina föräldrar, dina vårdnadshavare. Skall 
ansökan om ensam vårdnad verkligen vara det enda alternativet när föräldrar 
inte kan enas i beslut som rör barnet? 
 
Sverige är ett land med en förhållandevis hög skilsmässofrekvens. På 55 år, 
1964 till 2009, har landet gått från cirka 9000 skilsmässor per år till att idag 
ha över 22 000 per år.1

 

 Hur hög separationsfrekvensen är för sambor är 
desto svårare att uttala sig om då det inte finns någon mätbar statistik. Idag 
är det vanligt att skaffa barn som sambo och äktenskapet är inte längre lika 
nödvändigt för att skaffa barn. Vissa lever tillsammans med varandra livet 
ut medan andra väljer att gå skilda vägar, oberoende av om man är gift eller 
inte. Detta innebär att många barn och föräldrar inte lever i den ursprungliga 
familjekonstellationen. Trots detta består vanligtvis den gemensamma 
vårdnaden. Beslutanderätten vid gemensam vårdnad, då föräldrarna inte 
längre lever tillsammans, kan vara ett problem. Problematiken kring detta 
kommer lyftas fram i denna framställning. 

Beslutanderätt vid gemensam vårdnad har under många år varit ett 
debatterat ämne. Det har varit föremål för utredningar, ett intressant ämne i 
doktrin och en omstridd fråga i artiklar utan att det skett någon förändring 
av den svenska lagstiftningen. Uppsatsen kommer ta avstamp i den senaste 
utredningen samtidigt som ytterligare aspekter kommer att belysas. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Jag har en föreställning om att den otillfredsställande reglering angående 
beslutanderätt vid gemensam vårdnad som, enligt min uppfattning 
föreligger, leder till överflödiga vårdnadstvister i domstol. Det tycks även 
finnas stöd för denna uppfattning i utredningar och doktrin, för vilka det 
redovisas senare i framställningen. Ansökan om ensam vårdnad blir den 
naturliga vägen att gå när föräldrar till ett barn inte kan komma överens i 
frågor som rör barnet och som kräver konsensus föräldrarna emellan. Även 
                                                 
1 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26046.aspx, [2010-11-17, kl. 14:23]. 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26046.aspx�
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lagstiftaren har uppmärksammat problemet och för några år sedan tillsattes 
den senaste utredningen. Utredningen resulterade i SOU 2007:52 
Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. Den stod alltså klar 2007, men 
vad har hänt sedan? Vidare är syftet med uppsatsen att lyfta fram den 
problematik som föreligger på området, belysa vad utredningen kom fram 
till och varför det inte har blivit någon förändring och, slutligen, att se om 
det finns alternativa lösningar som inte tas upp i SOU:n som skulle vara en 
lämplig lösning för svensk lagstiftning. 
 
Idag lever vi ett globaliserat och internationellt samhälle. Länder är 
beroende av varandra och det ställs krav på anpassning. Detta medför att det 
blir intressant med en komparation - hur har andra länder löst problematiken 
kring beslutanderätt vid gemensam vårdnad? För att komparationen skall 
vara greppbar kommer det ske en jämförelse med ett begränsat antal länder, 
nämligen Sveriges grannländer Norge och Danmark. Det finns många 
intressanta aspekter med att göra en komparation med just dessa länder. 
Närheten till Sverige gör att de kulturella likheterna är stora och att 
applicerbarheten kanske därmed också är större. 
 
Sammanfattat kommer följande frågeställningar att belysas och analyseras: 

- Vad säger den svenska vårdnadslagstiftningen om beslutanderätt vid 
gemensam vårdnad? 

- Vad kom utredningen fram till i SOU 2007:52? 
- Hur reglerar Norge och Danmark frågor kring beslutanderätt vid 

gemensam vårdnad? Har Sverige något att lära?  
- Vad har hänt sedan utredningen presenterades och varför har det inte 

skett några förändringar inom det aktuella rättsområdet? 
 

1.3 Metod och material 
Klassisk rättsdogmatisk metod är den metod som uppsatsen inledningsvis 
utgår ifrån. Rättsdogmatiken tar sin utgångspunkt i de befintliga 
rättskällorna och syftar till att fastställa de lege lata, eller de lege ferenda, 
samt att precisera tillämpningsområdet för dessa.2

 

 Uppsatsen kommer 
inledningsvis fokusera på de lege lata. I de avslutande delarna kommer 
ämnet även att diskuteras utifrån ett de lege frenda-perspektiv. Rättskällor så 
som lagtext, lagkommentarer, förarbeten, praxis, doktrin och artiklar 
kommer att användas i arbetet med den klassiska rättsdogmatiska metoden. 
Vidare har relevanta rättsfall utgjort en del av uppsatsunderlaget. Även 
reformarbete och då främst SOU 2007:452 Beslutanderätt vid gemensam 
vårdnad m.m. har legat till grund för uppsatsen. 

I boken Komparativ rättskunskap står skrivit att komparativ rätt är öppen för 
jurister vilka arbetar inom rättssystemets alla grenar.3

                                                 
2 Lehrberg, s. 178. 

 Vidare beskrivs den 
komparativa rätten som höjande av juristens allmänna bildning samt att den 
ökar kunskap och förståelse för andra folks levnadssätt och kultur. 

3 Bogdan, s. 22. 
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Sammantaget bidrar förfarandet till att öka förståelsen mellan folk 
överhuvudtaget.4 Det kan inte förnekas att komparativrättsliga studier är 
nyttiga även för den som egentligen är intresserad av att lära sig och förstå 
den egna rättsordningen.5

 

 Med dessa lovord om den komparativa metoden 
är det naturligt att använda den som en del av uppsatsen. Precis som det 
skrivs i boken, ökar förståelsen för det egna rättssystemet genom en 
komparativ studie. Norges och Danmarks reglering kring beslutanderätt vid 
gemensam vårdnad kommer att redogöras och deras regleringar ställs sedan 
i förhållande till den svenska regleringen på samma område. 

Teorin om normativa grundmönster kommer att användas i slutet av 
framställningen, närmare bestämt i analysen. Efter identifiering av olika 
normativa grundmönster kommer de att ställas i relation till det material 
som framkommit i uppsatsen. Anna Christensen har genom analys av 
rättssystemets innehåll kartlagt normativa grundmönster och hennes arbete 
har blivit grunden för teorin om normativa grundmönster.6 I en artikel i 
Tidsskift for Rettsvitenskap 1996 skrev Christensen; ”en stor del av 
rättsreglernas innehåll, inte minst i Den sociala dimensionen, är helt enkelt 
en juridisk kodifiering av de moraliska sedvänjor och grundhållningar som 
utbildats i samhället”.7 Citatet sammanfattar Christensens teori om 
normativa grundmönster på ett bra sätt. Christensen har vidare uttryckt sig 
på följande sätt i ett annat sammanhang; ”Man kan urskilja vissa mönster, 
som går igen i olika sammanhang och som har en viss konstans”. Det är just 
dessa mönster som hon kallar för normativa grundmönster. Varje normativt 
mönster har sitt givna kärn- eller ursprungsområde enlig Christensen, men 
detta kan appliceras även på andra situationer.8

 

 Dessa normativa 
grundmönster fungerar sedan som poler i ett normativt fält och det uppstår 
hela tiden konflikter mellan normativa mönster på grund av deras olika 
innehåll. 

1.4 Avgränsning 
Då framställningen inte är en historisk skildring av den svenska rättens 
utveckling på det familjerättsliga området skildras utvecklingen och 
förändringen av vårdnadsregleringen inledningsvis endast överskådligt. 
Avsikten är inte att vara heltäckande utan istället att vara en 
inspirationskälla till vidare läsning. Vad gäller föräldrars ansvar för sina 
barn kan ansvaret delas up i tre delar – ett vårdnadsansvar, ett 
förmyndaransvar samt ett underhållsansvar. Uppsatsen är avgränsad till att 
endast behandla vårdnadsansvaret. Fokus kommer vidare att ligga på 
beslutanderätt vi gemensam vårdnad, främst med koppling till SOU 
2007:52. Utredningen bygger på direktivet 2006:83. Både direktivet och 
utredningen omfattar även andra frågor än just beslutanderätt vid gemensam 
vårdnad. Dessa kommer nämnas men inte att behandlas i någon större 
                                                 
4 Bogdan, s. 26. 
5 Bogdan, s. 27. 
6 Numhauser-Henning, s.123. 
7 Tidsskift for Rettsvitenskap 1996, s.527. 
8 Numhauser-Henning, s.123ff. 
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utsträckning annat än i den mån de är relevant och intressant i förhållande 
uppsatsens huvudområde. Efter att utredningen stod klar skickades den ut på 
remiss till ett stort antal myndigheter, organisationer och föreningar. Det 
kommer i uppsatsen redovisas för ett begränsat antal remissvar där valet 
fallit på större och namnkunniga instanser. Redogörelsen av kommentarer 
till utredningen är därmed inte komplett. Vid presentationen av ståndpunkter 
och förslag i doktrin har det skett ett urval. Gällande motioner som 
behandlar det aktuella ämnet, finns det naturligtvis en mängd andra 
motioner än dem som det refereras till i uppsatsen. Det finns inte utrymme 
för en fullständig presentation av relevanta motioner inom ramen för denna 
framställning. 
 
Den svenska regleringen och dess förhållande till grannländerna Norges och 
Danmarks regleringar på området kommer, som sagts, att belysas. 
Anledningen till att valet föll på Norge och Danmark är att det är två länder 
som har en liknande kultur den svenska. Möjligen innebär detta att 
applicerbarheten till den svenska lagregleringen är lättare att genomföra. Att 
hämta inspiration till lösningar från länder med en helt annorlunda kultur är, 
med största sannolikhet, betydligt mer problematiskt. Gällande 
presentationerna av Norges respektive Danmarks reglering kring 
beslutanderätt vid gemensam vårdnad gör redogörelsen inte anspråk på att 
vara heltäckande. Det har gjorts ett urval där det som presenteras bäst ger 
underlag för en intressant komparation. 
 
1.5 Disposition 
I stora drag kommer uppsatsen följa en uppdelning av de lege lata och de 
lege frenda. Första delen av uppsatsen kommer att ha fokus på de lege lata, 
således en beskrivning av den svenska rätten och hur den skall uppfattas. I 
den avslutande delen kommer fokus istället ligga på de lege frenda och 
funderingar kring vad som kan förändras och hur rätten bör vara. 
 
Framställningen börjar med en kort historisk tillbakablick innan gällande 
rätt presenteras. Därefter följer en inblick i SOU 2007:52 och det resultat 
som utredningen kom fram till. Vidare belyses ståndpunkter i doktrin och 
synpunkter framförda genom motioner. Nästa moment i uppsatsen är en 
presentation av norsk respektive dansk rätt. Avslutningsvis sker en analys 
med utgångspunkt i det presenterade materialet. 
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2 Vårdnadsregleringen i ett 
historiskt perspektiv 

2.1 År 1734 till idag 
1734 års lag gällde en bit in på 1900-talet. I denna lag reglerades främst de 
ekonomiska förhållandena mellan barnet och föräldrarna tillsammans med 
vissa spridda bestämmelser om vem som skulle ta hand om barnet. Den 
första barnlagstiftningen kom egentligen först åren 1917-1920. I samband 
med den reformen infördes begreppet vårdnad. Härigenom togs det första 
steget mot den uppfattning som råder än idag, nämligen att föräldrar är 
skyldiga att ägna sina barn den omsorg och omvårdnad som de behöver.9 
Den 1 januari 1950 trädde FB i kraft.10 Ända sedan 1970-talet har sedan den 
svenska familjerätten präglats av en fortlöpande utveckling och 
reformering.11

 
  

År 1973 genomfördes en reformering av reglerna gällande vårdnad i FB. 
Genom reformen jämställdes föräldrar vad gällde att få vårdnaden om sitt 
barn efter en särskild prövning. I praktiken innebar reformen att faderns 
möjlighet att få vårdnaden om sitt barn, när föräldrarna inte var gifta med 
varandra, stärktes.12 Tre år senare infördes en möjlighet för ogifta och 
frånskilda föräldrar att erhålla gemensam vårdnad efter prövning av 
domstol.13 År 1983 förändrades FB vidare. Som exempel kom 
lagändringarna att innebära att föräldrarna möjliggjordes rätten att utöva 
gemensam vårdnad utan krav på särskilt domstolsbeslut. Lagstiftaren ville 
stärka barnets rättsliga ställning.14 År 1991 skedde ändringar i FB igen. 
Denna gång syftade förändringarna främst till att bana väg för en utveckling 
mot att föräldrarna i så stor utsträckning som möjligt skulle kunna komma 
överens i vårdnads- och umgängesfrågor.15 Ändringar skedde kontinuerligt 
de följde åren. År 1998 lanserades nya bestämmelser i kapitel 6 i FB och 
principen om barnets bästa fick ett större utrymme i lagregleringen. 
Exempelvis infördes en övergripande bestämmelse om att barnets bästa 
skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.16

                                                 
9 Ewerlöf m.fl., s. 15ff. 

 
Ytterligare förändringar, som gäller än idag, var att föräldrar som är överens 
kan reglera frågor om vårdnad, boende och umgänge genom avtal. Avtalet 
måste godkännas av socialnämnden och har samma rättskraft som ett 
domstolsavgörande som har vunnit laga kraft. Vidare gavs domstolen dels 
möjlighet att döma till gemensam vårdnad även om en av föräldrarna 

10 SOU 1946:49 samt prop. 1949:93. 
11 Sjösten, s. 30. 
12 Prop. 1973:32, s. 24ff.  
13 Prop. 1975/76:170, s.18ff.  
14 Prop. 1981/82:168, s. 19ff.  
15 Prop. 1990/91:8, s. 26.  
16 Prop. 1997/98:7, s. 1ff.  
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motsätter sig detta, och dels möjlighet att besluta gällande umgänge och 
boende i de fall då föräldrarna har gemensam vårdnad. För fyra år sedan, år 
2006, skedde de senaste betydande ändringarna av FB, även denna gång i 
kapitel 6 i FB. Lagstiftaren ville förstärka barnperspektivet ytterligare och i 
lagändringen framhölls föräldrars förmåga att samarbeta. I detta 
sammanhang betonades samförståndslösningar.17

 
 

                                                 
17 Prop. 2005/06:99, s. 1ff.  
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3 Vårdnadsregleringen i 6 kap. 
FB 

3.1 Föräldraskapets olika delar 
Föräldrarna till ett barn är förutom vårdnadshavare också barnets 
förmyndare. Förmyndarrollen innebär att föräldrarna får besluta i frågor som 
handlar om barnets ekonomi. Underåriga kan vara vårdnadshavare, dock 
inte förmyndare.18 Utöver nämnda delar innebär föräldraskap också ett 
underhållsansvar gentemot barnet, oberoende av huruvida föräldern har 
vårdnaden om barnet eller ej.19

 

 I det följande är det endast rollen som 
vårdnadshavare som kommer att behandlas. 

3.2 Vem är vårdnadshavare? 
Utgångspunkten i svensk rätt är att barnet från födseln står under vårdnad av 
båda föräldrarna förutsatt att föräldrarna är gifta med varandra. Är 
föräldrarna inte gifta med varandra står modern själv för vårdnaden. Ingår 
föräldrarna senare äktenskap med varandra står barnet från den tidpunkten 
under båda föräldrarnas vårdnad om inte rätten dessförinnan har anförtrott 
vårdnaden åt en eller två särskilt förordnande vårdnadshavare. Om det döms 
till äktenskapsskillnad mellan föräldrarna efter det att barnet är fött, 
fortsätter den gemensamma vårdnaden att gälla.20 Det finns emellertid 
möjlighet att upplösa den gemensamma vårdnaden.21

 
  

Oberoende av om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av 
dem är det möjligt att få till stånd en ändring i vårdnaden. Rätten skall då 
besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av 
föräldrarna.22 Vid föräldrarnas begäran om gemensam vårdnad skall rätten, 
om det inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa (principen om barnets 
bästa beskrivs i kapitel 4), döma till gemensam vårdnad.23 Att väcka talan 
vid domstol är dock inte den enda möjligheten att förändra vårdnaden. Det 
finns andra, enklare, förfaranden. Om barnet är folkbokfört i Sverige kan 
föräldrarna få gemensam vårdnad genom en anmälan till socialnämnden 
eller till Skatteverket. Den gemensamma vårdnaden uppnås i båda fallen 
genom registrering hos Skatteverket.24

 
 

I rättens bedömning kring vårdnad skall de särskilt ta hänsyn till 
föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten har ingen 
                                                 
18 10 kap. 1-2 §§ FB. 
19 6 och 10 kap. FB samt Ewerlöf m.fl., s. 37. 
20 6 kap. 3 § FB. 
21 6 kap. 5, 7 och 8 §§ FB. 
22 6 kap. 5 § 1st FB. 
23 6 kap. 4 § 1st FB. 
24 6 kap. 4 § 2st FB. 
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möjlighet att besluta om gemensam vårdnad om båda parterna motsätter sig 
detta.25 Enligt förarbetena är en förutsättning för att kunna döma till 
gemensam vårdnad att föräldrarna kan samarbeta förhållandevis konfliktfritt 
angående frågor som rör barnet. Dock kan gemensam vårdnad vara 
oförenligt med barnets bästa även om en eventuell konflikt mellan 
föräldrarna inte kan sägas vara så svår och djup att det är omöjligt för dem 
att samarbeta. Det finns ingen presumtion för eller emot gemensam 
vårdnad.26 I ett avgörande från HD går att läsa följande, vilket ger en god 
bild av vilka förutsättningar som krävs för att gemensam vårdnad skall vara 
aktuellt; ”Gemensam vårdnad kräver att föräldrarna kan ta gemensamt 
ansvar. Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom för 
bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin 
uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad 
kan vara oförenligt med barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna bör 
dock inte utesluta gemensam vårdnad, om motsättningarna kan antas vara 
av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande 
samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet.”27

 
 

Vidare finns det en möjlighet för föräldrar att avtala om vårdnaden, 
exempelvis att vårdnaden skall vara gemensam eller att en av dem skall 
inneha vårdnaden av barnet. Lagen uppställer emellertid två krav för att 
avtalet skall vara giltigt. Dels skall det vara skriftligt och dels skall det 
godkännas av socialnämnden. Har föräldrarna avtalat om att vårdnaden skall 
vara gemensam måste socialnämnden godkänna avtalet om det inte är 
uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa.28

 
 

Skulle en förälder göra sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i 
övrigt brista i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för 
barnets hälsa eller utveckling skall rätten besluta om ändring i vårdnaden.29 
Om en av föräldrarna utsätter barnet för något av ovanstående är det 
naturligt att vårdnaden anförtros den andre föräldern ensam. Skulle båda 
föräldrarna brista i omsorgen om barnet skall rätten istället ge vårdnaden till 
en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Skulle vidare en förälder 
som har ensam vårdnad brista i omsorgen skall vårdnaden flyttas över till 
den andra föräldern eller till en eller två särskilt förordnade 
vårdnadshavare.30

 
 

Lagstiftaren har även tagit i beaktning en rad andra situationer som kan 
uppstå, vilka också finns reglerade i 6 kap. FB. 

