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Summary 
The purpose of this essay is to describe and compare the Swedish regulation 
concerning joint custody and the English regulation regarding parental 
responsibility.  
 
In Swedish law the principle rule is that both parents should make all 
decisions regarding a child together, if they have joint custody. In English 
law the starting point is that each person with parental responsibility may act 
alone and without the other (or others) in meeting that responsibility. The 
main similarity between the two regulations is that they both provide dispute 
resolution by the court regarding custody/ parental responsibility, the child’s 
residence and contact with the child. Apart from this, the differences 
between the Swedish and the English law are major. The English law has a 
multifaceted dispute settlement system, which enables involvement by the 
court if persons with parental responsibility do not agree of questions 
regarding the child. The Swedish law, on the other hand, does not provide 
any dispute settlement system regarding questions that do not concern 
custody, the child’s residence or contact with the child. A parent who cannot 
agree with the other parent regarding a decision concerning a child has three 
options; apply for sole custody, take actions in spite the fact that the other 
parent does not agree or let status quo prevail. However, since the 1st of May 
2012, socialtjänsten is entitled to decide that a measure regarding certain 
kinds of healthcare shall be carried out if it is necessary because of the 
welfare of the child.  
 
The English and the Swedish legislation both entail consequences for the 
child and it’s parents. The consequences from the Swedish regulation not 
providing possibilities for dispute resolution are extensive and require a 
reform of law. The Government seems to take the view that parents always 
have the capability to put the child’s interests above their own. This is an 
idealistic view of parenthood, which does not always conform to the reality. 
Following the law reform in 2006, the courts may decide on sole custody to 
a greater extent than before. Despite this, joint custody is nevertheless in 
most situations in the welfare of the child. To promote joint parenthood in 
Swedish law, the legislators need to find inspiration in the English law and 
establish methods of dispute resolution in the Swedish legislation.  
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Sammanfattning 
Syftet med förevarande uppsats är att utifrån en komparativ studie av svensk 
och engelsk rätt beskriva hur respektive lands regleringar gällande 
beslutanderätten vid gemensam vårdnad och parental responsibility är 
utformade samt vad ifrågakommande lagstiftningar innebär.  
 
Huvudregeln i svensk rätt avseende beslutanderätt vid gemensam vårdnad är 
att konsensus ska föreligga mellan vårdnadshavarna när beslut som rör 
barnets personliga angelägenheter fattas. I den engelska lagstiftningen 
gällande parental responsibility är utgångspunkten den motsatta. En person 
med föräldraansvar får i de allra flesta situationer handla utan den andra 
vårdnadshavarens samtycke. Den likhet som föreligger mellan 
lagstiftningarna är att de båda medger möjlighet till tvistelösning i domstol 
vad gäller frågor som rör den faktiska vårdnaden, boende och umgänge. I 
övrigt är skillnaderna stora. Den engelska rättsordningen har ett 
mångfacetterat tvistelösningssystem som möjliggör domstolsprövning av 
frågor i vilka personer med parental responsibility inte kan enas. Den 
svenska rätten saknar möjlighet till tvistelösning i andra fall än avseende 
den faktiska vårdnaden, boende och umgänge. De handlingsalternativ som 
står en vårdnadshavare till buds i en situation då den andra 
vårdnadshavarens samtycke inte kan erhållas är att begära ensam vårdnad 
om barnet, handla trots bristande samtycke eller låta status quo råda. Vad 
gäller frågor som rör vissa hälso- och sjukvårdsåtgärder finns emellertid 
sedan 1 maj 2012 en möjlighet för socialnämnden att besluta att en åtgärd 
ska vidtas om en av vårdnadshavarna motsätter sig åtgärden och det krävs 
för att tillgodose barnets bästa. 
 