- Om barnet har vårdats och fostrats utanför det egna hemmet och det 
är uppenbart att detta förhållande är bäst för barnet skall rätten 

                                                 
25 6 kap. 5 § 2st FB. 
26 Prop. 2005/06:99, s. 87f. 
27 NJA 2007 s. 382. Se vidare Singer, JT 2007-2008, s. 148. 
28 6 kap. 6 § FB. 
29 6 kap. 7 § 1st FB. 
30 6 kap. 7 § 2-3st FB. 
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besluta om att vårdnaden överflyttas till den eller dem som tagit 
hand om barnet.31

- Om en vårdnadshavare är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden 
skall rätten anförtro den andre vårdnadshavaren vårdnaden. Om 
barnet endast står under vårdnad av en förälder och denne är 
varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden skall rätten förflytta 
vårdnaden till den andre föräldern eller, om det är lämpligare, till en 
eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

 

32

- Om den ena föräldern dör och barnet står under vårdnad av båda 
föräldrarna skall den andra föräldern ha ensam vårdnad. Om båda 
föräldrarna skulle avlida skall rätten på anmälan från socialnämnden 
eller annars när omständigheterna bli kända förordna vårdnaden till 
en eller två särskilt förordnade vårdnadshavre.

  

33

 
 

Gällande personer som blir särskilt förordnade som vårdnadshavare skall det 
vara en person som är lämplig att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god 
fostran.34 Det finns ytterligare reglering kring särskilt förordnande av 
vårdnadshavare35

 

, vilket dock inte ryms inom ramen för denna 
framställning. 

3.3 Vad innebär vårdnadsbegreppet? 
En vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör 
barnets personliga angelägenheter.36 Den som har vårdnaden om ett barn har 
således ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets 
behov av omvårdnad, trygghet och god uppfostran blir tillgodosedda. 
Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet får den tillsyn det behöver med 
hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter.  
Vårdnadshavaren ansvarar också för att barnet får tillfredställande 
försörjning och utbildning.37 I takt med barnets stigande ålder och 
utveckling skall vårdnadshavaren ta allt större hänsyn till barnets synpunkter 
och önskemål.38 Det finns emellertid stadgat att barnet kan ingå 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.39 
Vårdnadshavaren, och barnet, har dock möjlighet att säga upp avtalet med 
omedelbar verkan, om det behövs med hänsyn till barnets hälsa, utveckling 
eller skolgång. Om vårdnadshavaren har sagt upp avtalet av dylika skäl, får 
barnet inte därefter träffa nytt avtal utan vårdnadshavarens samtycke.40

                                                 
31 6 kap. 8 § FB. 

 Om 
barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare gäller det nyss anförda för 

32 6 kap. 8a § FB. 
33 6 kap. 9 § FB. 
34 6 kap. 10a § FB. 
35 Se 6 kap. 10-10c §§ FB. 
36 6 kap. 11 § FB. 
37 6 kap. 2 § 2st FB. 
38 6 kap. 11 § FB. 
39 6 kap. 12 § 1st FB. 
40 6 kap. 12 § 2st FB. 
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de båda vårdnadshavarna gemensamt.41 Om en av vårdnadshavarna till följd 
av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i sådana 
beslut gällande vårdnaden, och beslutet inte utan olägenhet kan skjutas upp, 
har den andre vårdnadshavaren möjlighet att besluta ensam. Denne får dock 
inte ensam fatta beslut som har ingripande betydelse för barnets framtid, om 
inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.42

 
 

Det går inte att ange någon bestämd ålder för när ett barn bör tillfrågas att 
medverka i vårdnadsfrågan, utan en bedömning får göras i varje enskilt 
fall.43 Förarbetena anger att vårdnadshavaren inte får lämna ifrån sig sitt 
ansvar genom att lägga över beslutsfattandet på ett barn som inte har uppnått 
tillräcklig mognad. Enligt förarbetena torde det således finnas utrymme för 
att barn kan ges rätt att bestämma med vårdnadshavarens tillåtelse, trots att 
barnet egentligen inte är redo att fatta alla beslut på egen hand. Dock är 
vårdnadshavaren skyldig att ingripa om barnet riskerar att komma till skada 
eller om det visar sig att barnet inte är moget att fatta beslut själv.44

 
  

3.4 Aktuella beslut vid vårdnad 
3.4.1 Olika typer av beslut 
Det finns en rad områden där föräldrarnas beslutanderätt över barnet 
aktualiseras. Råder det oenighet mellan vårdnadshavarna gällande boende 
och umgänge kan det idag avgöras av domstol eller med ett avtal mellan 
föräldrarna. Övriga områden som kan vara aktuella för beslutanderätt kan 
inte avgöras av domstol eller av någon myndighet. Exempelvis är beslut om 
fritidsaktiviteter, resor, flytt, folkbokföring, förskola, skola, pass, hälso- och 
sjukvård och socialtjänst. 
 
I en artikel45

 

 från 2003 delas vårdnadshavares bestämmanderätt in i tre typer 
av beslut. Samma indelning går att återfinna i utredningen från 2007. 
Indelningen ser ut som följer; 

1. Beslut som gäller den dagliga omsorgen - Vårdnadshavaren som har 
hand om barnet kan fatta beslut ensam. 

2. Beslut som inte är att hänföra till den dagliga omsorgen men som 
inte heller är av ingripande betydelse för barnets framtid46

                                                 
41 6 kap. 13 § 1st FB. 

 - 
Vårdnadshavarna måste fatta beslut gemensamt. Om den ena 
vårdnadshavaren har förhinder och om ställningstagandet inte utan 
olägenhet kan skjutas upp, får dock den andra vårdnadshavaren 
besluta ensam. 

42 6 kap. 13 § 2st FB. 
43 Prop. 1994/95:224 s. 34f och 54. 
44 NJA II 1983 s. 19. 
45 Wikström, JT 2002-03, s. 330ff. 
46 Jmf 6 kap. 13 § 2st 1men FB. 
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3. Beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid47 – 
Vårdnadshavarna måste fatta beslut gemensamt, men om den ena 
vårdnadshavaren har förhinder och om ställningstagandet inte utan 
olägenhet kan skjutas upp samt om barnets bästa uppenbarligen 
kräver det, får den andra vårdnadshavaren besluta ensam.48

 
 

Om vårdnadshavaren och barnet har motstridiga intressen föreligger 
möjligheten att låta överförmyndaren förordna en god man för barnet. Detta 
för att ett ställningstagande skall komma till stånd och att man skall komma 
ifrån det låsta beslutsläget.49 Fattar en vårdnadshavare beslut ensam, i strid 
med gällande bestämmelser, kan den andra vårdnadshavaren i vissa fall 
hävda att beslutet inte skall gälla. Den förälder som driver igenom sin vilja i 
strid mot den andre förälderns vilja drabbas dock vanligtvis inte av någon 
rättslig påföljd.50 Det finns emellertid undantag från avsaknaden av påföljd, 
exempelvis vid olovligt bortförande av barn.51

 
 

3.4.2 Den dagliga omsorgen 
Det krävs inte att båda vårdnadshavarna deltar i vardagliga beslut som rör 
omsorgen om barnet. Det finns ett betydande utrymme för den förälder som 
har barnet hos sig att fatta beslut i frågor som rör barnet så länge besluten 
kan hänföras till den dagliga omsorgen. I förarbetena till lagstiftningen 
uttalas att om föräldrarna inte bor tillsammans med varandra är det 
nödvändigt att den förälder som mestadels har barnet boende hos sig kan ta 
de vardagliga besluten i fråga om vårdnaden. Till den dagliga omsorgen hör 
bland annat frågor rörande barnets mat, kläder, sovtider och hur barnet skall 
tillbringa sin fritid. Däremot har beslut av mer ingripande betydelse för 
barnets framtid, t.ex. i frågor som rör barnets skolgång och bosättning, 
ansetts undantagna.52 JO har ansett att beslut om barnomsorg är sådant som 
normalt sett torde ingå i den dagliga omsorgen medan beslut om skolgång 
och bosättning är frågor som föräldrarna måste besluta om gemensamt. 
Likaså frågor om utfärdande av pass och ingripande åtgärder inom hälso- 
och sjukvården kräver gemensamma beslut.53

 
 

3.4.3 Barnomsorg respektive skolgång 
Vad gäller barnomsorg har JO gjort bedömningen att frågan om var ett barn 
skall gå i förskola i normalfallet kan anses rymmas inom den dagliga 
omsorgen. Detta innebär att den förälder där barnet är bosatt har 
beslutanderätt i frågan. JO konstaterar emellertid att rättsläget är oklart och 
det föreligger behov av ett klargörande i frågan.54

                                                 
47 Jmf 6 kap. 13 § 2st 2men FB. 

 JO vidhöll sin ståndpunkt 

48 Wickström, JT 2002–03, s. 330f och SOU 2007:52, s. 34. 
49 11 kap. 2 § 3st FB och SOU 2007:52, s. 88. 
50 Prop. 1975/76:170 s. 178. 
51 7 kap. 4 § BrB. 
52 Prop. 1975/76:170 s. 178. 
53 SOU 2005:43, s. 490. 
54 JO:s ämbetsberättelse 1999/2000, s. 283 (beslut den 2 oktober 1998). 
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om att val av barnomsorg i normalfallet torde kunna hänföras till den 
dagliga omsorgen i ett avgörande från 2002. Dock ansåg JO, i det fallet, att 
beslutet skulle fattats gemensamt av föräldrarna då det inte handlade om ett 
normalfall som ryms inom den dagliga omsorgen. Detta grundades på det 
långa avståndet mellan bostadsorten och platsen för barnomsorg.55 I en 
departementspromemoria från 1999 finns det vidare uttalat att vid val av 
barnomsorg med någon särskild inriktning, såsom exempelvis religiös eller 
pedagogisk inriktning, är det tveksamt om beslutet ryms inom ramen för den 
dagliga omsorgen.56

 
 

Beslut om barnets skolgång anses vara en fråga som är så pass betydelsefull 
att den inte kan hänföras till den dagliga omsorgen. Följden av detta blir att 
en förälder inte ensam kan fatta beslut i frågor som rör barnets skolgång om 
föräldrarna har gemensam vårdnad.57 Oenighet mellan föräldrarna får 
emellertid inte leda till att barnet inte går i skola överhuvudtaget, då det i 
Sverige råder skolplikt.58 JO har uttalat att det åligger den berörda skolan att 
känna till och kunna motivera att barnet skall tas emot av skolan. Detta 
innebär att skolan via folkbokföringen måste kontrollera vem eller vilka 
som är vårdnadshavare för barnet samt vårdnadshavarna inställning till 
huruvida barnet skrivs in i den aktuella skolan.59

 
 

Vad gäller förskoleklass menar JO, precis som Skolverket, att den 
ingripande karaktär som präglar beslutet kräver att båda vårdnadshavarna 
deltar i detsamma. Det framhålls att val av förskoleklass ofta styr valet av 
grundskola och anses därför som ett beslut av ingripande karaktär. Att 
förskoleklass, till skillnad från grundskola, inte är obligatoriskt förändrar 
inte ställningstagandet.60

 
  

3.4.4 Hälso- och sjukvård 
Enligt JO måste utgångspunkten vid åtgärder inom hälso- och sjukvården 
vara att det i många fall får anses tillräckligt att samråd sker med den ena 
vårdnadshavaren. JO menar att man får utgå från att den vårdnadshavare 
som tar kontakt med hälso- och sjukvården informerar den andre 
vårdnadshavaren om detta. Dock skall den andra vårdnadshavaren 
konsulteras om det finns särskild anledning att misstänka att denne inte 
samtycker till behandlingen, eller om det rör sig om åtgärder som är av 
ingripande natur för barnets framtid. Det finns inga närmare riktlinjer för 
vad som bör gälla utan frågan om båda vårdnadshavarnas samtycke behövs 
eller inte får avgöras i varje enskilt fall.61

 
 

                                                 
55 JO:s beslut den 24 januari 2002. 
56 Ds 1999:57, s. 79. 
57 SOU 2005:43, s. 492. 
58 4 kap. 5-6 §§ skollag (1985:1100). 
59 JO:s ämbetsberättelse 2001/2002 s. 397 samt JO:s beslut den 12 april 2002. 
60 Skolverkets beslut den 4 december 2003 samt JO:s beslut den 30 januari 2004. 
61 JO:s ämbetsberättelse 2003/2004 s. 314. 
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Råder det en sådan konflikt mellan vårdnadshavarna att de inte kan komma 
överens i frågor som rör barnets personliga förhållanden och det finns en 
påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas finns det 
möjligheter för socialnämnden att ingripa med stöd av LVU.62

 
 

3.4.5 Pass  och folkbokföring 
I passlagen stadgas att en passansökan skall avslås om barnets 
vårdnadshavare inte har lämnat sitt medgivande till att pass utfärdas. Det 
finns emellertid en liten möjlighet att utfärda pass trots att vårdnadshavares 
samtycke saknas, nämligen om det föreligger synnerliga skäl.63 Enligt 
förarbetena anses synnerliga skäl föreligga om exempelvis en av föräldrarna 
vistas i ett annat land och det är uppenbart att medgivande skulle ha lämnats 
om föräldern varit på plats. I förarbetena påpekades det särskilt att om det 
står klart för passmyndigheten att en vårdnadshavre direkt motsätter sig att 
ett pass utfärdas för barnet bör myndigheten endast under väldigt speciella 
omständigheter utfärdas pass ändå.64 Frågan om pass har senare, 2004, 
behandlats av justitiedepartementet i en departementspromemoria. Där 
föreslog departementet att det skall krävas särskilda skäl, istället för 
synnerliga skäl, för att ett pass skall kunna utfärdas trots att en 
vårdnadshavare motsätter sig detta. Enligt promemorian bör 
passmyndigheten noga kontrollera hur bo- och umgängesfrågan (se kap. 
3.4.5) är reglerad innan pass utfärdas.65

 
 

Folkbokföringslagen reglerar fastställandet av personers folkbokföring. 
Barn och vuxna folkbokförs enligt samma regler, vilket innebär att personen 
i fråga folkbokförs där denne anses bosatt.66 Skatteverket är den myndighet 
som beslutar om folkbokföring och deras beslut kan endast överklagas av 
föräldrarna gemensamt om de har gemensam vårdnad.67

 
 

3.4.6 Barns boende och umgänge 
Gällande barns boende finns det stadgat att domstolen på talan av en eller 
båda vårdnadshavarna får besluta vem av föräldrarna barnet skall bo 
tillsammans med. Det finns också en möjlighet för föräldrarna att avtala om 
barnets boende, enligt de krav som togs upp under kapitel 3.2.68 Enligt 
lagkommentarerna till FB finns det inget som hindrar rätten att besluta om 
växelvis boende om detta anses vara bäst för barnet.69

                                                 
62 Se särskilt 2 § LVU. 

 Har föräldrarna 
gemensam vårdnad och domstolen beslutat att barnet skall bo hos en av 
föräldrarna anses inte boendeföräldern ha rätt att flytta med barnet om den 

63 7 § punkt 2 passlag (1978:302). 
64 Prop. 1977/78:156 s. 43 f. 
65 Ds 2004:8, s. 67ff. 
66 6-7 §§ folkbokföringslag (1991:481). 
67 SOU 2005:43, s. 492. 
68 6 kap. 14a § FB. 
69 Karnov lagkommentarer av Göran Ewerlöf, 6 kap. 14 § FB. 
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andre vårdnadshavaren motsätter sig detta.70 Om en förälder skulle föra bort 
ett barn under 15 år, utan beaktansvärda skäl, kan denne komma att dömas 
till egenmäktighet med barn.71 Detta, samt bestämmelser kring barnets 
återförande, finns reglerat i FB.72

 
 

Vid val av bostadsort får inte den vårdnadshavare som barnet bor hos ensam 
bestämma att barnet skall flytta med honom eller henne. I doktrin har det 
framförts åsikter att om inte vårdnadshavarna kan komma överens om var 
barnet skall bo får det bo kvar där det bor. Om en förälder, då föräldrarna 
har gemensam vårdnad, flyttar med barnet utan att samråda med den andra 
föräldern och det saknas andra godtagbara skäl, kan det vara ett tecken på att 
vårdnaden och boendet bör ändras.73

Barnet har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans 
med. Utformningen av umgänget kan anpassas till respektive situation, det 
kan exempelvis ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller 
genom att de har annan kontakt, såsom brev- eller telefonkontakt. Barnets 
föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med 
den förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt 
tillgodoses. Motsvarande ansvar finns för särskilt förordnade 
vårdnadshavare. Den som är barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att 
barnets behov av umgänge med någon annan som står barnet särskilt nära så 
långt möjligt tillgodoses.

   

74 Bor barnet tillsammans med endast en förälder 
har den föräldern en skyldighet att bidraga till kostnaderna för resor som 
föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern.75 Detta 
innebär att umgänget i första hand är till för barnet. Precis som i alla 
situationer som handlar om vårdnad, boende och umgänge är det barnets 
bästa som skall vara avgörande.76

Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och skall umgås med den 
förälder som detta inte bor tillsammans med, har den andra föräldern en 
skyldighet att lämna sådana upplysningar om barnet som kan främja 
umgänget. Detta förutsatt att inte särskilda skäl talar emot det. Om barnet 
skall umgås med en förälder som inte är vårdnadshavare eller med någon 
annan som står barnet särskilt nära, skall upplysningar som kan främja 
umgänget lämnas av vårdnadshavaren.

 

77

Rätten kan, utöver möjligheten att besluta om barns boende, även besluta 
om umgänge mellan barnet och den förälder som väcker talan om att denne 
vill umgås med barnet. En sådan talan får också föras av socialnämnden. 
Om socialnämnden för talan får rätten besluta om umgänge mellan barnet 
och någon annan än en förälder. I den bedömning som socialnämnden gör 

 

                                                 
70 SOU 2005:43, s. 492. 
71 7 kap. 4 § BrB. 
72 Se 21 kap. FB. 
73 Wikström, JT 2002-03, s. 328f samt Wikström, 1998, s. 69f. 
74 6 kap 15 § 1-3st FB. 
75 6 kap 15b§ 1st FB. 
76 Karnov lagkommentarer av Göran Ewerlöf, 6 kap. 15 § FB. 
77 6 kap. 15 § 4st FB. 
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då den beslutar huruvida en sådan talan skall föras skall barnets behov av 
umgänge med sina morföräldrar och farföräldrar och andra som står barnet 
särskilt nära särskilt beaktas.78

Jämväl gällande umgänge får föräldrarna avtala om barnets umgänge med 
den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Avtalet skall gälla, om 
det är skriftligt och socialnämnden godkänner det.