Både den svenska och den engelska rätten kan medföra konsekvenser för 
barnet och föräldrarna. Följderna av den svenska regleringens avsaknad av 
möjligheter till tvistelösning är så långtgående att lagstiftningen är i behov 
av en reform. Regeringen synes utgå från att föräldrar alltid har förmågan att 
sätta barnets intressen framför sina egna, vilket får anses vara en idealistisk 
syn på föräldraskapet som inte alltid överensstämmer med verkligheten. 
Trots att föräldrar till följd av lagändringen år 2006 i större utsträckning än 
tidigare kan tilldelas ensam vårdnad om ett barn, kvarstår det faktum att 
gemensam vårdnad i de allra flesta fall är den vårdnadsform som främst 
tillgodoser barnets bästa. För att den svenska rätten ska kunna främja ett 
gemensamt föräldraskap mellan vårdnadshavare som inte lever tillsammans, 
krävs att inspiration hämtas från den engelska lagstiftningen och att 
tvistelösningsmöjligheter införs i någon form. 
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Förord 
Mitt intresse för familjerätt har varit stort alltsedan ämnet presenterades 
under utbildningens grundterminer. Engagemanget har därefter vuxit sig 
starkare och det föll sig naturligt att förkovra mig inom ämnesområdet dels 
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utgångspunkten vid författandet av uppsatsen. 
 
Jag vill inledningsvis tacka professor Eva Ryrstedt för vägledning i 
samband med ämnesval, god handledning och värdefulla synpunkter vid 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 

Den övervägande delen barn i Sverige som bor med båda sina ursprungliga 
föräldrar (biologiska eller adoptivföräldrar) har båda föräldrarna som 
vårdnadshavare. 97 procent av barn med föräldrar som är sambos står under 
gemensam vårdnad. Vidare bibehåller majoriteten av de föräldrar som 
separerar den gemensamma vårdnaden om sina barn. I 97 procent av fallen 
då ett barns ursprungliga föräldrar separerade under 2010 hade föräldrarna 
fortfarande gemensam vårdnad om barnet i mars 2011. Av de föräldrar som 
separerade år 2008 och vars barn var under 18 år i mars 2011, hade 94 
procent bibehållen gemensam vårdnad.1  
 
Slutsatsen som kan dras av ovan redovisade statistik är att en övervägande 
del av föräldrar bibehåller gemensam vårdnad om sina barn även efter en 
separation. Svensk rätt bygger på att föräldrar som har gemensam vårdnad 
om ett barn i de allra flesta situationer ska fatta beslut som angår barnets 
personliga angelägenheter gemensamt. Det är inte svårt att tänka sig ett 
flertal situationer då föräldrar som inte lever tillsammans har problem att 
enas om beslut rörande barnet. Trots den stora andelen föräldrar som inte 
lever tillsammans, men ändå har gemensam vårdnad om sina barn, saknas 
det i svensk rätt möjligheter till tvistelösning i fall då konsensus inte kan nås 
mellan föräldrarna. 
 
Motsvarigheten till vårdnadsansvaret i svensk rätt är parental responsibility 
i engelsk rätt. Om ett barns föräldrar är gifta med varandra när barnet föds, 
erhåller de båda parental responsibility. I annat fall erhåller modern ensam 
sådant vårdnadsansvar. Det finns ett flertal handlingsalternativ för en ogift 
fader som önskar erhålla parental responsibility. Han kan exempelvis ingå 
avtal med modern eller ansöka om att få en så kallad order utfärdad av 
domstolen. År 2007 föddes 609 013 barn i England och Wales.2 Av dessa 
föddes cirka 44 procent utanför äktenskap. Trots detta utfärdades endast 9 
674 stycken orders avseende parental responsibility samma år. Varje år 
registreras cirka 3 000 avtal gällande parental responsibility. Det är således 
många barn vars föräldrar inte har gemensamt föräldraansvar. Samtidigt 
visar undersökningar att det är många fäder som lever tillsammans med sina 
barn utan att ha parental responsibility.3 
 
Enligt engelsk rätt har föräldrar med parental responsibility handlingsfrihet 
och kan som huvudregel fatta beslut rörande barnet utan den andra 

                                                
1 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____255870.aspx, 2012-03-22 
2 http://www.official-
documents.gov.uk/document/other/9787777148210/9787777148210.pdf, 2012-04-23  
3 Herring, s. 364. 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____255870.aspx
http://www.official-documents.gov.uk/document/other/9787777148210/9787777148210.pdf
http://www.official-documents.gov.uk/document/other/9787777148210/9787777148210.pdf
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förälderns samtycke. Därtill finns stora möjligheter till tvistelösning i 
situationer då föräldrar med parental responsibility inte kan enas, bland 
annat genom att hos domstol ansöka om utfärdandet av en order.  
 
Denna framställning behandlar problematiken kring beslutanderätt vid 
gemensam vårdnad respektive parental responsibility samt utformandet av 
lagstiftning på området. För att belysa olika möjligheter att genom 
lagstiftningsåtgärder hantera problem som är hänförliga till beslutanderätt 
vid gemensam vårdnad kommer jag redogöra för gällande svensk och 
engelsk rätt på området.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med förevarande uppsats är att utifrån en komparativ studie av svensk 
och engelsk rätt beskriva hur respektive lands regleringar gällande 
beslutanderätten vid gemensam vårdnad och parental responsibility är 
utformade samt vad ifrågakommande lagstiftningar innebär. Jag ämnar 
vidare dra slutsatser avseende vilka konsekvenser respektive lands 
lagstiftning på området medför. Genom att använda en jämförande metod 
avser jag att öka förståelsen för den svenska och den engelska rätten på 
området och min förhoppning är att genom denna framställning kunna bidra 
till diskussionen kring en eventuell svensk lagstiftningsreform på området.  
 
De frågeställningar som jag ämnar besvara lyder som följer. 

- Hur är den svenska regleringen avseende beslutanderätten vid 
gemensam vårdnad utformad och vad är dess innebörd? 

- Hur är den engelska regleringen avseende parental responsibility 
utformad och vad är dess innebörd? 

- Vilka konsekvenser medför svensk rätt gällande beslutanderätten vid 
gemensam vårdnad? 

- Vilka konsekvenser medför engelsk rätt gällande parental 
responsibility? 

- Bör svensk lagstiftning hämta inspiration från den engelska 
lagstiftningen? 

1.3 Avgränsningar 

Kravet på konsensus mellan två föräldrar som innehar gemensam vårdnad 
gäller en mängd olika beslut avseende barnet. Besluten kan vara dels av 
vardaglig karaktär och dels av icke vardaglig karaktär.4 I den del av 
uppsatsen som behandlar innebörden av beslutanderätten vid gemensam 
vårdnad kommer jag under rubriken ”Beslut av icke vardaglig karaktär” 
inledningsvis redogöra för den rättsliga reglering som gäller för beslut som 
är av icke vardaglig karaktär. Jag kommer därefter diskutera några av de 
områden där beslutanderätten vid gemensam vårdnad blir aktuell och 
besluten inte är av vardaglig karaktär. Exempel på sådana beslut är beslut 

                                                
4 För vidare diskussion avseende olika typer av beslut se avsnitt 2.4.2. och 2.4.3. 
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avseende hälso- och sjukvård samt beslut om boende och umgänge. Andra 
beslutsområden som innefattar beslut av icke vardaglig karaktär kommer 
inte att diskuteras i detalj. 
 
Vid redogörelse för innehållet i SOU 2007:52, prop. 2009/10:192, Ds 
2011:5 och prop. 2011/12:53 kommer inte remissinstansernas 
ställningstaganden redovisas.  
 
Föräldrars beslutanderätt kan i vissa situationer inskränkas genom att barnet 
har en åsikt som inte överensstämmer med föräldrarnas vilja. Detta gäller 
både i den svenska och den engelska lagstiftningen. 5 Hur tungt barnets åsikt 
väger är bland annat beroende av barnets ålder och mognad. Hur ett barns 
vilja minskar en förälders rätt att besluta i vissa frågor, kommer inte att 
diskuteras i uppsatsen. 
 
I svensk rätt kan endast två personer ha vårdnaden om ett barn samtidigt. I 
engelsk rätt medför inte tillerkännande av parental responsibility för en 
person att en annan persons parental responsibility förfaller. Detta medför 
att fler än två personer kan utöva föräldraansvar om ett barn på samma gång. 
Uppsatsen kommer emellertid utgå ifrån att två personer, föräldrarna, har 
parental responsibility. Vid diskussion av den engelska lagstiftningen 
kommer således begreppet förälder mestadels att nyttjas. 