 

79

 
 

3.5 Icke vårdnadshavande förälders 
rättsliga inflytande 

När föräldrar inte har gemensam vårdnad om sitt barn har den förälder som 
inte är vårdnadshavare ingen laglig möjlighet att påverka barnets 
förhållanden. Den förälder som har ensam vårdnad kan då själv bestämma 
exempelvis var barnet skall bo och ta beslut kring barnets skolgång. Även 
möjligheten att ta del om information om barnet är begränsat för den 
förälder som inte har vårdnad av barnet. Det finns emellertid två områden 
där lagstiftaren har valt att behålla den icke vårdnadshavande förälderns 
lagliga möjlighet att påverka, nämligen vad gäller adoption respektive byte 
av barnets namn.80

 
 

3.6 Ståndpunkter i doktrin gällande 
beslutanderätt vid gemensam vårdnad 

Boken Konsensus- en förutsättning eller belastning för gemensamt 
föräldraansvar? lyfter fram en problematik liknande den som utreddes i 
SOU 2007:52 (se vidare kap. 5). Ryrstedt skrev i sin framställning att det, 
trots att förhoppningen är att gemensam vårdnad leder till att de båda 
vårdnadshavarna blir mer engagerade i barnet, föreligger en risk att den 
gemensamma vårdnaden kan leda till kränkning av den faktiska 
vårdnadshavarens integritet. Den ene förälderns ökade inflytande minskar 
den faktiska vårdnadshavarens självständighet. Ryrstedt konstaterar att den 
enda möjligheten för föräldrar med gemensam vårdnad som inte kan komma 
överens om frågor som rör annat än boende och umgänge, är att ansöka om 
ensam vårdnad. Resultatet av underlåtenheten att möjliggöra en tydlig 
kompetensfördelning, menar Ryrstedt, blir att många fall hamnar i en låst 
situation, exempelvis att barnet och boendeföräldern inte kan flytta eller 
byta skola. Ryrstedt vill påvisa en stelhet i systemet.81

 
 

I en artikel som publicerades år 2003 refererar Ryrstedt till den nyss nämnda 
boken och anför följande, med anledning av att den svenska rätten saknar en 
tvistelösningsmodell för beslutanderätt vid gemensam vårdnad; ”Det är 
naturligtvis så, att det alltid är bäst för ett barn om dess föräldrar kan 

                                                 
78 6 kap. 15a § 1-2st FB. 
79 6 kap. 15a § 3st FB. 
80 Sjösten, s. 125. 
81 Ryrstedt, 2002, s. 18f. 
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samarbeta med varandra och fatta alla beslut i god sämja. Därav kan man 
dock näppeligen dra slutsatsen att man genom att tillerkänna föräldrarna 
gemensam vårdnad ökar deras samarbetsförmåga! Denna tilltro till 
föräldrars samarbetsförmåga saknas i många andra länder. Där har man 
intagit en annan och mera pragmatisk ståndpunkt, som medger tvistlösning 
eller kompetensfördelning i de fall föräldrarna inte kan enas. Inte i något av 
de länder som ingår i den komparativa undersökning som jag har genomfört 
återfinns denna starka tro på lagstiftningens makt att styra människors 
sinnen, utan man har i stället valt ett helt annat förhållningssätt. Genom att 
låta den givna samhällspraktiken styra regleringen, i stället för ett i mitt 
tycke fåfängt försök att göra tvärtom, har regleringen anpassats till 
människors brister och tillkortakommanden och tjänar därmed i högre grad 
det övergripande syftet - barnets bästa.”82

 

 Hur Norge och Danmark valt allt 
reglera frågan om beslutanderätt vid gemensam vårdnad presenteras i 
kapitel 6. 

I avhandlingen Föräldraskap i rättslig belysning åskådliggörs en intressant 
aspekt vad gäller beslutanderätt vid gemensam vårdnad. När det uppstår 
oenighet kring barnets ekonomiska angelägenheter, vilket faller inom ramen 
för förmyndaransvaret, kan en förmyndare söka överförmyndarens stöd för 
sin uppfattning i tvistefrågan. Den uppfattning som överförmyndaren stödjer 
är den uppfattning som sen blir gällande.83 Singer ställer sig frågan; hur 
skall man förklara skillnaden i bedömningen av hur de olika tvisterna bäst 
skall lösas? Singer sätter lösningen vid tvistiga förmyndarrättsliga frågor i 
förhållande till frånvaron av möjlighet till tvistelösning rörande många 
vårdnadsrelaterade frågor och uttrycker sig enligt följande; ”Med beaktande 
av att gemensamt vårdnadsansvar ytterst måste motiveras av en önskan att 
på bästa sätt tillgodose barnets intresse av kloka beslut vad gäller 
vårdnadens utövande, framstår den gällande ordningen för lösande av 
tvister mellan två vårdnadshavare som bristfällig. Om gemensamt 
vårdnadsansvar är en förutsättning för uppnåendet av barnets bästa, 
framstår ett upplösande av detsamma inte som ett adekvat sätt att lösa 
meningsskiljaktigheter mellan föräldrarna.”84

 
 

I en artikel som publicerades precis innan utredningen SOU 2007:52 blev 
färdigställd redogjorde Schiratzki för ett förslag som bygger på en 
kombination av lagfäst bestämmanderätt, domstolsbeslut och avtal gällande 
enskilda frågor. Schiratzki uttrycker i artikeln dagens reglering som att var 
och en av vårdnadshavarna till ett barn i praktiken har ”vetorätt” i frågor 
rörande barnet som inte ses som helt vardagliga. Hon välkomnade 
utredningen (SOU 2007:52) och presenterade en egen 
tvistelösningsmodell.85

 
 Förslaget kan sammanfattas enligt följande; 

- Alla föräldrar, till följd av föräldraskap och föräldraansvar, ges rätt 
att ta del av information om barnet såvida inte barnet och 

                                                 
82 Ryrstedt, SvJT 2003, s. 342f. 
83 12 kap 12 § 2st FB samt Singer, s. 443. 
84 Singer, s. 444. 
85 Schiratzki, JT 2006-07, s. 353f. 
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vårdnadshavare har skyddad adress eller är föremål för 
kvarskrivning. Dock skall domstol kunna besluta, alternativt 
socialnämnd godkänna avtal, om en annan lösning i det enskilda 
fallet. Enligt gällande rätt måste man vara vårdnadshavare för att ta 
del av sådan information.86

- Lagfästa bestämmelser skall kombineras med en möjlighet för 
domstol att besluta i enskilda frågor, exempelvis gällande skol- och 
passaspekter.

 

87

- Det skall finnas en möjlighet för föräldrarna att reglera enskilda 
frågor genom avtal som godkänns av socialnämnden.

 

88

- Den förälder som barnet stadigvarande bor med (boendeförälder) 
skall, utöver det som stadgas av gällande rätt, få möjlighet att ensam 
fatta beslut angående val av skola och förskola, uppbära hela 
föräldrapenningen samt besluta var i landet barnet skall bo. 
Vårdnadshavarna bör emellertid vara överens om vilken typ av skola 
barnet skall gå i.

 

89

- Var och en av vårdnadshavarna föreslås, vid sidan av det som följer 
av gällande rätt, få rätt att, för barnet, söka och samtycka till icke-
operativ hälso- och sjukvård och insatser enligt SoL. Genom en 
sådan reglering kan inte hälso- och sjukvård samt insatser enligt SoL 
hindras av en vårdnadshavare.

 

90

- Om barnet bor växelvis hos föräldrarna fattas beslut gemensamt av 
föräldrarna, förutsatt att det inte finns ett avtal mellan föräldrarna om 
vad som skall gälla eller om domstol beslutat att barnet skall bo 
stadigvarande hos ena föräldern men vistas halva tiden hos den 
andre.

 

91

Schiratzki uttrycker att det, enligt hennes mening, är en förutsättning att 
kraven på gemensamma beslut av föräldrar som har gemensam vårdnad 
begränsas för att det, för domstol, fortsatt skall vara möjligt att kunna döma 
till gemensam vårdnad mot en förälders vilja.

 

92

 

 

                                                 
86 Schiratzki, JT 2006-07, s. 358. 
87 Schiratzki, JT 2006-07, s. 360. 
88 Schiratzki, JT 2006-07, s. 362. 
89 Schiratzki, JT 2006-07, s. 362. 
90 Schiratzki, JT 2006-07, s. 359. 
91 Schiratzki, JT 2006-07, s. 356. 
92 Schiratzki, JT 2006-07, s. 358f. 
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4 Principen om barnets bästa 

4.1 Barnets grundläggande rättigheter 
I samband frågor som rör vårdnad, boende och umgänge är det ofrånkomligt 
att beröra principen om barnets bästa och dess nära koppling till barns 
grundläggande rättigheter. Principen har en sådan central roll i den svenska 
föräldrarättsliga regleringen att den kräver en presentation.  
 
I FB regleras ett barns grundläggande rättigheter och i den inledande 
paragrafen i kapitel 6 fastslås att ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet 
och en god uppfostran. Vidare stadgas att barn skall behandlas med aktning 
för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning 
eller annan kränkande behandling.93

 
 

Rätten till omvårdnad omfattar både fysisk och psykisk omsorg. Fysisk 
omsorg innefattar exempelvis barnets rätt till en bostad att bo i eller att 
utbilda sig efter egna önskemål och behov. I den psykiska omsorgen ligger 
att barnet har rätt till omtanke, trygghet och förståelse samt en god fostran 
med uppsatta gränser för hur barnet får handla. Vad gäller barnets rätt till 
trygghet avses att barnet har rätt till att få leva i ett stabilt förhållande och ha 
någon som denne kan lita på. Rätten till en god vård och fostran innefattar 
att barnet har rätt att känna att det behövs och ha möjlighet att få ”pröva sin 
förmåga och utveckla sina inneboende resurser för att efterhand frigöra sig 
från sitt beroende av föräldrarna”94. En god fostran innefattar också att 
barnet får lära sig att sätta gränser i sitt handlande, att ta ansvar.95

 
 

Att barnet skall behandlas med aktning för sin person och egenart syftar till 
att barnets individuella egenskaper skall respekteras. I takt med barnets 
stigande ålder ökar också dess integritetsskydd. Skyddet är emellertid inte 
absolut och inskränkningar tillåts för att föräldrar skall kunna utöva sin 
tillsynsplikt. Alla former av kroppslig bestraffning förbjuds genom 
formuleringen att ett barn inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller 
annan kränkande behandling. Överträdelse av stadgandet straffas enligt BrB 
för misshandel.96

 
 

4.2 Barnets bästa 
Principen om barnets bästa är lagreglerad och återfinns i kapitel 6 i FB. 
Principen säger att barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om 
vårdnad, boende och umgänge.97

                                                 
93 6 kap. 1 § FB. 

 Barnets bästa tas vidare upp i en rad andra 

94 Sjösten, s. 34. 
95 Sjösten, s. 34. 
96 Sjösten, s. 34f och 3 kap. 5-6 §§ BrB. 
97 6 kap. 2a § FB. 
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paragrafer i samma kapitel.98 Principen om barnets bästa har en stark 
koppling till FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade 
barnkonventionen. Det skall finnas ett tydligt barnperspektiv vid alla beslut 
och åtgärder som rör barn.99

 

 De artiklar i barnkonventionen som har störst 
betydelse för barnets bästa är; 

- Artikel 3 om barnets bästa - 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. 

- Artikel 12 om barnets rätt att komma till tals - Konventionsstaterna 
skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten 
att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets 
åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 
mognad. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att 
höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ 
och på ett sätt som är förenligt ned den nationella lagstiftningens 
procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som 
rör barnet. 

 
Vad begreppet barnets bästa innebär och innefattar är i övrig lagtext inte 
specificerat. Lagstiftaren menar att det inte är möjligt att specificera vad 
som skall anses vara barnets bästa utan att ta bort den nödvändiga 
flexibiliteten och anpassningsmöjligheten vid varje enskilt fall. Det finns 
dock vissa omständigheter som särskilt skall beaktas vid bedömning av 
barnets bästa. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall man 
särskilt beakta risken att barnet, eller någon annan i familjen, utsätts för 
övergrepp, att barnet olovligen förs bort, hålls kvar eller annars far illa. Vid 
barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna skall det 
också fästas särskilt avseende.100 Ytterligare omständigheter som i praxis 
har ändvänts för att fastställa barnets bästa är den så kallade status-quo. Den 
handlar om att tillgodose barnets behov av stabilitet och kontinuitet. En 
annan omständighet är att syskon inte bör skiljas åt. Vidare gäller att om 
föräldrarna till ett barn är överens om en lösning så anses lösningen i 
allmänhet vara till barnets bästa. När en domstol har att avgöra vem som 
skall ha vårdnaden om barnet är utgångspunkten, sedan 1998 års reform, att 
gemensam vårdnad är till barnets bästa. Endast när det framkommer 
särskilda omständigheter som talar mot gemensam vårdnad, skall vårdnaden 
anförtros en av föräldrarna ensam.101 Följden blir detsamma när båda 
föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad.102

 
 

I övrigt är begreppet barnets bästa relativt och betyder olika saker för olika 
människor, exempelvis beroende av hur barns behov uppfattas. Begreppet är 
dessutom föränderligt och beroende av värderingar i samhället och ny 

                                                 
98 Se 6 kap. 5 § 2st, 6 § 2st och 8 § 1st FB. 
99 Prop. 1989/90:107 s. 31f samt prop. 2005/06:99 s. 38f. 
100 6 kap. 2a § 2st FB. 
101 NJA 1999 s. 451. 
102 6 kap. 5 § 2st FB. 
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kunskap som växer fram. Ytterligare en anledning till att barnets bästa inte 
är ett givet och fast begrepp är det faktum att vad som är bäst för barnet 
måste avgöras i det enskilda fallet, schablonbedömningar är inte möjligt.103 
Det betonas i förarbetena till lagstiftningen att frågan om barnets bästa 
måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella 
förhållandena.104

 
 

I en rapport har barnombudsmannen uttalat sig enligt följande kring barnets 
bästa, vilket sammanfattar användningen av principen på ett bra sätt; 
”Innehållet i principen om barnets bästa skall tolkas som den bästa 
tänkbara lösningen för varje enskilt barn. Bedömningen av vad som är 
barnets bästa måste bygga på kunskap och beprövad erfarenhet i 
kombination med en bedömning av just detta barns livssituation. Analysen 
av ett barns bästa skall vara individuell och så långt som möjligt vila på 
vetenskaplig grund med systematisk uppföljning och utvärdering. Inte minst 
måste barnet självt få ge uttryck för sina åsikter som skall vägas in i 
beslutet, i den mån detta är möjligt med tanke på barnets ålder och 
mognad.”105

 
 

4.3 Barnets rätt att komma till tals 
Barns rättighet att komma till tals har en nära anknytning till principen om 
barnets bästa. Barnets bästa är det centrala i mål som handlar om vårdnad, 
boende och umgänge. För att domstolen skall få en god uppfattning om vad 
som faktiskt är bäst för barnet är det av stor vikt att barnets egen uppfattning 
och egna önskemål tas i beaktande.106 För att säkerställa att barnet kommer 
till tals finns det stadgat att hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande 
av barnets ålder och mognad.107 Att barnets ålder och mognad skall beaktas 
innebär normalt att äldre barns inställning skall ges mer tyngd än yngres. Då 
det kan vara svårt att veta vad som är barnets verkliga vilja är det viktigt att 
den uppfattning som barnet uttrycker bedöms med sakkunskap och med 
hänsyn taget till omständigheterna i det enskilda fallet.108

                                                 
103 Sjösten, s. 39. 

 

104 NJA II 1998, s. 245. 
105 Sjösten, s. 40. 
106 Sjösten, s. 45. 
107 6 kap. 3 § 3st FB. 
108 Sjösten, s. 46f. 
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5 SOU 2007:52 Beslutanderätt 
vid gemensam vårdnad m.m. 

5.1 Direktivet 
Direktivet till utredningen om beslutanderätten vid gemensam vårdnad 
antogs vid ett regeringssammanträde den 6 juli 2006.109

 

 Utredaren valde att 
schematiskt dela in uppdraget i fyra delar; 

1. Huvuduppgiften för utredningen var att analysera vilka nackdelar 
som kan uppkomma för ett barn vid gemensam vårdnad, när 
vårdnadshavarna inte kan enas i frågor som rör barnet. De frågor 
som utredningen främst skulle belysa gällande vårdnaden var barnets 
förskoleverksamhet, skola och boende. Utredningen skulle enligt 
direktivet dessutom särskilt belysa barns möjlighet att få hälso- och 
sjukvård samt insatser inom socialtjänstens område. Utifrån analysen 
önskades ett förslag på ny lagstiftning som bättre tillgodoser barnets 
intressen och underlätta ett gemensamt vårdnadsansvar. 

2. Den andra uppgiften var att överväga behovet av en reglering 
gällande förutsättningarna och möjligheterna för socialtjänsten att 
prata med ett barn utan att få föräldrarnas samtycke. 

3. Den tredje uppgiften var att reflektera över huruvida en förälder som 
inte är vårdnadshavare bör ges möjlighet att inhämta uppgifter från 
myndigheter och organ i större utsträckningen än tidigare. 

4. Avslutningsvis skulle utredningen, enligt direktivet, ta ställning till 
om det behövs en uttrycklig lagreglering om medverkan av en så 
kallad kontaktperson vid umgänge mellan ett barn och förälder. Det 
skulle i så fall vara i syfte att säkerställa att barnet får det stöd som 
denne kan behöva vid umgänget.110

 
 

Med hänvisning till uppsatsens syfte och avgränsning är det i synnerhet den 
första delen i uppdraget som kommer att behandlas i den vidare 
framställningen. 

 
5.2 Resultatet av utredningen 
5.2.1 Utredningens syfte 
Syftet med utredningen var alltså att komma fram till ett lagstiftningsförslag 
som förbättrar förutsättningarna för gemensam vårdnad. Utredningens 
samtliga föreslagna åtgärder har till avsikt att ”främja föräldrars 
ansvarstagande och engagemang för sina barn och lämnas med barnets 

                                                 
109 Direktiv 2006:83. 
110 Direktiv 2006:83 samt SOU 2007:52, s. 25. 
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bästa för ögonen”.111 Det är dock inte eftersträvat att upprätta ett 
heltäckande tvistelösningsinstitut för alla tänkbara tvistiga frågor mellan 
föräldrarna. Det kan nämligen finnas situationer då det är uppenbart att den 
gemensamma vårdnaden bör upplösas.112

 
 

Utredningen presenterade och kommenterade en rad olika 
tvistelösningsmodeller. Därefter framställde utredningen den modell som de 
föreslog. Alla modellerna har den gemensamma nämnaren, och fördelen, att 
de medger att gemensam vårdnad kvarstår. 
 
I kapitel 8.2 redovisas regeringens ställningstagande till utredningens 
förslag på tvistelösningsmodell. 
 