1.4 Metod och material 

Uppsatsen är en komparativ framställning och vid författandet har således 
en komparativ metod brukats. Komparativ rättskunskap kan sägas innefatta 
tre olika delar; att jämföra olika rättssystem och på sådant sätt utröna 
likheter och skillnader mellan systemen, att bearbeta likheterna och 
skillnaderna för att förklara dess uppkomst samt behandla de metodologiska 
problem som komparativa studier medför.6 Det finns ett flertal syften med 
att använda sig av en komparativ metod. Avsikten kan vara att öka 
förståelsen för den svenska rättsordningen eller att studera den svenska 
rätten de lege ferenda. Genom att jämföra den svenska rätten med utländska 
rättsordningar kan man erhålla kunskap om hur andra länder, genom 
rättsliga lösningar, kommer tillrätta med sådana problem som återfinns även 
i den svenska rättsordningen. Man kan därmed få kännedom om 
välfungerande lösningar som eventuellt skulle kunna användas i den 
inhemska lagstiftningen. Den komparativa rättskunskapen kan vidare 
användas i syfte att arbeta de lege lata genom att utnyttja utländska 
rättsordningar för att tolka den svenska rätten.7 Vid författande av uppsatsen 
har den komparativa metoden använts för att utröna likheter och skillnader 
mellan den svenska och den engelska rätten på det aktuella rättsområdet 

                                                
5 Se exempelvis Gillick v West Norfolk and Wisbech Area Health Authority [1985] 3 All 
ER 402; [1986] 1 FLR 229; [1986] AC 112 HL och 6 kap. 11 § 2 meningen FB. 
6 Bogdan, s. 18 
7 Ibid, s. 28. 
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med syfte att öka förståelsen för respektive rättsordning samt att diskutera 
den svenska rätten ur ett de lege ferenda- perspektiv. 
 
Det är viktigt att notera att användningen av en komparativ metod kan 
medföra problem. Ett generellt problem är att en jurist som är verksam i ett 
visst land inte har tillräcklig kunskap om olika rättskällors betydelse i andra 
rättsordningar än den juristen normalt sett är verksam inom. Exempelvis har 
lagförarbeten stor betydelse för hur en bestämmelse ska tolkas i svensk rätt, 
men sådana förarbeten har inte alls samma tyngd för rättstillämpningen i 
England. En svensk jurist kan på motsatt sätt underskatta den betydelse som 
praxis har för tillämpning av den engelska rätten. Ofta är det inte tillräckligt 
att vara medveten om exempelvis de engelska domstolsavgörandenas status 
i det engelska rättssystemet för att undvika misstolkningar av den aktuella 
rättskällans betydelse. Det krävs praktiskt arbete med den engelska rätten 
för att erhålla en verklig förståelse för domstolsavgörandenas betydelse i 
rättssystemet. För att undvika feltolkningar av utländsk rätt krävs att man i 
så stor utsträckning som möjligt tolkar de utländska rättskällorna som de 
tolkas i sitt ursprungsland.8 Ett annat problem som kan uppkomma i 
samband med att utländsk rätt studeras är att korrekt kunna översätta 
juridiska institut eller juridiska termer till det svenska språket. Exempelvis 
medför inte äktenskapet i den svenska rätten och marriage i den engelska 
rätten samma rättsverkningar. Marriage kan därmed inte översättas till 
äktenskap utan vidare.9 Önskan är att den del av uppsatsen som avhandlar 
engelsk rätt är så korrekt återgiven som är möjligt vid användning av det 
svenska språket. De problem som är hänförliga till studier av utländsk rätt 
har uppmärksammats och förhoppningsvis hanterats på ett lämpligt vis i så 
stor utsträckning som möjligt. 
 
Som redogjorts för ovan är uppsatsens övergripande syfte att utifrån en 
komparativ studie av svensk och engelsk rätt beskriva hur respektive lands 
regleringar gällande beslutanderätten vid gemensam vårdnad och parental 
responsibility är utformade samt vad ifrågakommande lagstiftningar 
innebär. Vid studie av både svensk och engelsk rätt har jag huvudsakligen 
använt mig av en rättsdogmatisk metod. En sådan metod innebär 
traditionellt att man granskar vad gällande rätt innehåller genom att använda 
sig av lagtext, praxis, förarbeten och doktrin. Rättsdogmatiken tar sin 
utgångspunkt i förekommande rättskällor och syftar till att fastställa vilka 
rättsregler som finns (de lege lata) eller vilka rättsregler som bör finnas (de 
lege ferenda) samt precisera dess innehåll.10 Framställningen kommer 
således i dess avhandlande del utgå från ett de lege lata- perspektiv. I 
uppsatsens analysdel kommer ett de lege ferenda- perspektiv delvis att 
användas. 
 