5.2.2 Olika tvistelösningsmodeller 

5.2.2.1 En av vårdnadshavarna ges rätt att besluta 
ensam i en viss fråga 
Modellen, att genom domstolsbeslut ge en av vårdnadshavarna ensamrätt att 
besluta i en särskild fråga, går att identifiera i tysk rätt. I den tyska rätten 
kan domstolens avgörande även förenas med vissa villkor eller 
inskränkningar. Utredningen konstaterar att modellen är väl förenlig med 
principen om att föräldrar med gemensam vårdnad skall kunna enas i frågor 
som rör barnet. Dock belyses att det finns det en rad omständigheter som 
talar emot modellen, exempelvis att det blir fråga om en reell tvistelösning 
och att domstolen kan hamna i situationer där det handlar om detaljstyrning 
av barns personliga angelägenheter. Vidare menar utredningen att det finns 
en uppenbar risk för upprepade processer, följdfrågor till ett tidigare 
avgörande samt att domstolen skulle överösas med mål.113

 
 

5.2.2.2 Domstol eller annan myndighet beslutar i 
frågan 
Modellen innebär att domstolen fattar ett materiellt beslut i tvistefrågan, 
med förutsättningen att de olika alternativ som domstolen kan döma efter 
kommer från föräldrarna. Utredningen menar att inte heller denna modell 
skulle innebära något större avsteg från principen om att föräldrar som har 
gemensam vårdnad skall kunna fatta gemensamma beslut. Även med denna 
modell finns det emellertid risk för en detaljstyrning. Nackdelarna med 
modellen liknar de som framfördes vid redogörelsen av den föregående 
modellen, såsom begränsad flexibilitet, följdfrågor efter domslut och ett 
ökat antal mål för domstolen att behandla. Skulle situationen uppstå att 
domstolen inte anser att någon av föräldrarnas ståndpunkt i frågan är till 
gagn för barnet blir domstolen tvungen att välja det minst dåliga 
alternativet. Utredningen menar att detta ter sig som ett märkligt förfarande. 
Vidare belyses alternativet att någon annan myndighet, exempelvis 
                                                 
111 SOU 2007:52, s. 244. 
112 SOU 2007:52, s. 91. 
113 SOU 2007:52, s. 94. 
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socialnämnden, skulle kunna utses att lösa en tvistefråga när föräldrarna inte 
kan enas. Utredningen menar dock att de ovan nämnda bristerna i 
tvistelösningsmodellen skulle göra sig gällande även i en sådan situation.114

 
 

5.2.2.3 Domstol delar upp vårdnadshavarnas uppgifter 
Tvistelösningsmodellen innebär en fördelning av beslutanderätten mellan 
vårdnadshavarna vilket kan ha sin början i oenighet om en viss konkret 
fråga. Modellen förekommer i finsk rätt och låg även till grund för den skiss 
till svensk lagstiftning som 2002 års vårdnadskommitté tog fram. Följderna 
av ett system med uppgiftsfördelning är att domstolen blir tvungen att göra 
en framtidsprognos och ställa sig frågan - är en förälder lämpad att fatta 
beslut inom ett visst område? Utredningen menar dock att en 
helhetsbedömning måste göras för att komma fram till vilken förälder som 
bäst kan tillgodose barnets behov inom det aktuella området. Enligt 
utredningen är en nackdel med modellen, åtminstone i renodlad form, att en 
förälder fråntas beslutanderätt i samma stund som den andre föräldern 
tillerkänns beslutanderätt. Vidare uppkommer frågan om den förälder som 
fråntas beslutanderätten har kvar (eller bör ha kvar) rätt till insyn i de 
angelägenheter där föräldern inte längre har beslutanderätt.115

 
 

5.2.2.4 En av vårdnadshavarna ges gemensam 
beslutanderätt direkt i lag 
Denna tvistelösningsmodell står att finna i norsk rätt. Norge har en 
lagkonstruktion som innebär att barnets boende blir avgörande för 
bestämmanderätten över barnet (se vidare kapitel 7.1.3). En fördel med 
modellen, enligt utredningen, är att parterna inte behöver avvakta ett 
domstolsbeslut för att beslut skall kunna fattas. Dock menar man att en 
motsvarande reglering i svensk rätt inte är realistisk. Dessutom föreligger 
risken att boendefrågan skulle bli en betydligt större fråga för domstolarna 
om barnets boende skulle bli avgörande för beslutanderätten. Samtidigt 
menar utredningen att om ett beslut i boendefrågan, i framtiden, skulle ge 
verkningar för beslutanderätten över barnet, är detta något domstolen måste 
beakta när de skall överväga vad som är barnets bästa. Om det finns en 
formlös överenskommelse mellan vårdnadshavarna om barnets boende 
menar utredningen att en möjlig lösning skulle kunna vara att barnets 
bosättning, i den mening som avses i folkbokföringslagen (1991:481), skulle 
kunna avgöra vem av föräldrarna som ensam har rätt att fatta beslut i en viss 
fråga. Vid växelvis boende blir modellen svår att applicera utan att resultatet 
framstår som slumpartat. Vidare är det inte säkert att boendeföräldern 
nödvändigtvis är den förälder som bäst kan tillgodose barnets behov och 
intressen på alla områden.116

 
 

 

                                                 
114 SOU 2007:52, s. 95f.  
115 SOU 2007:52, s. 96f. 
116 SOU 2007:52, s. 97ff. 
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5.2.2.5 Båda vårdnadshavarna ges rätt att besluta på 
egen hand 
Det kan dras paralleller från denna tvistelösningsmodell till engelsk rätt. 
Enligt utredningen är det ett smidigt alternativ i de situationer då barnet, 
enligt en objektiv bedömning, är i behov av snabba åtgärder.117 2002 års 
vårdnadskommitté menade att det finns en risk för att föräldrarna är ense om 
att barnet behöver vård men oense om vilken vård eller behandling som 
barnet skall få. Kommittén menade att detta kan leda till att barnet 
behandlas för samma sak två gånger, med risken att behandlingarna är 
motverkande och kan ge skadliga effekter. Att ett sådant ansvar skulle 
läggas på behandlande läkare ansåg kommittén helt uteslutet.118 
Utredningen anser emellertid att vårdnadskommitténs farhågor är 
överdrivna. De menar att i föräldrarnas ansvar för barnet ligger också ett 
ansvar att informera om eventuell pågående behandling av barnet, vilket 
undviker den situation som kommittén målade upp. Dessutom menar man 
att situationen sällan borde bli aktuell. Vidare fastslår utredningen att 
nackdelen med tvistelösningsmodellen är att den inte främjar samarbetet 
mellan vårdnadshavarna. Det krävs inte några samförståndslösningar och 
modellen skulle kunna få direkt negativa konsekvenser för barnet.119

 
 

5.2.3 Utredningens val av tvistelösningsmodell 
Utredningens föreslagna modell är att en av vårdnadshavarna skall kunna 
ges rätt att ensam bestämma i vissa frågor som rör barnet, vidare kallad 
självständig beslutanderätt.120 Lösning som bör väljas skall bygga på att den 
ena vårdnadshavaren tillförs beslutanderätt, utan att den andre 
vårdnadshavren principiella beslutanderätt försvinner. Denna modell ligger i 
linje med den nuvarande regleringen i svensk rätt gällande vårdnadshavares 
beslutanderätt.121

 
 

Utredningen beskriver förslaget som ”att domstolen skall kunna ge den ena 
vårdnadshavaren (i den fortsatta framställningen benämnd vårdnadshavare 
1) en vidgad rätt att fatta beslut på egen hand på ett visst ämnesområde som 
rör vårdnaden och som ligger utanför ramen för den dagliga omsorgen om 
barnet, oavsett om den andra vårdnadshavaren (fortsättningsvis benämnd 
vårdnadshavare 2) har förhinder eller inte. Det gäller även sådana beslut 
som är av ingripande betydelse för barnet.”122 Förslaget kan betraktas som 
en utvidgning av tillämpningsområdet för den självständiga 
beslutanderätten.123

                                                 
117 SOU 2007:52, s. 100. 

 Skillnaden från tidigare ligger i att det krävs ett 
domstolsavgörande (eller ett avtal mellan föräldrarna) för att bli giltigt. 
Detta innebär att en vårdnadshavare inte behöver stå bakom ett beslut som 

118 SOU 2005:43, s. 141 och 146f. 
119 SOU 2007:52, s. 101. 
120 SOU 2007:52, s. 102. 
121 SOU 2007:52, s. 103f. 
122 SOU 2007:52, s. 104. 
123 6 kap. 13 § 2st FB och SOU 2007:52, s. 104. 
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fattas av den andra vårdnadshavaren om beslutet ligger inom området för 
självständig beslutanderätt. Utredningen menar också att modellen uppfyller 
den uppsatta målsättningen att regleringen vid gemensam vårdnad bör vara 
samma för föräldrar som bor tillsammans som för de som är särlevande.124

 
 

5.2.4 Konsekvenser av modellen 
Utredningen lyfter fram att modellen, trots att en vårdnadshavare kan få 
självständig beslutanderätt, möjliggör att gemensamt beslutsfattande 
fortfarande är möjligt. Vidare skall domstolsförfarandet bara ta sikte på den 
beslutanderätt som ligger utanför den dagliga omsorgen om barnet. 
Vårdnadshavare 2 skall vidare ensam kunna träda in och bestämma i frågor 
där vårdnadshavare 1 har givits rätt att besluta ensam. Situationen 
aktualiseras om vårdnadshavare 1 till följd av frånvaro, sjukdom eller annan 
orsak är förhindrad att delta i beslutet. Lagen ger även vårdnadshavare 2 
utrymme att, om barnets bästa uppenbarligen kräver det, ensam kunna fatta 
beslut av ingripande betydelse för barnets framtid.125

 
 

En förutsättning för ovanstående är att en vårdnadshavare har rätt till insyn i 
material som gäller deras barn, detta för att kunna fullgöra sina åligganden 
som förälder.126 Genom utredningens förslag skall alltså båda 
vårdnadshavarna ha möjlighet att delta i beslutsfattande som gäller barnet, 
även om den ena vårdnadshavaren har givits rätt att ha självständig 
beslutanderätt i vissa frågor. Då vårdnadshavare 2 har kvar sin roll som 
barnets vårdnadshavare, trots att vårdnadshavare 1 fått självständig 
beslutanderätt i vissa frågor, menar utredaren att det inte är mer än rimligt 
att vårdnadshavare 2 i fortsättningen skall kunna göra anspråk på att ha 
insyn i angelägenheter kring barnet. Detta innebär att det inte behöver vidtas 
några särskilda lagstiftningsåtgärder, något som följer av att det regelverk 
som finns idag har som utgångspunkt att vårdnadshavare var för sig har rätt 
till insyn i angelägenheter där någon av dem har använt sin rätt att på egen 
hand besluta i frågor som rör den dagliga omsorgen om barnet.127

 
 

5.2.5 Omfattningen av den självständiga 
beslutanderätten i tvistelösningsmodellen 
Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna, skall den ena av dem 
kunna ges rätt att ensam bestämma i sådana frågor som gäller 

1. barnets tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård, 
2. barnets tillgång till insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) 

och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, och 

                                                 
124 SOU 2007:52, s. 102ff. 
125 SOU 2007:52, s. 105ff. Jmf 6 kap. 13 § 2st FB. 
126 Prop. 1988/89:67, s. 37. 
127 SOU 2007:52, s. 108f. 
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3. förskoleverksamhet för barnet samt barnets skolgång och 
skolbarnsomsorg.128

 
 

Enligt utredningen bör den självständiga beslutanderätten vara begränsad till 
vissa områden, vilka bör anges i FB (se förslag ovan). Huvudregeln om 
enighet mellan vårdnadshavarna skall fortfarande gälla. Möjligheten för 
vårdnadshavare att få självständig beslutanderätt påverkar, enligt 
utredningen, inte reglering och praxis i frågor som rör eventuella krav på 
samtycke för en viss åtgärd. Utredarens förslag på tvistelösning tar alltså 
endast sikte på den inbördes relationen mellan vårdnadshavarna gällande 
beslutanderätten över barnet. Inte heller barnets rätt att komma till tals skall 
påverkas vid införandet av självständig beslutanderätt.129

 
 

Gällande hälso- och sjukvård, vilket främst regleras i hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763), är en given utgångspunkt artikel 24 i 
barnkonventionen. Den stadgar att barnet har rätt att åtnjuta bästa 
uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. Enligt artikel 39 i 
samma konvention skall staterna vidta alla lämpliga åtgärder för att främja 
fysisk och psykisk rehabilitering samt social återanpassning av ett barn som 
på något sätt utsatts för vanvård, utnyttjande eller liknande. Utredaren menar 
att barnets intresse av vård väger tyngre än tanken om att föräldrar med 
gemensam vårdnad skall kunna enas i frågor som rör barnet. Det är därmed 
naturligt att en domstol skall kunna ge en av vårdnadshavarna självständig 
beslutanderätt i angelägenheter som rör hälso- och sjukvård. Även tandvård 
bör omfattas, detta inom ramen för tandvårdlagen (1985:125). Gällande 
insatser inom socialtjänstens område menar Utredningen, i likhet med vad 
som anfördes av 2002 års vårdnadskommitté, att de bör behandlas på 
samma sätt som ovan berörda angelägenheter gällande hälso- och 
sjukvård.130

 
  

Vad gäller skolgång är detta också ett område där undantag från principen 
om gemensam beslutanderätt av föräldrar bör kunna göras. Oenighet mellan 
föräldrar om barnets skolgång kan få allvarliga konsekvenser för det 
skolpliktiga barnet. Beslut kring skolgång bör även omfatta gymnasieskola 
samt vissa motsvarande skolformer såsom särskola, specialskola och 
sameskola. Vidare menar utredningen att det bör sakna betydelse för den 
självständiga beslutanderätten huruvida skolgången sker i allmän eller 
fristående regi. Möjligheten att ge en vårdnadshavare beslutanderätt i frågor 
om barnets skolgång bör också omfatta den skolform som benämns 
förskoleklass.131 Detta motiveras med att val av förskola i praktiken ofta styr 
valet av grundskola.132

                                                 
128 SOU 2007:52, s. 17f och 110. 

 Slutligen menar utredningen att ett rättsligt 
avgörande som ger en vårdnadshavare självständig beslutanderätt kring 

129 SOU 2007:52, s. 110. 
130 SOU 2007:52, s. 111f. 
131 SOU 2007:52, s. 112. 
132 SOU2005:43, s. 494. 
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barnets skolgång också bör innefatta en rätt att besluta om barnets 
skolbarnomsorg.133

 
 

Frågor om förskoleverksamhet hör i dagsläget, normalt sett, till den dagliga 
omsorgen. Av en rad olika anledningar, där val av förskoleverksamhet med 
tydlig pedagogisk inriktning och dess påverkan på kommande skolvalet är 
en av de mest framträdande, menar utredningen att beslut rörande barns 
förskoleverksamhet är av sådan vikt att föräldrar med gemensam vårdnad 
bör vara överens i beslutet i enlighet med huvudregeln. Detta innebär att 
utredningen föreslår att en vårdnadshavare skall kunna ådömas självständig 
beslutanderätt även kring frågan om förskoleverksamhet.134

 
 

5.2.6 Betydelsen av barnets bosättning 
Vidare föreslår utredningen att den vårdnadshavare som barnet, enligt 
domstolsavgörande eller föräldrarnas avtal, skall bo tillsammans med ensam 
får bestämma var i Sverige barnet skall bo. För att barnet skall få bosätta sig 
utomlands krävs det dock ett gemensamt beslut av vårdnadshavarna.135

 
 

Utredningen menar att en reglering som innebär att vårdnadshavarna, utan 
undantag, behöver vara överens i frågor som rör barnets bosättning inte är 
rimligt. En fråga om vem barnet skall bo tillsammans med bör därmed 
innefatta ett ställningstagande till vem av vårdnadshavarna som 
självständigt skall ha rätt och besluta var barnet skall bo. Förslaget innebär 
att den vårdnadshavare som inte är boendeförälder, enligt 
domstolsavgörande eller avtal, inte har rätt att ändra barnets bosättning utan 
den andre vårdnadshavarens samtycke.136

 
 

5.2.7 Behovsprövning 
Vid avgörande om huruvida en av vårdnadshavarna bör ges rätt att ensam 
bestämma inom något eller några ämnesområden skall, enligt utredningens 
förslag, en behovsprövning med utgångspunkt i barnets bästa göras. Det 
poängteras att ett beslut om att en av vårdnadshavarna skall ha självständig 
beslutanderätt inom något eller några områden bör betraktas som en 
undantagslösning.137 Prövningen, med utgångspunkt i barnets bästa, bör 
vara fri men ta sikte på några särskilda faktorer. För att ett domstolsbeslut 
skall bli aktuellt bör oenigheten mellan vårdnadshavarna innebära att ingen 
av dem kan agera självständigt. Utredningen skriver att ”om frågan (eller 
frågorna) som gett upphov till konflikten framstår som triviala, bör 
nämligen domstolen vid sin behovsprövning som utgångspunkt komma fram 
till att det inte är värt att göra ingrepp i ursprungspositionen, dvs. den 
gemensamma beslutanderätten”.138

                                                 
133 SOU 2007:52, s. 112f. 

 En helhetsbedömning skall göras, vilket 

134 SOU 2007:52, s. 113f. 
135 SOU 2007:52, s. 115. 
136 SOU 2007:52, s. 116ff. 
137 SOU 2007:52, s. 122. 
138 SOU 2007:52, s. 122f. 
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normalt sett också måste innefatta ett hänsynstagande till framtiden. För att 
självständig beslutanderätt skall vara aktuell att tillämpa förutsätts, i de 
flesta fall, att vårdnadshavarna lever åtskilda. Att det är en praktisk lösning 
att en vårdnadshavare har självbestämmanderätt i en vis fråga är inte 
tillräckligt skäl för att göra ingrepp i vårdnaden. Vidare skall domstolen 
beakta hur kontakten mellan vårdnadshavarna ser ut, om de tidigare har haft 
olika uppfattningar i frågor som rör barnet och, om det är relevant, hur lång 
tid föräldrarna levt isär. Vårdnadshavarens lämplighet att inneha 
självständig beslutanderätt skall beaktas vid överväganden kring vem som 
bör anförtros den rätten. Domstolen bör särskilt fästa avseende vid en 
vårdnadshavares förmåga och vilja att engagera den andre vårdnadshavaren 
i beslutsfattandet. Avslutningsvis bör domstolen ta hänsyn till barnets vilja 
med hänsyn tagen till barnets ålder och mognad.139

 
 

5.3 Kommentarer till utredningen 
5.3.1 Remissinstansernas och riksdagens 
ställningstaganden 
Utredningen har, som brukligt är, varit ute på remiss hos en rad olika 
myndigheter, organisationer och föreningar.140

 

 Sammanfattat kan det 
konstateras att huvuddelen av remissinstanserna ställde sig positiva till 
utredningens förslag. I det följande presenteras ett urval av 
remissinstanserna och deras inställning till utredningens förslag i den del 
som behandlar beslutanderätt vid gemensam vårdnad. 

Vidare har ämnet beslutanderätt vid gemensam vårdnad även varit ett 
aktuellt ämne i riksdagen. Det har framställts en rad motioner med 
anledning av utredningen och den befintliga lagstiftningens utformning. 
Nedan presenteras ett urval av motioner. 
 