Som anförts ovan har olika rättskällor varierande betydelse beroende av 
vilken rättsordning det är fråga om. Av sådana skäl har exempelvis praxis 
använts i en större utsträckning vid skildring av den engelska rätten än vid 
                                                
8 Ibid, s, 44 f. 
9 Ibid, s. 48 f. 
10 Lehrberg, s. 167. 
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diskussion av den svenska rätten medan förarbeten har använts i en större 
utsträckning vid skildring av den svenska rätten än vid redogörelse för den 
engelska rätten. 
 

1.5 Disposition 

Det första avsnittet av uppsatsens avhandlande del beskriver och diskuterar 
svensk rätt avseende beslutanderätten vid gemensam vårdnad. Inledningsvis 
beskrivs begreppet barnets bästa. Begreppet är grundläggande inom den 
svenska familjerättens område. Därefter behandlas vårdnads- och 
vårdnadshavarbegreppet genom en diskussion kring innebörden av 
vårdnadsbegreppet och vem som är ett barns vårdnadshavare. Sedan 
beskrivs utvecklingen av lagstiftningen avseende gemensam vårdnad. I 
denna del behandlas särskilt 1998 års vårdnadsreform och 2006 års 
lagändringar som har haft stor betydelse inom den svenska familjerätten. 
1998 års lagändringar innebar bland annat att domstolar kan besluta om 
gemensam vårdnad trots att en av föräldrarna motsätter sig en sådan 
vårdnadsform. Härefter beskrivs innebörden av den svenska lagstiftningen 
avseende beslutanderätten vid gemensam vårdnad. I detta avsnitt diskuteras 
grundläggande regler och principer på området. Vidare diskuteras vilka 
beslut som kan anses vara av vardaglig karaktär och vilka beslut som är av 
icke- vardaglig karaktär. Det redogörs närmare för gällande rätt avseende 
beslut som rör boende och umgänge samt beslut som rör hälso- och 
sjukvård. Efter detta diskuteras innehållet, övervägandena och de förslag 
som framfördes i SOU 2007:52, Beslutanderätt vid gemensam vårdnad 
m.m. Förslaget innebar bland annat att en av barnets vårdnadshavare ska 
kunna ges rätt att ensam bestämma i vissa frågor som rör barnet. Härefter 
redogörs för innehållet i prop. 2009/10:192, i vilken utredningen från 2007 
behandlades. Utredningens förslag om en ändring i den svenska 
lagstiftningen avseende beslutanderätten vid gemensam vårdnad avvisades 
härmed. Därefter presenteras innehållet i Ds 2011:5 och prop. 2011/12:53, i 
vilka förslag om att socialnämnden ska få möjlighet att besluta om vissa 
åtgärder avseende barnets hälso- och sjukvård presenterades. Uppsatsens 
avsnitt rörande den svenska rätten gällande beslutanderätten vid gemensam 
vårdnad avslutas med en diskussion kring vilka handlingsmöjligheter en 
vårdnadshavare som inte kan erhålla samtycke från en annan 
vårdnadshavare avseende en fråga som rör barnet, har samt vilka 
konsekvenser som den svenska rätten på det aktuella området medför. 
 