5.3.2 Barnombudsmannen 
Barnombudsmannen ser faror med utredningens föreslagna 
tvistelösningsmodell och menar att modellen kommer användas för att skapa 
rättvisa mellan föräldrarna istället för att tillgodose barnets rättigheter. 
Barnombudsmannen menar att utredarens förslag kring en domstols rätt att 
utse en vårdnadshavare som ensam beslutfattare i vissa frågor som rör 
barnet, riskerar att leda till att eventuella konflikter mellan vårdnadshavarna 
eskalerar. Dessutom menar barnombudsmannen att det finns risk för att 
resultatet blir utdragna processer som gör att barnet tvingas leva i ovisshet 
och att föräldrarna riskerar att drabbas av stora kostnader för processer som i 
förlängningen drabbar barnet.141

 
 

                                                 
139 SOU 2007:52, s. 123. Se även 2 kap. 2a § FB. 
140 http://riksdagen.se/templates/R_Page____2163.aspx, [2010-10-26 kl. 15:12]. 
141 Remissvar Barnombudsmannen. 

http://riksdagen.se/templates/R_Page____2163.aspx�
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Barnombudsmannen presenterar ett förslag på en alternativ 
tvistelösningsmodell. Inledningsvis poängteras att bedömningen om 
huruvida det skall råda gemensam eller ensam vårdnad inte får påverkas av 
tvistelösningsmodellen. Modellen skall endast tillämpas när föräldrar som 
har gemensam vårdnad inte kan komma överens i en specifik fråga. 
Barnombudsmannen förslag innebär att båda vårdnadshavarna ges 
självständig rätt att besluta i frågor som handlar om hälso- och sjukvård 
samt insatser enligt socialtjänstlagen. Det innebär alltså att en 
vårdnadshavare ensam kan besluta om vård då denne anser det nödvändigt. 
Dock menar barnombudsmannen att det måste finnas en möjlighet för den 
förälder som motsätter sig viss behandling av barnet att väcka talan i 
domstol. Detta gällande beslutanderätten i fråga om hälso- och sjukvård 
tilldöms den ena av vårdnadshavarna. Ifråga om ingrepp som inte är 
medicinskt betingade, så kallade skönhetsoperationer, menar 
barnombudsmannen att det även fortsättningsvis skall krävas konsensus 
mellan vårdnadshavarna.142

 
 

Vad gäller beslutanderätten i frågor som rör förskola, skola, skolbarnomsorg 
samt insatser enligt LSS menar barnombudsmannen att beslutanderätten bör 
tillfalla boendeföräldern. Dock skall den gemensamma beslutanderätten 
kvarstå vad gäller frågan om val av skoltyp. Om inte vårdnadshavarna kan 
komma överens i en sådan fråga skall det finnas möjlighet till ett avgörande 
i domstol. Enligt barnombudsmannens modell skall vårdnadshavare som 
kommer överens kunna avtala om hur beslutanderätten skall vara reglerad 
dem emellan. Avtalet skall godkännas av socialnämnden. Då modellen i 
vissa frågor bygger på att det finns en boendeförälder, ger 
tvistelösningsmodellen ingen vägledning när barnet bor växelvis hos 
föräldrarna och båda föräldrarna är boendeföräldrar. Barnombudsmannen 
menar att det då skall vara möjligt för domstolen att besluta om att en av 
vårdnadshavarna skall kunna besluta i en viss fråga som rör barnet.143

 
 

5.3.3 Justitieombudsmannen 
Justitieombudsmannen menar i sitt yttrande, precis som utredningen 
föreslår, att det endast undantagsvis bör bli aktuellt att tilldela en av 
vårdnadshavarna ensam beslutanderätt. Justitieombudsmannen hänför 
självbestämmanderätten till att främst kunna ske i situationer då det finns 
motsättningar mellan vårdnadshavarna i fråga om exempelvis barnets 
tillgång till hälso- och sjukvård. Meningsskiljaktigheterna bör vara så stora 
att en upplösning av den gemensamma vårdnaden annars skulle behöva 
tillgripas. Han menar emellertid att det tydligt bör framgå av lagtexten att 
bestämmelsen endast skall tillämpas i undantagssituationer. Han föreslår att 
bestämmelsen anger att en av vårdnadshavarna ensam kan ges 
bestämmanderätt om det finns särskilda skäl för det. I övrigt hade 
Justitieombudsmannen, utifrån de aspekter denne har att beakta, inte något 
ytterligare att anföra.144

                                                 
142 Remissvar Barnombudsmannen. 

 Utredningens förslag att en så kallad boendeförälder 

143 Remissvar Barnombudsmannen. 
144 Yttrande Justitieombudsmannen. 
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bör har rätt att ensam bestämma var i landet han eller hon skall bo 
tillsammans med barnet avstyrktes av justitieombudsmannen.145

 
 

5.3.4 Skolverket 
Skolverket begränsade sig till ett yttrande rörande den del av utredningen 
som berör Skolverkets ansvarsområde. Skolverket anser att resonemangen i 
utredningen är väl avvägda och de tillstyrker utredningens förslag. De 
poängterar emellertid att barnet har en skolplikt och samtidigt en rätt till 
skolgång och att det är av stor vikt att ärendet handläggs skyndsamt av 
domstol. Vidare menar Skolverket att det är angeläget att konflikter 
beträffande skolgång undanröjs så snart som möjligt och att domstolen bör 
ta upp frågan om beslutanderätt i skolfrågor även om yrkande från parterna 
framställts i den delen.146

 
 

5.3.5 Rädda barnen 
Rädda barnen ansåg inte att utredningens förslag innebär den bästa 
lösningen och avstyrkte förslaget med hänvisning till de nackdelar som 
finns med tvister i domstol. Istället föreslår Rädda barnen i ett yttrande över 
betänkandet en annan modell. Denna bygger på en kombination av lagfäst 
bestämmanderätt, domstolsbeslut och godkända avtal av socialnämnden. 
Enligt förslaget får den förälder där barnet stadigvarande bor utökade 
rättigheter och skyldigheter. När det råder gemensam vårdnad innebär 
förslaget att var och en av föräldrarna kan vidta åtgärder i ökad omfattning. 
Rädda barnen menar också att domstolen skall kunna fatta beslut i enskilda 
frågor som rör barnet, såsom exempelvis skolfrågor eller frågor om 
utlandsflytt. Det skall finnas en motsvarande möjlighet för föräldrarna att 
besluta om sådana frågor i ett av socialnämnden godkänt avtal. Två andra 
tydliga ståndpunkter i Rädda barnens förslag är; 

- Att den förälder som barnet stadigvarande bor med skall, vid sidan 
om vad som följer av gällande rätt, ges möjlighet att ensam fatta 
beslut om val av förskola och skola, föräldrapenning och flytt inom 
riket. 

- Att var och en av vårdnadshavarna ges, vid sidan om vad som följer 
av gällande rätt, möjlighet att samtycka till icke-operativ hälso- och 
sjukvård samt kunna ge barnet stöd och insatser enligt 
socialtjänstlagen.147

 
 

5.3.6 BRIS 
BRIS berömmer utredningen för dess starka barnperspektiv. Vidare anser 
BRIS ”att utredningen lämnar ett genomtänkt och grundligt förslag till 
förändringar som bör leda till positiva förbättringar för de parter som 
hamnar i tvister av de slag som ligger inom ramen av utredningens 

                                                 
145 Yttrande Justitieombudsmannen. 
146 Skolverkets yttrande över betänkandet Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. 
147 Rädda barnens yttrande över betänkandet Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. 
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uppdrag”. Utredningens förslag om möjligheten att ålägga en 
vårdnadshavare självständig beslutanderätt tillstyrks av BRIS. Dock 
framlägger BRIS ett alternativt förfarande istället för den lösning som 
utredningen har föreslagit. BRIS anser att föräldrarna i grunden, var för sig, 
skall ha självständig beslutanderätt gällande frågor som berör barns tillgång 
till hälso- och sjukvård, tandvård, stöd enligt socialtjänsten och insatser 
enligt LSS. Detta motiverar BRIS med att det aldrig får föreligga någon risk 
för att det enskilda barnet inte får tillgång till den hälso- och sjukvård, 
tandvård, stöd enligt socialtjänsten och insatser enligt LSS, som det har rätt 
till. Nämnda områden anses alldeles för viktiga för varje enskilt barn och 
barn skall inte kunna nekas sina rättigheter av orsaken att någon förälder 
sätter sig emot och inte lämnar sitt samtycke inom angivna områden. Vidare 
poängterar BRIS att det finns svårigheter med gemensamma beslut även när 
föräldrarna bor tillsammans, och inte bara när de lever åtskilda. BRIS menar 
att det tydligt bör framgå att reglerna gäller både när föräldrarna lever 
tillsammans och när de lever isär. I övrigt tillstyrker BRIS alla övriga 
förslag till förbättringar som utredningen föreslår.148

 
 

5.3.7 Ståndpunkter i riksdagen 
Det finns en rad motioner som berör frågan om beslutanderätt vid 
gemensam vårdnad. Många av de senaste motionerna återkopplar, av 
förklarliga skäl, till den senaste utredningen. Det konstateras i en motion att 
utredningsbetänkandet, SOU 2007:52, har remissbehandlats och att den 
borgerliga regeringen har aviserat en proposition. Efter drygt två år har dock 
denna fråga ännu inte landat på riksdagens bord.149

 
 

Motionerna problematiserar en rad olika områden men har en gemensam 
nämnare i att de lyfter fram att barnets bästa hamnar i kläm. Detta kan 
kopplas till det krav på konsensus mellan vårdnadshavare som finns i frågor 
som rör deras barn. Personer från riksdagens olika partier kräver i sina 
motioner att regeringen vidtar åtgärder och att en lagstiftningsförändring 
kommer till stånd. Flertalet av motionerna påpekar att det är särskilt viktigt 
att vårdnadshavare ges självständig rätt att söka och besluta om hälso- och 
sjukvård samt insatser enligt SoL.150

 
 

I en motion som är undertecknad av representanter från dåvarande 
riksdagens alla partier förutom socialdemokraterna, tar de motionerande 
avstånd från den lösning som presenterades av utredaren i SOU 2007:52. 
Istället menar de att en alternativ lösning som innebär att vardera 
vårdnadshavare ges rätt att var för sig besluta om hälso- och sjukvård och 
stöd och insatser enligt socialtjänstlagen för barnet är att föredra. De menar 
att en sådan lösning har många fördelar.151

                                                 
148 BRIS remissyttrande avseende utredningen – Beslutanderätt vid gemensam vårdnad 
m.m. 

 Denna lösning stöds av 

149 Motion 2009/10:C260. 
150 Motion 2009/10:C260, 2009/10:C342, 2009/10:C378 samt 2009/10:C414. 
151 Motion 2009/10:C493. 
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Barnombudsmannen och Rädda barnen i deras remissvar över betänkandet, 
vilket redovisas i kapitel 5.3.2  respektive 5.3.5. 
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6 Norge 

6.1 Lagregleringen av den norska 
barnrätten 

Lagen i Norge som reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar heter 
barnelova, på svenska kallad barnlagen. Lagstiftaren i Norge har där valt att 
använda begreppen foreldreansvar (föräldraansvar) och samværerett 
(umgängesrätt) i sin vårdnadsreglering.152 Föräldraansvaret innebär att 
föräldrarna är skyldiga att ge barnet uppfostran, försörjning och en lämplig 
utbildning men också att föräldrarna har en plikt att fatta beslut om barnet 
utifrån barnets intressen och behov.153

 
 

Precis som i Sverige görs det en åtskillnad mellan föräldraansvar och 
förmyndarskap (verge). Huvudregeln är att förmyndarskapet följer 
föräldraansvaret.154

 
 

6.2 Vem har föräldraansvaret? 
Det vanliga är att båda föräldrarna, barnets moder och fader, har gemensamt 
föräldraansvar för barnet. Så är fallet om föräldrarna är gifta eller 
sammanboende utan att vara gifta, vid barnets födelse. Vid separation eller 
skilsmässa kan det gemensamma föräldraansvaret bestå eller så kan 
föräldrarna avtala om att en av dem skall ha föräldraansvaret ensamt. Kan 
de inte komma överens kan endera av dem väcka talan gällande 
föräldraansvaret. Fram tills avtal eller dom kommer till stånd förblir 
föräldraansvaret gemensamt.155 Så länge samlivet mellan föräldrarna består 
kan föräldrarna emellertid inte avtala om att bara den ena föräldern skall ha 
föräldraansvaret, att föräldraansvaret skall fördelas på visst sätt eller ge 
föräldraansvaret till någon annan.156 Är modern ogift och inte bor 
tillsammans med fadern till barnet vid barnets födelse, får hon ensamt 
föräldraansvar om barnet. Föräldrarna kan dock avtala om att 
föräldraansvaret skall vara gemensamt eller att fadern skall ha ansvaret 
själv. På samma sätt som om föräldrarna varit sammanboende eller gifta kan 
de även i denna situation väcka talan i frågan om föräldraansvar.157 
Barnlagen innehåller också regler om vem som skall ha föräldraansvaret för 
barnet vid den ena eller båda föräldrarnas död.158

 

 Avtal som upprättas skall 
meddelas till folkregistreringsmyndigheten. 

                                                 
152 Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre. 
153 30 § Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre. 
154 2 kap. 3 § Lov 1927-04-22 nr 3 om vergemål for umyndige. 
155 34 § 1 st och 35 § 2st Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre samt Lodrup och 
Sverdrup, s. 380. 
156 Smith och Lødrup, s. 83. 
157 35 § 1-3st Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre. 
158 38 § Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre. 
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Enligt förarbetena är gemensamt föräldraansvar norm i Norge och det 
förutsätts att gemensamt föräldraansvar kan beslutas mot en förälders vilja, 
så länge det är bäst för barnet. Ett beslut om gemensamt föräldraansvar får 
emellertid inte fattas mot båda föräldrarnas vilja. Denna ståndpunkt framgår 
emellertid inte ur lagtexten. Vidare framhålles i förarbetena att det faktum 
att föräldrarna inte själva har kommit fram till en lösning kan vara ett tecken 
på att gemensamt föräldraansvar inte fungerar.159

 
 

Den av föräldrarna som barnet skall bo stadigvarande hos får inte utan 
vidare föräldraansvaret ensam. Frågan om vem barnet skall bo hos måste 
alltså skiljas från frågan om föräldraansvar.160 Om en förälder skall förlora 
föräldraansvaret måste detta ske genom avtal eller dom.161

 
 

6.3 Vad innebär föräldraansvaret? 
Begreppet föräldraansvar har sin utgångspunkt i omsorgsskyldigheten samt 
omfattar en plikt och rätt att bestämma kring angelägenheter som rör barnet. 
Plikterna som följer med föräldraansvaret skall alltid utövas med barnets 
bästa för ögonen och barnuppfostran skall ske helt utan användning av 
våld.162

 
 

Föräldraansvaret omfattar alltså barnets rätt till omsorg samt att den eller de 
som har föräldraansvaret skall ge barnet ”forsvarleg oppseding og 
forsyting”.163 I begreppet omsorg ligger en förpliktelse att ge barnet 
trygghet och kärlek, vård och tillsyn. Med oppseding menar lagstiftaren att 
föräldraansvaret innefattar en omfattande vägledning för barnet hur man 
lever i relation till omvärlden och andra människor. Med forsyting menas 
plikten att sörja för barnets boende, mat och kläder med mera. 
Föräldraansvaret innebär också en tillsynsplikt över barnet, så barnet inte 
skadar sig själv eller andra.164

 
 

Barnlagen stadgar också om barnets medbestämmanderätt och barnets 
självbestämmanderätt.165 I doktrin beskrivs Norge som ett pionjärland vad 
gäller barnets rätt att få sin röst hörd.166 I takt med barnets stigande ålder 
avtar föräldrarnas bestämmanderätt till förmån för barnets med- och 
självbestämmanderätt. Barn över 7 år skall få uttala sig i samband med 
beslut som rör barnets personliga förhållanden. Barnets mening är inte 
avgörande men när barnet har fyllt 12 år skall barnets mening väga tungt när 
beslut tas.167

                                                 
159 Ot. prp. Nr. 62 (1979-80), s. 26f. 

 Rätten har till och med en plikt att ge barn som har fyllt 12 år 
en möjlighet att uttrycka sin uppfattning. Om rätten inte har hört till barnets 

160 Lodrup och Sverdrup, s. 380. 
161 34 § 2st och 56 § Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre. 
162 Lodrup och Sverdrup, s. 381 och Rt. 2005 s. 1567. 
163 30 § Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre. 
164 30 § Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre och Lodrup och Sverdrup, s. 381f. 
165 Se 31 och 33 §§ Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre. 
166 Smith och Lødrup, s. 96. 
167 31 § Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre. 
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mening kan detta vara en grund till att domen upphävs.168 Barnets mening 
efter 12 års ålder gäller också vid medicinsk behandling och operativa 
ingrepp.169 Skulle barnet lida av en allvarlig eller livshotande sjukdom och 
föräldrarna nekar barnet medicinsk hjälp kan myndigheterna ingripa och 
tillfälligt frånta föräldrarna föräldraansvaret.170

 
 

Att föräldrarna har gemensamt föräldraansvar betyder inte att de måste fatta 
alla beslut kring barnet i gemenskap, många vardagliga spörsmål beslutas 
som regel av en av föräldrarna. Beslut som gäller viktigare frågor kring 
barnet kräver att båda föräldrarna är med på beslutet. Norge saknar, precis 
som Sverige, en tvistelösningsmodell som reglerar vad som skall ske när 
föräldrarna inte kan komma överens i frågor som rör barnet.171 Dock finns 
det ett utrymme för rätten att fatta beslut gällande barns boende och 
umgänge när föräldrarna inte kan enas i frågan.172 Vidare finns det ett 
stadgande som ger boendeföräldern en viss beslutanderätt. Regleringen 
innebär att om föräldrarna har gemensamt föräldraansvar men barnet bara 
bor tillsammans med den ene föräldern, så kan inte den förälder som är 
umgängesförälder motsätta sig att boendeföräldern själv fattar beslut i vissa 
väsentliga frågor om barnets vård och omsorg i vardagslivet. Exempel på 
sådana beslut kan vara var barnet skall gå på dagis eller var i landet barnet 
skall bo.173 Vid de tillfällen som umgängesföräldern är tillsammans med 
barnet kan denne avgöra frågor som gäller omsorgen av barnet.174 Vid 
frågor som är av större betydelse för barnet krävs det att föräldrarna måste 
vara överens, såsom exempelvis beslut om medicinska frågor och beslut 
kring barnets utbildning. Den som inte har barnet boende hos sig har vidare 
en rätt att få information om barnet från den som bedriver den dagliga 
omsorgen.175

 
 

Ett problemområde är när föräldrarna har gemensamt föräldraansvar och har 
enats om växelvis boende. Detta innebär att både föräldrarna är 
boendeföräldrar och i enlighet vad som beskrivit ovan kring 
boendeförälderns beslutanderätt har de en helt jämställd beslutanderätt. 
Föräldrarna måste i denna situation vara överens om beslut gällande barnet 
alternativt avtala sinsemellan om beslutanderättens utformning.176

 
 

I boken Konsensus – förutsättning eller belastning för gemensamt 
föräldraansvar görs en uppdelning av beslut i tre olika grupper gällande den 
norska barnrätten: 

1. Beslut som följer av föräldraansvaret. 
2. Beslut som kan fattas av boendeföräldern. 

                                                 
168 Rt. 1974 s. 1339. 
169 Lodrup och Sverdrup, s. 382. 
170 4-10 §§ Lov om barneverntjenester 17. Juli 1992 nr. 100 (kallad 
Barneverntjenesteloven). 
171 Lødrup och Sverdrup, s. 382. 
172 36 och 43 §§ Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre. 
173 37 § Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre. 
174 42 § Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre. 
175 Smith och Lødrup, s. 137. 
176 Ot. prp. Nr. 56 (1996-97) s. 82ff. 



 40 

3. Beslut som fattas av den som vid en viss tidpunkt är tillsammans 
med barnet, antingen som umgängesförälder eller boendeförälder. 

Uppdelningen härstammar från förarbetena.177

 
 

6.4 Bedömningar kring föräldraansvar 
och barns boende 

Kan inte föräldrarna komma överens kring föräldraansvaret och boendet 
måste de avgöras av domstol.178 Men för att tvisten skall kunna behandlas 
av domstolen måste det, om barnet är under 16 år, förekommit medling 
mellan parterna.179 Medlingsplikten kom in i barnlagen 1992.180 Domstolen 
skall i sin bedömning utgå från barnets bästa, en helhetsbedömning med 
hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.181 I rättspraxis kan man 
finna vägledning om vilka omständigheter som har särskild betydelse. 
Barnets bästa skall ses i ett framtidsperspektiv. Rätten måste ta hänsyn till 
beslutets verkningar på kort sikt men också hur beslutet påverkar barnet 
fram till det uppnår vuxen ålder. Detta gäller såväl frågor om föräldraansvar 
som barnets boende och umgänge.182 Gällande föräldraansvaret är alltså 
utgångspunkten att föräldrarna bör ha det gemensamt om det inte finns 
särskilda omständigheter som talar emot ett gemensamt föräldraansvar. En 
sådan särskild omständighet kan vara att en förälder är olämplig att ha del i 
föräldraansvaret.183

 
 

När föräldrarna till ett barn går skilda vägar är ofta saker som skola och 
vänner viktigt för barnet. För små barn är detta mindre viktigt men istället är 
den person som barnet haft mest kontakt med extra viktig. Det är därmed en 
önskan att barnet skall kunna fortsätta leva i sin tillvanda miljö. Det finns ett 
flertal domar i norsk rätt där miljöombyte har spelat en central roll för 
beslutet.184 Lodrup och Sverdrup skriver att detta, i många fall, innebär att 
den förälder som har haft barnet hos sig från uppbrottet fram till att saken 
avgörs i domstol har en fördel i förhållande till den andre föräldern, särskilt 
om tvisten löper över lång tid. Uppstår status quo-principen, när 
föräldrarnas förhållanden i övrigt är likvärdiga, kan det ovan nämnda bli 
utslagsgivande.185

 
 

Riskerna som finns för barnet vid ett miljöombyte kan emellertid uppvägas 
av en god kontakt med båda föräldrarna. Att barnet, när föräldrarna går 
skilda vägar, inte skall tappa kontakten med någon av dem bör enligt doktrin 

                                                 
177 Ryrstedt, s. 30 samt Ot. prp. Nr. 56 (1996-97), s. 54. 
178 56 § Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre. 
179 51 § Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre. 
180 Lodrup och Sverdrup, s. 384. Medlingsplikten ska ses tillsammans med reglerna i 26 § 
Lov om ekteskap 4. Juli 1991 nr. 47 (Ekteskapsloven). 
181 48 § Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre. 
182 Lodrup och Sverdrup, s. 384 samt Rt. 1985 s. 707 och Rt.1991 s. 1148. 
183 Lodrup och Sverdrup, s. 384. 
184 Lodrup och Sverdrup, s. 384.  
185 Lodrup och Sverdrup, s. 385. 
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väga tungt.186 Barnets kan alltså flyttas från den förälder som tidigare haft 
barnet hos sig om denne talar illa om den andre föräldern och försvårar eller 
hindrar den förälderns kontakt med barnet.187 Även föräldrarnas personliga 
egenskaper har betydelse för beslutet. Detta kommer dock sällan fram i 
Högsta domstolen, Høyesterett. Lødrup och Sverdrup menar att en viss 
återhållsamhet med att låta personliga egenskaper påverka är förnuftigt. En 
annan faktor som påverkar bedömningen är vem av föräldrarna som kan ge 
barnet det mest stabila hemmet. Finns det flera syskon finns det en klar 
motvilja att dela på syskonen. Det finns dock exempel när så har skett. 188

 
 

Domstolen kan bara meddela dom om var barnet skall bo och om hur 
föräldraansvaret skall se ut. Tidigare omfattades allt av föräldraansvaret, den 
förälder som fick föräldraansvaret fick utan vidare också ha barnet boende 
hos sig. De senaste 15 åren har det dock växt fram en åtskillnad mellan 
dessa två frågor. Vid förberedelserna till barnlagen var man främmande till 
ett fortsatt gemensamt föräldraansvar men uteslöt inte att domstolen kunde 
fastställa detta om den som fick omsorgen av barnet protesterade. Lodrup 
och Sverdrup menar att normalt sett är det en fördel för barnet att 
föräldrarna fortsatt har ett gemensamt föräldraansvar. Har däremot 
föräldrarna samarbetssvårigheter och det blir en belastning för barnet kan ett 
gemensamt föräldraansvar inte accepteras. Det kan tyckas hårt att en 
förälder blir fråntagen föräldraansvaret men författarna lyfter fram att 
hänsyn till barnets bästa skall komma i främsta rummet. Oavsett om 
parterna är eniga om var barnet skall bo stadigvarande eller inte kan 
domstolen mot den ena partens vilja besluta att det gemensamma 
föräldraansvaret skall bestå. Detta betraktas som huvudregeln. Skall den av 
föräldrarna som barnet inte skall bo stadigvarande hos fråntas 
föräldraansvaret måste det finnas synnerliga skäl, exempelvis då att 
samarbetssvårigheterna mellan föräldrarna är så stora att det skadar 
barnet.189

 
 

Gemensamt föräldraansvar har en rad betydande rättsverkningar; 
- Vid gemensamt föräldraansvar kan inte den förälder som barnet bor 

hos att flytta från landet utan att den andra föräldern samtycker till 
detta.190 I praxis har det konstaterats att domstolen inte kan 
upprätthålla gemensamt föräldraansvar och samtidigt ge den ena 
föräldern rätt att flytta till utomlands mot den andre förälderns 
vilja.191

- En förälder som inte har del i föräldraansvaret kan inte ta med sig 
barnet på utlandsvistelse utan att den andra föräldern samtycker till 
detta. Om inte föräldern med föräldraansvar ger sitt samtycke kan 
domstolen ge tillåtelse till utlandsvistelsen.

 

192

                                                 
186 Lodrup och Sverdrup, s. 386. 

 

187 Denna princip fick principiellt genombrott i Rt. 1982 s. 116. 
188 Lodrup och Sverdrup, s. 386. 
189 Lodrup och Sverdrup, s. 386ff. 
19040 § Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre. 
191 Rt. 2000 s. 185. 
192 41 § Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre. 
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- En förälder som inte har del i föräldraansvaret kan inte agera som 
käranden i en process om avskaffande av barnskyddets vårdnad. 193

 
 

6.5 Växelvis boende 
I dagens Norge är det förhållandevis vanligt att föräldrarna kommer överens 
om växelvis boende, det vill säga att barnet skall bo lika mycket hos båda 
föräldrarna. Detta är fullt tillåtet.194 Ett sådant upplägg kräver dock att 
föräldrarna bor förhållandevis nära varandra med hänsyn till barnet 
skolgång och liknande. Vidare är delad omsorg att föredra i sådana fall. Det 
förekommer ingen kontroll från det offentliga huruvida den 
överenskommelse som föräldrarna kommer fram till är den som faktiskt är 
bäst för barnet.195 Vid ändringar i barnlagen år 1997 skrevs det emellertid in 
ett förbud för domstolen att besluta om växelvis boende mot en förälder 
vilja.196

 
 

6.6 Umgängesrätten 
Umgängesrätten innebär inte bara en förälders rätt att umgås med sitt barn 
utan också en rätt för barnet att ha ett umgänge med båda sina föräldrar. Det 
är föräldrarnas ömsesidiga plikt att se till att umgängesrätten till båda 
föräldrarna upprätthålls.197 I praktiken är det emellertid inte möjligt att 
tvinga den moder eller fader som inte vill träffa sitt barn att göra så. Detta då 
tvångsmedel för att upprätthålla umgängesrätten saknas.198 Det står 
föräldrarna fritt att avtala om umgängesrättens närmare innehåll, något som 
till och med uppmuntras till i lagtexten.199

 
 

Oavsett om föräldrarna är överens eller om en domstol avgör 
umgängesrättens innehåll skall barnets bästa vara utgångspunkten även i 
denna fråga. Vid avtalet eller domslutet skall det läggas särskild vikt vid 
bästa möjliga föräldrakontakt, barnets ålder, i hur stor omfattning barnet har 
anknytning till närmiljön samt avståndet mellan föräldrarna. Vidare bör det 
tas hänsyn till barnet i övrigt.200

                                                 
193 Rt. 2000 s. 721. 

 Umgängesrätten är alltså beroende av 
omständigheterna i det enskilda fallet. Att föräldrarna har en dålig relation 
sinsemellan skall inte hindra umgänge men kan givetvis påverka umgängets 
innehåll. Om det finns behov av att förhållandet mellan barnet och den 
förälder som önskar umgås med barnet stegvis byggs upp, föreligger det 
möjlighet till en övergångsordning med upptrappande umgänge. I ett flertal 
fall i praxis har det konstaterats att det får antas att det är till barnets bästa 

194 36 § Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre. 
195 Lodrup och Sverdrup, s. 383. 
196 Lodrup och Sverdrup, s. 388. 
197 42 och 43 §§ Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre. 
198 Lodrup och Sverdrup, s. 389. 
199 43 § Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre. 
200 43 och 48 §§ Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre. 
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att det finns ett umgänge mellan barnet och den förälder som barnet aldrig 
har bott tillsammans med.201

 
 

I barnlagen stadgas om så kallad vanlig umgängesrätt. Det preciseras som 
ett umgänge som ger föräldern rätt att umgås med barnet en eftermiddag per 
vecka med övernattning, varannan helg, tre sammanhängande veckor under 
sommaren och varannan höst-, jul-, vinter-, och påskledighet.202 Lødrup och 
Sverdrup skriver emellertid att detta stadgande inte kan uppfattas som en 
norm för hur umgänget bör se ut. Är det till barnets bästa att umgänget är 
mer omfattande skall så vara fallet.203

 
 

Om den förälder som kräver umgängesrätt bor i utlandet kan 
umgängesrätten begränsas till Norge. Lødrup och Sverdrup skriver dock att 
bedömningen kan vara olika beroende av om det rör sig om ett 
skandinaviskt land eller ett land som ligger längre bort.204 Vidare finns det 
möjlighet att vägra umgänge. Det blir särskilt aktuellt vid orsaker som kan 
knytas till den person som kräver umgänge. Tröskeln för att vägra umgänge 
är emellertid hög.205 Umgängesrätten kan också vägras på grunden att 
barnet inte vill träffa den förälder som kräver umgänge.206 Att det föreligger 
risk för kidnappning är ytterligare en grund för att neka umgänge.207 En 
förälder som blir vägrad umgängesrätt kan kräva att få fastställt en rätt för 
sina föräldrar att ha umgänge med barnet. Det måste emellertid vara till 
barnets bästa.208

 
 

                                                 
201 Lodrup och Sverdrup, s. 390f.  
202 43 § Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre. 
203 Lodrup och Sverdrup, s. 390. 
204 Lodrup och Sverdrup, s. 390. 
205 Lodrup och Sverdrup, s. 390. 
206 Lodrup och Sverdrup, s. 390 och Rt. 1987 s. 456. 
207 Rt. 1983 s. 897. 
208 45 § Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre. 
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7 Danmark 

7.1 Lagregleringen av den danska 
barnrätten 

Reglerna kring forældremyndighed (föräldramyndighet), vilket motsvarar 
det svenska begreppet vårdnad, finns i forældreansvarsloven, här kallad 
föräldraansvarslagen.209 Så länge barnet är under 18 år och inte har ingått 
äktenskap står barnet under föräldrarnas föräldramyndighet.210 
Föräldramyndigheten innebär både plikter och rättigheter. En person som 
innehar föräldramyndighet för ett barn har omsorgen för barnet och kan 
träffa beslut om barnets personliga angelägenheter utifrån barnets intressen 
och behov. Vidare skall föräldramyndighetsinnehavaren skydda barnet mot 
fysiskt och psykiskt våld samt annan kränkande behandling.211 Det finns i 
Danmark en uttrycklig bestämmelse gällande barnets bästa. Den säger att 
beslut som fattas enligt föräldraansvarslagen skall utgå från vad som är bäst 
för barnet.212 Vidare skall man vid förhållanden som rör barnet ta hänsyn till 
barnets egna synpunkter utifrån ålder och mognad.213 Föräldramyndighetens 
omsorgsplikt är skild från försörjningsskyldigheten samt ansvaret för den 
omyndiges förmögenhet.214

 
 

7.2 Vem har föräldramyndighet? 
Är föräldrarna gifta vid barnets födelse eller senare ingår äktenskap med 
varandra, har de gemensam föräldramyndighet. Är däremot föräldrarna 
separerade vid barnets födelse får modern föräldramyndigheten ensam. 
Detta gäller dock inte om föräldrarna är separerade och det finns en dom 
som fastställer faderskapet eller om föräldrarna har avtalat om att de skall ha 
gemensam föräldramyndighet. Är föräldrarna separerade vid barnets födelse 
men har varit gifta under senaste 10 månaderna före födseln har föräldrarna 
också gemensam föräldramyndighet.215

 
  

Om föräldrar har gemensam föräldramyndighet består denna även om de går 
skilda vägar.216 Kan föräldrar, som har gemensam föräldramyndighet och 
inte lever tillsammans, inte komma överens om föräldramyndigheten så kan 
rätten avgöra om den gemensamma föräldramyndigheten skall stå fast eller 
om föräldramyndigheten skall anförtros åt en av föräldrarna ensam.217

                                                 
209 Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. Lagen bygger på bet. nr. 1475/2006 om 
barnets perspektiv. 

 För 

210 1 § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
211 2 § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
212 4 § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
213 5§ Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
214 Lund-Andersen och Nørgaard, s. 40. 
215 6 § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
216 8 § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
217 11 § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
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att kunna döma till gemensam föräldramyndighet krävs det att minst en av 
föräldrarna önskar att den gemensamma föräldramyndigheten skall bestå.218 
För att rätten skall kunna upphäva den gemensamma föräldramyndigheten 
krävs det tungt vägande grunder. Den vanligaste grunden för att upphäva 
gemensamt föräldraansvar är att det föreligger så svåra och oövervinnerliga 
samarbetsproblem mellan föräldrarna, i frågor som rör barnet, att det är 
skadligt för barnet. Oenighet i en viss fråga kring barnet är allena inte 
tillräckigt för att upphäva den gemensamma föräldramyndigheten. Sådan 
osämja bör istället lösas via statsförvaltningen genom rådgivning eller 
konfliktmedling. I praxis har det emellertid uttalats att långvarig oenighet 
kring barnets skolgång kan vara ett uttryck för så svåra samarbetssvårigheter 
att den gemensamma föräldramyndigheten bör upphävas.219 Oenighet 
mellan föräldrarna om barnets boende är inte i sig själv tillräckligt för att 
upphäva den gemensamma föräldramyndigheten.220 Rätten kan istället träffa 
ett särskilt avtal kring barnets boende.221 Den förälder som inte har 
föräldramyndighet över sitt barn kan, i rätten, vidare väcka talan om 
gemensam föräldramyndighet eller yrka på att föräldramyndigheten förs 
över på denne.222 Det finns också lagreglerat för vad som gäller kring 
föräldramyndighet när en eller båda föräldrarna är avlidna.223

 
 

I dansk rätt föreligger vidare, som nämnts, möjligheten att avtala om 
föräldramyndigheten. För att avtalet ska vara giltigt krävs det att det anmäls 
till statsförvaltningen. Här föreligger en rad formkrav och procedurregler 
som måste uppfyllas. Skulle en talan om föräldramyndighet vara väckt, ska 
anmälan om avtal istället ske till rätten.224

 
 

7.3 Vad innebär föräldramyndigheten? 
Den danska lagstiftningen fastslår en grundläggande princip; ett barn har rätt 
till två föräldrar och föräldrarna skall samarbeta gällande väsentliga beslut 
kring barnet.225 Att föräldrar har gemensam föräldramyndighet för ett barn 
innebär dock inte att de måste fatta alla beslut kring barnet gemensamt. 
Beslut som är av en mer vardaglig karaktär kan en förälder fatta på egen 
hand. Den förälder som barnet bor med kan besluta om övergripande 
förhållanden i barnets dagliga liv, däribland var i landet barnet skall vara 
bosatt.226 Boendeföräldern kan alltså ta ställning till en rad olika spörsmål, 
såsom var barnet skall gå på dagis, frågor om barnets dagliga välbefinnande 
och avgörande om barnet skall gå till skolpsykolog.227

                                                 
218 Lund-Andersen och Nørgaard, s. 44. 

 Beslut kring barnet 
som är av väsentlig karaktär måste emellertid fattas av föräldrarna 

219 Lund-Andersen och Nørgaard, s. 44f. 
220 Lund-Andersen och Nørgaard, s. 44f. 
221 17 § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
222 14 § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
223 15 och 16 §§ Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
224 9 och 10 §§ Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
225 11 § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar samt Lund-Andersen och Nørgaard, 
s. 44 
226 3 § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
227 Lund-Andersen och Nørgaard, s. 39. 
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gemensamt.228 Det kan handla om frågor som exempelvis barnets bosättning 
utomlands (samt Grönland och Färöarna), barnets religion, val av skolgång 
och väsentliga rättsliga ingrepp.229 Om föräldrarna har gemensam vårdnad, 
och är oense om vårdnaden, måste alltså båda föräldrarna ge sitt samtycke 
till att barnet lämnar landet. Det gäller även avfärd till Grönland och 
Färöarna.230 Även om oenighet råder mellan föräldrar som har gemensam 
föräldramyndighet kan den statliga förvaltningen besluta att en förälder kan 
ta med barnet utomlands samt till Grönland eller Färöarna under en kortare 
period, exempelvis på semester eller släktbesök.231

 
 

Följande översikt tydliggör föräldrarnas beslutanderätt enligt dansk 
lagstiftning.232

 
 

Föräldramyndighetsinne-
havarna tillsammans 

Boendeföräldern Umgängesföräldern 

Förmyndarskap 

Väsentlig medicinsk 
behandling och ingrepp 

Skolgång, 
vidareutbildning, 
skolomsorg 

Riskfyllda fritidsaktiviteter 

Flytt utomlands (även 
Grönland och Färöarna) 

Namnval 

Religion 

Äktenskap 

Pass 

Daglig omsorg 

Dagis 

Fritidsaktiviteter 

Flytt inom landet 

Skolpsykolog 

Barnexpertsrådgivning 

 

Frågor som är 
relaterade till 
umgänget – direkt 
omsorg såsom 
exempelvis; mat, 
leksaker, sovtider, 
vänner med mera 

Fritidsaktiviteter 
 

 

 
7.4 Barnets boende 
Om föräldrarna har gemensam föräldramyndighet och de inte kan komma 
överens om hos vem barnet skall vara bosatt kan frågan avgöras av rätten.233

                                                 
228 3 § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 

 
Beslutet om barnets boende skall grundas på en konkret och individuell 
bedömning om vad som är bäst för barnet. Barnets anknytning till 
föräldrarna, föräldrarnas personliga egenskaper och situation samt om 
barnet måste byta skola/förskola till följd av en eventuell flytt tas i 

229 Lund-Andersen och Nørgaard, s. 40.  
230 3 § 2st Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
231 25 § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
232 VEJ nr. 9859 af 6/9 2007 om forældremyndighed og barnets bopæl samt Rasmussen och 
Røhl, s. 18. 
233 17 § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
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beaktande.234 Hänsyn till att barnet får stanna i sin invanda miljö, det vill 
säga upprätthållande av status quo, väger tungt i domstolens avgörande.235 
Rätten kan besluta om att ett barn skall vara bosatt hos en förälder som 
önskar bo utomlands eller på Grönland eller Färöarna. Detta innebär att 
oenighet om huruvida barnet skall vara bosatt utomlands eller inte, i sig 
själv inte är tillräckligt för att upphäva gemensam föräldramyndighet 
alternativt överflyttning av föräldramyndigheten.236 Domstolen har också 
möjlighet att ändra ett avtal om ett barns boende.237 Vid frågan om barns 
boende kan den myndighet som behandlar frågan, efter begäran, tillfälligt 
bestämma var barnet skall vara bosatt.238 Detta blir särskilt aktuellt när en 
av föräldrarna önskar flytta till en annan del av landet.239 Det stadgas att en 
förälder som vill ändra sin eller sitt barns bosättning till en annan stad i 
landet, alternativt utomlands, skall underrätta den andre föräldern om detta 
senast 6 veckor innan flytten.240 Denna varningsplikt gäller både för en 
förälder som har gemensam föräldramyndighet med den andra föräldern och 
för en förälder som har föräldramyndigheten ensam. Även en förälder som 
inte har del i föräldramyndigheten, men har umgänge med barnet, omfattas 
av bestämmelsen. Det finns inga sanktioner knutna till varningsplikten. 
Förfarandet ingår emellertid som en del i rättens bedömning när de skall 
besluta om var barnet skall bo eller besluta om huruvida det skall ske en 
förändring i föräldramyndigheten.241

 
 

7.5 Umgänge 
Det stadgas i dansk rätt att barnet har rätt till umgänge med den förälder som 
barnet inte bor med. Det är båda föräldrarnas ansvar att se till att det finns 
ett umgänge. Om det inte finns något umgänge, eller om umgänget är ytterst 
begränsat, kan den förälder som barnet är bosatt hos vända sig till 
statsförvaltningen och begära att de kallar till ett möte gällande 
umgänget.242 Möjligheten att begära möte om umgänget gäller oavsett om 
det finns ett umgängesavtal eller om umgänget inte är reglerat. Där är dock 
frivilligt för den potentiella umgängesföräldern att delta i mötet.243 Vidare 
reglerar den danska rätten att nära släktingar till ett barn kan ha rätt till 
umgänge om en eller båda föräldrarna till barnet gått bort.244

 
 

Den förälder som inte har barnet boende hos sig kan begära umgänge.245

                                                 
234 4 § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar samt Lund-Andersen och Nørgaard, 
s. 48. 