Det andra avsnittet av uppsatsen avhandlande del beskriver och diskuterar 
den engelska rätten avseende parental responsibility. Parental responsibility 
kan närmast översättas till föräldraansvar.11 Inledningsvis beskrivs 
innebörden av begreppet the welfare principle som är en grundläggande 
princip i engelsk rätt i samband med att domstolsbeslut som rör barn ska 
fattas. Därefter beskrivs utvecklingen av parental responsibility. I denna del 
framställes på vilket sätt lagstiftningen har utvecklats från att endast erkänna 
                                                
11 Ryrstedt, 2002, s. 49. 
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ett barns fader som vårdnadshavare till att medge delat parental 
responsibility. Vidare diskuteras den betydelse som ändringen från 
användandet av parental rights and duties till parental responsibility i den 
engelska lagstiftningen har haft för betydelse avseende innebörden av 
föräldraansvaret. Sedan diskuteras innebörden av parental responsibility, 
med utgångspunkt i Children Act 1989 och engelsk praxis. Diskussionen är 
fokuserad på vilka rättigheter och skyldigheter som en person med 
föräldraansvar har samt den möjlighet som en person med parental 
responsibility har att handla utan att den andra personen eller de andra 
personerna med sådant ansvar samtycker. Den koncentrerar sig vidare på 
huruvida det föreligger en skyldighet för en person med föräldraansvar att 
samråda vid beslut som fattas avseende barnet och i sådant fall vilka frågor 
som skyldigheten omfattar. Härefter redogörs för vilka möjligheter till 
tvistelösning det finns i engelsk rätt avseende frågor som rör ett barn. I 
denna del diskuteras särskilt de så kallade section 8 orders som återfinns i 
Children Act 1989.12 Det sker en redogörelse för betydelsen av contact 
orders, residence orders, prohibited steps orders och specific issue orders. 
Efter detta beskrivs innebörden av no order principle. Uppsatsens avsnitt 
rörande den engelska rätten gällande parental responsibility avslutas med en 
diskussion avseende vilka konsekvenser som den engelska rätten på det 
aktuella området medför. 
 
I uppsatsens avslutande del kommer en sammanfattning av det material som 
har presenterats samt de diskussioner som har förts i den avhandlande delen 
att göras. Analysen kommer att behandla frågeställningarna som har 
framförts inledningsvis med avsikt att besvara dem utifrån den diskussion 
som har förts i uppsatsens avhandlande del. Även mina egna tankar och 
slutsatser gällande svensk rätt avseende beslutanderätten vid gemensam 
vårdnad samt engelsk rätt avseende parental responsibility kommer att 
presenteras. 
 
 

                                                
12 För en närmare redogörelse av section 8 orders se avsnitt 3.4. 
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2 Svensk rätt 

2.1 Barnets bästa 

Principen om barnets bästa är grundläggande i svensk rätt, särskilt på 
familjerättens område. På grund av begreppets stora betydelse i den svenska 
rättsordningen, krävs en redogörelse av dess innebörd. 
 
I Barnkonventionen förekommer flertalet artiklar som på olika sätt refererar 
till barnets bästa. Konventionen stadgar bland annat att barnets bästa ska 
komma i främsta rummet i samband med alla åtgärder som rör barn, vare sig 
de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, 
administrativa myndigheter eller lagstiftande organ.13  Vidare anges att ett 
barn ska garanteras att fritt uttrycka sina åsikter i frågor som rör honom eller 
henne. Med beaktande av barnets ålder och mognad ska barnets åsikter 
tillskrivas betydelse.14 
 
Vid implementeringen av barnkonventionen i svensk rätt, har principen om 
barnets bästa fastslagits i flera olika lagar.15 En av dessa lagar är 
föräldrabalken i vilken det framgår att barnets bästa ska vara avgörande för 
alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Huruvida det föreligger en 
risk för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att 
barnet olovligen först bort eller hålls kvar eller annars far illa är faktorer 
som särskilt ska beaktas vid bedömningen av vad som är till barnets bästa. 
Vidare ska barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna 
särskilt beaktas.16 Bestämmelsen i föräldrabalken infördes i samband med 
vårdnadsreformen 1998. Bestämmelsen om barnets bästa angav då att 
barnets bästa skulle komma i främsta rummet vid beslut om vårdnad, 
boende och umgänge. Därefter har lydelsen ändrats till den nuvarande i 
syfte att klargöra betydelsen av barnets bästa.17  
 
Utöver de omständigheter som enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken ska beaktas 
vid bedömningen av vad som kan anses vara till barnets bästa, finns det 
ingen vägledning i lagstiftningen för vad principen innebär. I lagförarbeten 
har angetts att man inte mer utförligt bör ange vad som ska anses vara bäst 
för barnet. I sådant fall skulle man riskera att förlora begreppets flexibilitet i 
varje enskilt fall.18  
 