 
Ofta avtalar föräldrarna sinsemellan hur umgänget ska vara utformat. Om 

235 Lund-Andersen och Nørgaard, s. 48.  
236 17 1st § § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
237 17 2st § § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
238 26 § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
239 Lund-Andersen och Nørgaard, s. 49. 
240 18 § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
241 Lund-Andersen och Nørgaard, s. 49. 
242 19 § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
243 Lund-Andersen och Nørgaard, s. 49. 
244 Se 20 § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
245 19 § 2st Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
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föräldrarna emellertid inte kan komma överens om umgängets utformning 
kan statsförvaltningen eller rätten besluta om hur umgänget ska se ut. 
Utgångspunkten är att det är statsförvaltningen som ska besluta i frågan. 
Dock förekommer undantaget att beslut, då det drivs ett mål i rätten rörande 
föräldramyndigheten eller barns boende, om umgänge också avgöras av 
rätten.246

 
 

På senare år har det blivit vanligare att föräldrar avtalar att barnet ska bo 
växelvis eller någorlunda lika mycket hos båda föräldrarna. Detta kallar 
danskarna delrforældreordning. För denna är det inte nödvändigt att 
föräldrarna har gemensam föräldramyndighet, även om så är vanligast.247 
Umgänget kan alltså fastställas för upp till 7 dagar av 14 dagar.248 Ett sådant 
växelvis boende kan bli aktuellt om barnet under ett år har bott tillsammans 
med båda föräldrarna fram till att föräldrarna gått skilda vägar eller att 
föräldrarna sedan tidigare praktiserat en sådan umgängesfördelning. Ett 
beslut om växelvis boende kan också träffas tillfälligt för att undvika att 
föregripa hur ett senare beslut om föräldramyndighet ska tas. Utöver 
fastställande av det vardagliga umgänget kan det beslutas om umgänge i 
samband med lov, semester och storhelger.249

 
 

Vid fastställande av umgängets omfattning med den förälder som barnet inte 
bor med ska det göras en konkret och individuell bedömning av vilken 
omfattning av umgänge som är bäst för barnet.250 Det ska tagas hänsyn till 
barnets ålder och utveckling och umgänget ska utformas med sådan 
flexibilitet att barnets behov av en god kontakt med den andre föräldern 
tillgodoses. I takt med barnets stigande ålder ska det också läggas en 
avgörande vikt vid barnets egen synpunkter gällande utformningen och 
omfattningen av umgänget.251 Vidare stadgas möjligheten att sätta upp 
villkor för utövandet av umgänge.252 För att ge den förälder som inte har 
föräldramyndighet en möjlighet att följa med i sitt barns utveckling har 
vederbörande rätt till att få upplysningar om barnets förhållande gällande 
skola, barnomsorg, socialomsorg, sjukvård och tandvård.253

 
 

7.6 Barnets medverkande 
I föräldraansvarslagen är barnperspektivet grundläggande och det stadgas att 
i alla fall som berör barn skall det tagas hänsyn till barnets egna synpunkter, 
allt efter ålder och mognad.254

                                                 
246 21 1st och 38 §§ Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 

 Detta innebär att både gällande frågor om 
föräldramyndighet och frågor om barnets boende samt umgänge är barnet, 
mer eller mindre, medverkande. Barnets perspektiv och eventuella 

247 Lund-Andersen och Nørgaard, s. 42. 
248 21 2 st Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
249 Lund-Andersen och Nørgaard, s. 50f. 
250 4 § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
251 Lund-Andersen och Nørgaard, s. 51. 
252 21 § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. Se även Rasmussen och Røhl, s. 
48ff. 
253 23 § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
254 5 § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
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synpunkter skall komma till uttryck. Det existerar emellertid ingen 
skyldighet att blanda in barnet om det kan antas vara till skada för barnet, 
eller om det är onödigt utifrån omständigheterna i det specifika fallet.255

 
 

                                                 
255 34 § Lov nr. 499 af 6. Juni 2007 om forældreansvar. 
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8 Analys 

8.1 Inledning  
Nedan följer en sammanställning av det presenterade materialet samt min 
uppfattning kring det rådande rättläget. Lika lite som att nedanstående 
konklusioner och reflektioner kring ämnet innebär en revolutionerande 
infallsvinkel, är det heller inte dess syfte. Istället efterstävas att göra en 
sammanfattande redogörelse av ämnet, att belysa den problematik som 
föreligger samt att reflektera över framtiden. 
 
Sedan början på 1970-talet har den svenska vårdnadsregleringen grundat sig 
på filosofin att föräldrar bör ha ett gemensamt vårdnadsansvar oavsett om de 
bor med barnet eller inte.256 I motiven till 1998 års reform slås det dock fast 
att vårdnadsformen gemensam vårdnad inte skall användas om den inte är 
till barnets bästa.257

1. Utgångspunkten är gemensam vårdnad, vilket betraktas vara till 
barnets bästa. 

 Tanken att ett barn behöver båda sina vårdnadshavare 
lika mycket och att gemensam vårdnad är det bästa för barnet är god, 
mycket god.  Det torde inte kunna ifrågasättas att gemensam vårdnad bör 
vara utgångspunkten. Gemensam vårdnad är i många fall, för att inte säga i 
de flesta fall, ett väl fungerande upplägg, både för barnet och för 
föräldrarna. Det är emellertid inte i de situationer då allting fungerar 
problemfritt som lagstiftningen fyller sin främsta funktion. Lagstiftningen är 
till för de situationer då där det uppstår problem och tvister som inte kan 
lösas genom frivilliga överenskommelser. Gällande beslutanderätt vid 
gemensam vårdnad kan två konstaterande göras; 

2. För de fall då föräldrarna har gemensam vårdnad men inte kan enas i 
frågor kring barnet, och frågorna inte berör endera boende eller 
umgänge, saknas det en tvistelösningsmodell att tillgå. 

Utgångspunkten är att föräldrar skall kunna enas i frågor kring barnet.258

 

 
Frågan om gemensam vårdnad som utgångspunkt och dess koppling till 
principen om barnets bästa är ett ämne av sådan omfattning att det skulle 
kräva en egen uppsats för att genomlysas fullständigt. Frågan ryms därför 
inte vidare inom omfattningen av denna analys. Fokus ligger istället på den 
svenska lagstiftningens avsaknad av tvistelösningsmodell inom ramen för 
beslutanderätt vid gemensam vårdnad. 

I dagsläget har domstolen rätt att avgöra vårdnads-, boende- och 
umgängesfrågor.259

                                                 
256 Singer, s. 460. 

 Lagstiftaren har beslutat att frågor som handlar om 
vårdnad, boende och umgänge faller inom områden där domstolen kan lösa 
frågan, förutsatt att vårdnadshavarna inte kan komma överens på egen hand. 
Framöver lämnas vårdnadsfrågan därhän och vi kommer att utgå från de 

257 Prop. 1997/98:7, s. 48ff. 
258 SOU 2007:52, s. 93. 
259 Se 6 kap. 5, 14a och 15a §§ FB. 
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situationer då föräldrarna har gemensam vårdnad. Det går inte att förneka att 
barns boende samt barns umgänge är två av de stora frågorna inom 
barnrätten, jämte vårdnadsfrågan. Lagstiftarens val att ge föräldrar möjlighet 
att vända sig till domstol i de fall de inte själva kan komma överens i frågor 
rörande barnets boende och umgänge, kan därmed betraktas som naturligt. 
Domstolen skall i sin bedömning beakta vad som är bäst för barnet260 och 
göra en objektiv bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.261

 

 
Oenighet mellan vårdnadshavare kan dock beröra många fler frågor än 
frågor kring boende och umgänge, såsom exempelvis hälso- och sjukvård, 
tandvård eller skolgång. För sådana frågor krävs konsensus mellan 
föräldrarna. Om det inte är möjligt för föräldrarna att uppnå konsensus 
saknas det emellertid möjlighet för föräldrarna att vända sig till domstol för 
att få frågan löst. När vårdnadshavarna inte kan enas i frågor av nämnd 
karaktär är ansökan om ensam vårdnad det enda alternativ som kvarstår. Att 
låta oenighet i en viss fråga leda till att en eller båda föräldrarna yrkar på 
ensam vårdnad, vilket i sin tur kan leda till att en förälder tappar möjligheten 
att i framtiden vara med och påverka beslut som rör barnet, kan inte 
betraktas som en ändamålsenlig lösning. Naturligtvis finns det fall där det 
råder oenigheter kring de flesta beslut som skall fattas kring barnet. Då 
skulle en lämplig lösning kunna vara ensam vårdnad för en av 
vårdnadshavarna. I de fall där beslut i en viss fråga väcker stor oenighet 
mellan vårdnadshavarna, trots att de kanske i stort är överens om beslut som 
rör barnet, borde det emellertid finnas andra lösningar att tillgå.  

8.2 Ingen förändring - Prop. 2009/10:192 
Utredningen SOU 2007:52 Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. 
stod, som bekant, klar i juli 2007. Vid årsskiftet 2009/2010 hade det 
fortfarande inte hörts något från regeringshåll, trots att de aviserat att en 
proposition skulle komma.262 I april i år kom emellertid proposition 
2009/10:192 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med 
barn. Propositionens huvudsakliga innehåll bygger på förslaget att 
domstolen, i mål som rör umgänge, skall kunna besluta om så kallat 
umgängesstöd. Dessutom skall, enligt propositionen, socialtjänstens 
barnavårdsutredningar beredas möjlighet att tala med barnet utan 
vårdnadshavarens samtycke, och vidare kunna göra så utan 
vårdnadshavarens närvaro. Dessa lagändringar föreslås träda i kraft 1 
augusti 2010.263

 

 I samma proposition berör regeringen också utredningens 
förslag om införande av en tvistelösningsmodell som innebär att en 
vårdnadshavare kan få självständig beslutanderätt i en eller flera frågor som 
rör barnet. 

Precis som presenterats ovan beskriver regeringen hur de flesta 
remissinstanserna tillstyrker utredningens förslag utan invändningar. Trots 
detta gör regeringen bedömningen att det inte bör införas någon möjlighet 
                                                 
260 6 kap. 2a § FB. 
261 NJA II 1998, s. 245. 
262 Motion 2009/10:C260. 
263 Prop. 2009/10:192, s. 1. 
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för domstolen att ge en vårdnadshavare självständig beslutanderätt när 
barnet står under vårdnad av båda föräldrarna. Istället menar regeringen att 
det bör övervägas andra lösningar.264 Regeringen uttrycker sig enligt 
följande; ”Enligt regeringens mening är det inte önskvärt att införa en 
möjlighet för domstolen att besluta om självständig beslutanderätt för att på 
så sätt öka antalet fall där det kan dömas till gemensam vårdnad trots att 
förutsättningar finns att döma till ensam vårdnad.”265  Vidare menar 
regeringen att det, när det finns ett behov att få ett domstolsavgörande som 
snabbt löser en fråga, redan idag finns en lösning på detta då domstolen kan 
meddela ett intermistiskt beslut om ensam vårdnad. Regeringen ifrågasätter 
dessutom om det föreligger ett behov att införa den, av utredningen 
förslagna, domstolsprövningen. Avslutningsvis framför regeringen följande; 
”Utredningens förslag kommer inte på ett effektivt sätt åt problemet med att 
barn i vissa fall inte får den vård eller behandling de behöver. Det finns 
enligt regeringens bedömning bättre sätt att tillgodose barnets intresse av 
tillgång till hälso- och sjukvård och insatser inom socialtjänstens område. 
En tänkbar lösning skulle kunna vara att på de områden där det finns ett 
särskilt behov reglera frågan i vad mån en vårdnadshavares 
bestämmanderätt kan frångås.”266

 
 

Flera remissinstanser har andra, men liknande, förslag på lösningar än den 
som utredningen presenterar. I stort innebär förslagen att var och en av 
vårdnadshavarna får självständig rätt att besluta i frågor som handlar om 
hälso- och sjukvård samt insatser enligt SoL. Regeringen uttalar att de har 
för avsikt att återkomma till denna fråga och att de avser föreslå åtgärder i 
syfte att bättre tillgodose barnets behov och intresse av tillgång till insatser 
inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänstens område. Regeringen 
menar att beredningsunderlaget i dagsläget inte är tillräckligt för att kunna 
lägga fram några sådana förslag.267

 
  

Utredningen presenterade ett förslag som innebär att den vårdnadshavare 
som är boendeförälder bör få rätt att bestämma var i Sverige han eller hon 
skall bo med barnet. Regeringen anser emellertid inte att detta förslag är 
lämpligt för lagreglering. Regeringen menar att boendesituationen kan se 
olika ut i olika familjer och att det inte är lämpligt att lagreglera frågan om 
beslutanderätten för barns boende.268

 
 

 

                                                 
264 Prop 2009/10:192, s. 20. 
265 Prop. 2009/10:192, s. 24. 
266 Prop. 2009/10:192, s. 24. 
267 Prop. 2009/10:192, s. 24. Se exempelvis direktiv 2009:56 gällande översyn av hur 
ekonomiska stöd till barnfamiljer stödjer samarbete mellan särlevande föräldrar. Resultatet 
av utredningen skall presenteras 31 december 2010. 
268 Prop. 2009/10:192, s. 24f. 
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8.3 Politik eller barnets bästa? 
Den naturliga följdfrågan på proposition 2009/10: 192 blir; varför väljer 
regeringen att inte följa utredningens förslag? Från deras motivering i 
propositionen tycks följande kunna uttydas; 

1. Regeringen ser inga större brister i dagens lagreglering gällande 
beslutanderätt vid gemensam vårdnad. 

2. Utredningens föreslagna tvistelösningsmodell skulle inte ge ett 
tillfredställande reslutat. 

3. Om en lagreglering skall ske bör det endast ske på de områden där 
det finns särskilda behov, vilket främst antyds vara frågor gällande 
hälso- och sjukvård samt socialtjänst. 
 

Det går vidare bara att spekulera i varför regeringen väljer att ta avstånd från 
utredningens förslag. En fråga som, i hög grad, är relevant är; hur kan 
politiker ta beslutet att inte genomföra någon förändring i lagstiftningen när 
en mängd ”experter” inom ämnesområdet kommit fram till att det finns ett 
behov av förändring? Detta ifrågasättande är, enligt min mening, högst 
befogad. Det kan konstateras att majoritetens inställning är att det finns ett 
behov av förändring i lagstiftningen kring beslutanderätt vid gemensam 
vårdnad. Stötefrågorna är alltså inte om det bör göras en förändring, utan 
snarare hur denna lagstiftningsförändring skall se ut och vilken 
tvistelösningsmodell som är att föredra. Regeringen tar alltså avstånd från 
utredningens föreslagna tvistelösningsmodell och tycks anse att om en 
förändring skall ske bör den vara utformad på ett helt annat sätt än det 
utredningen föreslagit. 
 
En intressant aspekt av dessa frågor är deras koppling till barnets bästa.  
Idag stadgas att barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut rörande 
vårdnad, boende och umgänge.269

                                                 
269 6 kap. 2a § FB. 

 Vid ett införande av en 
tvistelösningsmodell som innebär att domstolen får rätt att besluta i andra 
frågor än just vårdnad, boende och umgänge, är en ändring av paragrafen 
som stadgar om barnets bästa nödvändigt. Det måste, i ett sådant scenario, 
införas att barnets bästa skall vara avgörande även i andra frågor. 
Utredningen säger kortfattat att i bedömningen om självständig 
beslutanderätt skall barnets bästa beaktas. I propositionen får principen om 
barnets bästa inte alls någon framträdande roll. Mycket av diskussionen tar, 
enligt min mening, avstamp i föräldrarna och deras roll. Det viktigaste torde 
trots allt vara att det skapas en reglering som förbättrar barnets situation i de 
fall då föräldrarna inte kan komma överens i frågor som rör barnet. Kanske 
är avsaknaden av en tydlig och utvecklad koppling till barnets bästa en 
anledning till regeringens ställningstagande, även om de avstår ifrån att 
uttryckligen kommentera det. 
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8.4 Finns det någon förklaring att finna i 
teorin om normativa grundmönster? 

I metodkapitlet återfinns en kort presentation om Christensens teori om 
normativa grundmönster. I det följande kommer teorin att presenteras 
ytterligare och ställas i relation till det, i uppsatsen, uppvisade materialet. 
 
Normativa grundmönster kan ses som en juridisk kodifiering av de 
moraliska sedvänjor och grundhållningar som utbildats i samhället.270 De 
normativa grundmönstren fungerar sen som poler i ett normativt fält och kan 
ha en stark politisk laddning. 271 Christensen skriver; ”Det handlar om djupt 
förankrade normativa föreställningar, som bestämmer tänkandet och 
handlandet både i vardagslivet och på det rättsliga planet”.272 De normativa 
grundmönstren är inte motsägelsefria. Det uppstår hela tiden konflikter 
mellan de olika grundmönstren på grund av deras olika innehåll.273 I 
avhandlingen Bodelning och bostad. Ekonomisk självständighet eller 
gemenskap identifierar Ryrstedt två normativa grundmönster på 
familjerättens område, individualism och gemenskap.274

 

 I avhandlingen 
applicerar Ryrstedt de båda normativa grundmönstren på det, för 
avhandlingen, aktuella ämnet - äktenskap och samboskap. Denna uppsats 
berör det normativa fält i vilket barnrätten, och då särskilt beslutanderätten i 
förhållande till vårdnadsansvaret, ingår. De, av Ryrstedt, identifierade 
normativa grundmönstren kan, med fördel, också appliceras även på 
området rörande barnrätt. 

Respektive rättsområde har vanligtvis en grundtanke, på vilken regleringen 
inom det aktuella området bygger. Inom den svenska vårdnadsregleringen är 
grundfilosofin, som bekant, att alla bedömningar skall utgå från barnets 
bästa samt att föräldrarna, som utgångspunkt, bör ha gemensam vårdnad. 
Detta är, i de flesta fall, att betrakta som det bästa för ett barn. Dessa 
grundpelare har en nära anknytning till det normativa grundmönstret 
gemenskap . Det går i lagregleringen kring beslutanderätt att, vid gemensam 
vårdnad, identifiera en stark koppling till familjen som en gemenskap. Idag 
är det vanligt förekommande att en ”grundfamilj” med en mamma, en pappa 
och ett eller flera barn upphör, och nya familjekonstellationer skapas. I och 
med detta upphör också den ursprungliga gemenskapen. Trots att 
gemenskapen mellan två föräldrar upphör i samband med att de separerar 
eller skiljer sig finns det fortfarande en länk som för föräldrarna samman - 
barnet. Lyckligtvis kan de flesta föräldrar komma överens trots att deras 
gemenskap upphört och ersatts av individualism för respektive förälder. 
Lagstiftningen håller starkt fast vid gemenskapstanken och är utformad 
därefter. Det har, med tiden, dock skett förändringar och det har givits ett 
större utrymme för individualism än tidigare. Idag finns det exempelvis en 

                                                 
270 Tidsskift for Rettsvitenskap 1996, s.527. 
271 Tidsskift for Rettsvitenskap 1996, s.531. 
272 Christensen, s. 2. 
273 Tidsskift for Rettsvitenskap 1996, s.531. 
274 Ryrstedt, 1998, s. 383. 
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möjlighet för föräldrar med gemensam vårdnad att vända sig till domstol i 
frågor som handlar om vårdnad, boende och umgänge när de inte kan 
komma överens på egen hand. Gemenskapen har således ett alternativ. 
Fortfarande krävs det emellertid konsensus mellan föräldrarna inom en rad 
andra områden. Här kvarstår tanken om att föräldrar skall kunna enas om 
frågor som rör barnet, gemenskapstanken. Det individualistiska får alltså, i 
en del situationer, fortfarande stå tillbaka till förmån för den starkt 
förankrade gemenskapstanken. Detta kan exemplifieras med följande 
situation; Föräldrarna till ett barn lever inte längre tillsammans men har 
fortsatt gemensam vårdnad om barnet. Modern är boendeförälder och 
barnet har umgänge med fadern torsdag till söndag varannan vecka. 
Modern har, sedan ett år tillbaka, varit arbetslös sedan företaget hon 
jobbade på lades ner för att flytta utomland. Modern har hela tiden aktivt 
sökt nytt arbete men läget på arbetsmarknaden har varit svårt, vilket gjort 
att företag är försiktiga med nyanställningar. Plötsligt dyker det perfekta 
jobbet upp i stad X. Stad X ligger tjugo mil från stad Y där modern och 
barnet bor nu. Fadern bor precis utanför stad Y. För att kunna tacka ja till 
det nya jobbet måste modern flytta. Beslut om var i landet barnet skall bo är 
en fråga som kräver konsensus mellan föräldrarna om föräldrarna har 
gemensam vårdnad, vilket är fallet. Fadern säger blankt nej till en flytt. En 
flytt för modern skulle innebära ett jobb och därmed också en bättre 
livssituation för modern och inte minst för barnet, kanske främst 
ekonomiskt. Om modern vill kunna genomföra flytten och ta med sig barnet, 
och föräldrarna inte kan komma överens, är ansöka ensam vårdnad den 
utväg som kvarstår. En sådan process är tidkrävande. Det finns dock 
möjlighet att söka ett intermistiskt beslut om ensam vårdnad i väntan på 
dom eller, ännu bättre, överenskommelse mellan parterna. Om modern inte 
får ett intermistiskt beslut om ensam vårdnad kan modern inte rätteligen ta 
med sig barnet och flytta. Detta leder sannolikt till att hon inte kan ta jobbet 
i stad X. Det individualistiska behovet från moderns sida får således, 
troligtvis, stå tillbaka till förmån för gemenskapstanken, vilken är knuten till 
den gemensamma vårdnaden. Detta oberoende av vad som faktiskt är bäst 
för barnet. 
 
Att införa en tvistelösningsmodell som ger möjlighet åt en förälder att fatta 
beslut i en viss fråga kring barnet, exempelvis barnets boende inom landet, 
kan alltså betraktas som ett ingrepp i gemenskapstanken. I och med detta 
tillämpas också ett mer individualistiskt synsätt. Att förankra en sådan 
förändring bland inarbetade normativa grundmönster kräver förmodligen ett 
tidskrävande arbete. Min gissning är att det kommer att ta tid för en sådan 
förändring att vinna gehör i den svenska rätten, men arbetet måste ändå 
anses ha kommit en bra bit på väg. 
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8.5 Har Sverige något att lära från Norge 
och Danmark? 

8.5.1 Komparationens fördelar 
Det kan konstateras att alternativen till den reglering som Sverige har idag 
är flertaliga. Andra lösningar än den som den svenska lagstiftaren har valt 
går exempelvis att finna i flera andra länder. Att ställa ett lands lagstiftning 
inom ett visst område mot andra länders lagstiftning inom samma område är 
intressant i och med att det bidrar till att öka förståelsen för lagstiftningens 
utformning. I det följande presenteras en komparation, där Sveriges 
reglering kring beslutanderätt vid gemensam vårdnad ställs i förhållande till 
den norska och danska regelringen på samma område. 
 
8.5.2 Sverige komparerat Norge 
Gemensamt föräldraansvar är i Norge, liksom i Sverige, utgångspunkten. 
Dock kan ett beslut om gemensamt föräldraansvar inte fattas mot båda 
föräldrarnas vilja. Norges barnlag är mer specifik än den svenska 
föräldrabalken. Respektive paragraf är betydligt mer berättande, men precis 
som i Sverige saknas det i Norge en tvistelösningsmodell för att lösa 
problemet med att föräldrarna inte kan enas om frågor som faller inom det 
gemensamma föräldraansvaret275. Ryrstedt skriver att ”avsaknaden av 
tvistelösning, torde även i Norge leda till att status quo skall behållas om 
föräldrarna inte kan nå en överenskommelse i en fråga som faller inom 
föräldraansvaret”.276

 

 Det blir en naturlig lösning att hålla fast vid det som 
varit, om inte föräldrarna med gemensamma krafter kan komma fram till 
något nytt. I förlängningen kan emellertid detta rättsläge leda till att en 
vårdnadshavare känner sig tvungen att begära ensamt föräldraansvar för att 
kunna fatta ett visst beslut. Norsk rätt, värnar, precis som svensk rätt, om att 
det skall finnas en kontinuitet i föräldraansvaret. Jag anser att tanken om 
kontinuitet är god, men om lösningen innebär att en förälder känner sig 
tvungen att begära ensamt föräldraansvar på grund av att det inte finns 
någon annan tvistelösningsmetod till hands kan kontinuiteten komma att 
drabbas i alla fall. I värsta fall kanske ännu hårdare än om en 
tvistelösningsmodell hade funnit till hands. 

Likt den svenska regleringen om barnets bästa spelar nämnda princip en 
central roll också i den norska barn- och föräldrarätten och skall följas vid 
beslut som rör barn. I Norge kan rätten fatta beslut gällande boende och 
umgänge när föräldrarna inte kan komma överens.277

                                                 
275 Jmf gemensam vårdnad. 

 Frågor kring barnets 
skolgång, eller hälso- och sjukvårdsfrågor, är exempel på två frågor som är 
väldigt viktiga för barnets framtid. Dessa omfattas alltså inte av den 

276 Ryrstedt, 2002, s. 30f. 
277 37 § Lov 1981-04-08 nr 7 om barn og foreldre. 
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nuvarande tvistelösningsmodellen utan kräver konsensus mellan föräldrarna, 
precis som i Sverige. 
 
Ryrstedt har i en framställning delat in beslut i tre olika grupper gällande 
den norska rätten. 

1. Beslut som följer av föräldraansvaret. 
2. Beslut som kan fattas av boendeföräldern. 
3. Beslut som fattas av den som, vid en viss tidpunkt, är tillsammans 

med barnet, antingen som umgängesförälder eller som 
boendeförälder. 

Frågor som är av större betydelse kräver, i Norge, enighet mellan 
föräldrarna. Här ses den främsta skillnaden mellan den norska och svenska 
regleringen. Boendeföräldern har, i ett beslutshänseende, en starkare 
position i Norge än i Sverige. Enligt norsk lagstiftning har boendeföräldern 
möjlighet att fatta vissa beslut på egen hand, exempelvis var barnet skall gå 
på dagis eller var i landet barnet skall bo. I svensk rätt är beslutet om var 
barnet skall gå på dagis ett beslut som faller inom den dagliga omsorgen, 
medan ett beslut om var i landet barnet skall bo kräver konsensus mellan 
föräldrar med gemensam vårdnad. I utredningen SOU 2007:52 framförs en 
viss kritik mot att låta barnets boende avgöra hos vilken förälder som 
beslutanderätten hamnar hos. Utredningen menar att modellen, vid växelvis 
boende, kan bli svår att applicera utan att resultatet framstår som slumpartat. 
Dessutom är det inte säkert att boendeföräldern nödvändigtvis är den 
förälder som bäst kan tillgodose barnets behov och intressen på alla 
områden. I Norge innebär det växelvisa boendet att båda föräldrarna, vid 
gemensamt föräldraansvar, är boendeföräldrar och har en helt jämställd 
beslutanderätt. Föräldrarna måste alltså, i denna situation, vara överens om 
beslut gällande barnet alternativt avtala sinsemellan om beslutanderättens 
utformning. 
 
Det finns ytterligare två utmärkande regleringar för den norska barn- och 
föräldrarätten i förhållande till den svenska. Den svenska rätten har en nära 
anknytning till beslutanderätt vid gemensam vårdnad. En utmärkande norsk 
reglering är barnets medbestämmande- och självbestämmanderätt. Norge 
beskrivs som ett pionjärland vad gäller barnets rätt att få sin röst hörd. Det 
finns i norsk lag, reglerat i vilken utsträckning barn i olika åldrar kan 
påverka omfattningen av sin egen med- och självbestämmanderätt. Barn 
över 7 år skall få uttala sig i samband med beslut som rör barnets personliga 
förhållanden. När barnet fyllt 12 år skall barnets mening väga tungt när 
beslut tas. Det föreligger till och med en plikt för rätten att ge barn som har 
fyllt 12 år en möjlighet att uttrycka sin uppfattning. Något liknande 
förekommer inte inom den svenska rätten, mer än att barnets mening skall 
tas i beaktande beroende på barnets ålder och mognad.278

                                                 
278 6 kap. 2a 3st FB. 

 Specifika 
åldersgränser finns därmed inte i den svenska rätten. I norsk rätt 
förekommer dessutom en specificerad medlingsplikt. För att föräldrar skall 
kunna vända sig till domstol för avgörande kring föräldraansvar och barnets 
boende, måste det ha funnit medling mellan parterna om barnet är under 16 
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år. Någon sådan motsvarighet finns inte i svensk rätt, även om det 
förespråkas att föräldrar som inte kan överens om frågor som rör barnet 
skall gå på frivilliga samarbetssamtal.279

 

 I övriga delar har den svenska och 
den norska rätten en likartad utformning. 

8.5.3 Sverige komparerat Danmark 
Principen om barnets bästa är stark i Sverige, liksom i Danmark. Vidare 
beaktas barnets synpunkt utifrån barnets ålder och mognad. Den svenska 
och danska är därmed identisk i dessa hänseenden. Danmark saknar 
dessutom en tvistelösningsmodell för frågor som rör annat än 
föräldramyndighet, boende och umgänge, likt Sverige. I Danmark gäller, 
precis som i Norge, att om föräldramyndighetsinnehavarna inte kan enas i 
en viss fråga skall status quo bibehållas.280

 
 

I Danmark är den gängse inställningen att oenighet i en viss fråga kring 
barnet, inte som utgångspunkt, är tillräckigt för att upphäva den 
gemensamma föräldramyndigheten. Då det inte förekommer reglering för 
att lösa en specifik fråga kan en sak som, från början, är ganska liten och 
obetydligt skapa ytterligare samarbetssvårigheter mellan föräldrarna och, till 
slut, leda till att konfliken blir av den digniteten att den gemensamma 
föräldramyndigheten måste upplösas. På så vis kan ensam 
föräldramyndighet i slutändan bli den enda lösningen. Likheterna med den 
svenska rätten är således stor. 
 
Även i Danmark har boendeföräldern en starkare ställning 
beslutandemässigt jämfört med en svensk boendeförälder. I Danmark kan 
boendeföräldern ta ställning i en rad spörsmål ensam. Exempel på beslut 
som boendeföräldern kan fatta självständigt är var i landet barnet skall bo, 
var barnet skall gå på dagis, frågor om barnets dagliga välbefinnande samt 
frågor kring om barnet skall gå till skolpsykolog. Beslut kring barnet som är 
av väsentlig karaktär måste emellertid fattas av föräldrarna gemensamt. 
Frågor av väsentlig karaktär kan handla om barnets bosättning utomlands 
(samt Grönland och Färöarna), barnets religion, val av skolgång och andra 
väsentliga rättsliga ingrepp. I Danmark, precis som i Norge men till skillnad 
mot Sverige, ges alltså boendeföräldern utrymme att ensamt bestämma om 
var i landet barnet skall bo. Precis som i Sverige och Norge krävs det 
emellertid konsensus mellan föräldrarna för att få flytta barnet utomlands. 
Förändring av barnets bosättning till en annan stad i landet eller utomlands 
medför dock, i Danmark, en plikt för boendeföräldern att underrätta den 
andre föräldern om flytten senast 6 veckor innan den äger rum. Denna 
varningsplikt gäller inte bara för föräldrar med gemensam 
föräldramyndighet, utan även för en förälder som har föräldramyndigheten 
ensam. Även en förälder som inte har del i föräldramyndigheten, men har 
umgänge med barnet, omfattas av bestämmelsen. 
 

                                                 
279 Se Ryrstedt,, SvJT 2007, s. 399ff. 
280 Ryrstedt, 2002, s. 38. 
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Sammantaget kan det konstateras att, utöver de skillnader som skildrats 
ovan, den danska och den svenska utformningen av lagreglering kring 
frågor som handlar om beslutanderätt vid gemensam vårdnad ser ganska 
likartad ut. 
 
 
8.6 Vilken tvistelösningsmodell ska 

väljas? 
Mycket i livet handlar om val. Väljer men en viss handling, väljer man i 
samma stund bort en annan handling. Ofta känner man ganska snabbt och 
tydligt vilket val som är det bästa för stunden eller för framtiden, beroende 
på vilka aspekter av frågan som är viktigast. Sällan eller aldrig kan man få 
svar på om valet man gjort är det bästa. Det val man gör kan vara bra, 
alltmedan ett annat val kan vara än bättre. Detta går att koppla till frågan om 
beslutanderätt vid gemensam vårdnad. Ett införande av en 
tvistelösningsmodell i svensk rätt handlar om just ett val, ett val där en 
tvistelösningsmodell väljs framför en annan. 
 
I framställningen har ett flertal tvistelösningsmodeller presenterats281

- Att en vårdnadshavare ges rätt att besluta ensam i en viss fråga 

, 
exempelvis; 

- Att domstol eller annan myndighet beslutar i tvistefrågan 
- Att domstol delar upp vårdnadshavarnas uppgifter 
- Att en av vårdnadshavarna ges ensam beslutanderätt direkt i lag 
- Att båda vårdnadshavarna ges rätt att besluta på egen hand 

Utredningen föreslår en modell som bygger på självständig beslutanderätt. 
En vårdnadshavare behöver således inte ställa sig bakom ett beslut som 
omfattas av den andra förälderns självständiga beslutanderätt för att beslutet 
skall ha verkan. Problematiken med vetorätt försvinner på så sätt. Detta 
antyder att vårdnadshavaren i och för sig har beslutanderätt, men att denne i 
vissa frågor kan åsidosättas vid beslutfattande. Det har anförts både för- och 
nackdelar med respektive modell och det finns, enligt mig, inget självklart 
val. 
 
För egen del anser jag, precis som utredningen föreslog, att Sverige 
åtminstone borde införa en modell som utökar boendeförälderns 
beslutanderätt, i likhet med vad som gäller i Norge och Danmark. 
Boendeföräldern bör få rätt att ensam bestämma var i Sverige denne skall bo 
tillsammans med barnet. Som grund för detta vill jag, bland annat, hänvisa 
tillbaka till mitt exempel i samband med teorin om normativa grundmönster 
(se kapitel 7.4) samt att gemensam vårdnad faktiskt kan ha kommit till stånd 
mot vårdnadshavarens vilja. Därutöver skall det framhållas att 
boendeföräldern faktiskt har ett ansvar för att barnets behov av umgänge 
med den förälder som barnet inte bor tillsammans med så lång som möjligt 
tillgodoses.282

                                                 
281 Se kap. 5.2.1.1 - 5.2.1.5 ovan. 

 Detta innebär att den förälder som är boendeförälder får en 

282 6 kap. 15 § 2st FB. 



 60 

större beslutanderätt. Samtidigt innebär beslutanderätten emellertid ett 
ansvar. Om boendeföräldern missköter det ansvar beslutanderätten innebär 
finns det en möjlighet för umgängesföräldern att väcka talan gällande 
boendet, eller till och med vårdnaden. Visar det sig att den förälder som 
tidigare varit boendeförälder hindrat eller försvårat umgänge med den andre 
föräldern torde detta ligga denne till last vid rättens bedömning. Att utöka 
boendeförälderns beslutanderätt är en ståndpunkt som har stöd i doktrin 
såväl som i utredningen som hos flera remissinstanser. 
 
I övriga frågor, såsom exempelvis barnets skolgång och hälso- och sjukvård 
anser jag, likt regeringen i den senaste propositionen, att det tycks krävas 
ytterligare utredning för att kunna ta ställning till vilken 
tvistelösningsmodell som bäst lämpar sig för den svenska lagstiftningen. 
Vid en fortsatt utredning bör principen om barnets bästa åläggas större 
fokus. Vidare vill jag påstå att det kan vara lämpligt att genomföra en vidare 
komparation, och då inte låta begränsa sig till Norge, Danmark, Finland och 
Island. 
 
8.7 Slutord 
Det torde vara en självklarhet att barnets intressen skall komma i första 
rummet. Principen om barnets bästa är i högsta grad relevant, men ibland 
kan andra faktorer upplevas ta överhanden vid bedömningen om införandet 
av en utvecklad tvistelösningsmodell rörande beslutanderätt vid gemensam 
vårdnad i den svenska lagstiftningen. Något behöver göras, men ingen tycks 
vilja eller våga ta steget mot förändring. Expertisen förefaller vara överens 
om att en förändring behöver komma till stånd, något jag helt instämmer 
med. Hur den framtida lösningen, och vägen dit, skall se ut råder det 
däremot, som redovisats, skilda meningar om. Även jag är ambivalent kring 
vilken lösning jag anser vara den bästa. Det kan emellertid konstateras att 
det behöver införas flexibilitet i det nuvarande systemet. 
 
Min slutsats är att Sverige är i behov av en lagändring, men att lagstiftaren 
ännu inte tycks vara redo att ta detta steg. Enligt min mening borde det, 
inom en mycket snar framtid, tillsättas ytterligare en utredning som särskilt 
belyser de områden där lagstiftaren anser att det finns oklarheter. Slutligen 
hoppas jag att en sådan utredning kan komma att leda till att den 
lagstiftningsförändring som så många, inklusive mig, efterfrågar, 
genomförs.
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