Det har emellertid framhållits att begreppet ska anses innefatta ett objektivt 
perspektiv (vad forskning och erfarenhet har konstaterat vad gäller barn) och 
ett subjektivt perspektiv (vad barnet själv har för uppfattning i de rättsliga 
                                                
13 Barnkonventionen, artikel 3. 
14 Ibid, artikel 12. 
15 Se exempelvis LVU 1 § 5 stycket. 
16 FB 6 kap 2a §. 
17 Prop. 2005/06:99, s. 39 f. 
18 Ibid, s. 40. 
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beslut som ska fattas).19 I förarbeten har exempelvis anförts:  
 
”Att kombinera vetenskap och beprövad erfarenhet (dvs. vedertagna 
kunskaper om barn) med att låta barn själva komma till tals är, enligt vår 
mening, en önskvärd metod för bedömning av vad som är barnets bästa”.20 
 
Detta förslag är emellertid förenligt med ett flertal oklarheter. Man kan 
exempelvis fråga sig vilka professionella grupper som ska bidra med 
forskningsresultat, vad som kan krävas av beslutsfattarna när de måste 
bedöma forskningsresultat som är oförenliga eller hur barn förväntas bilda 
sig en egen uppfattning.21 Det kan dock konstateras att det numera 
föreligger en enighet avseende att barnperspektivets utgångspunkt är 
respekten för barnets fulla människovärde och integritet.22 
 
Trots att barnets bästa är en grundläggande princip i den svenska rätten, är 
FB:s regler i de flesta fall riktade till barnets föräldrar och berör deras 
rättigheter. Ett barn kan exempelvis inte väcka talan om umgänge, vilket en 
förälder kan göra.23 I svensk rätt finns det möjlighet till tvistelösning 
avseende den faktiska vårdnaden, boende och umgänge. I första hand är 
emellertid målet att föräldrar ska försöka komma överens genom 
samarbetssamtal då ett sådant förfarande ofta anses vara till barnets bästa. 
Det är emellertid i många situationer som en samförståndslösning nås av 
andra orsaker än att den aktuella lösningen är till barnets bästa. En 
överenskommelse kan ske av praktiska skäl eller utifrån vad föräldrarna 
anser vara rättvist.24 I det fall föräldrarna är kapabla att nå en så kallad sann 
överenskommelse är detta bättre för barnet än en tvist. En sann 
överenskommelse är baserad på föräldrarnas vilja och denna vilja är 
hänförlig till vad föräldrarna anser är bäst för barnet. Av självklara 
anledningar har föräldrar som är oense inte alltid möjligheten att frångå sina 
egna intressen för att sätta barnets bästa i främsta rummet. En studie visar 
därtill att barnets bästa sällan är i fokus vid samarbetssamtal.25 För att 
barnets bästa ska kunna tillgodoses i samband med en överenskommelse 
föräldrarna emellan krävs att föräldrarnas konflikt löses innan ett avtal som 
rör barnet konkluderas. Det krävs vidare vägledning i form av direktiv 
avseende vad som är till barnets bästa.26 Vid en studie av på vilket sätt 
domstolarna sätter barnets bästa i fokus har konstaterats att domstolarna, om 
än på ett stereotypt vis, förhåller sig till barnets bästa i större utsträckning än 
vad som görs vid samarbetssamtalen.27 
 

                                                
19 Schiratzki, 2010, s. 30. 
20 SOU 1997:116, s. 70. 
21 Schiratzki, 2010, s. 31. 
22 Ibid. 
23 Ryrstedt, SvJT 2009a, s. 821. 
24 Ibid, s. 821 f. 
25 Ibid, s. 822 ff. 
26 Ibid, s. 840 f. 
27 Ryrstedt, SvJT 2009b, s. 1036. 
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2.2 Vårdnads- och 
vårdnadshavarbegreppet 

Enligt svensk lagstiftning har ett barn rätt till omvårdnad, trygghet och en 
god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och 
får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 
behandling.28 Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets 
personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, 
trygghet och en god fostran blir tillgodosedda. Vidare svarar barnets 
vårdnadshavare för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till 
dess ålder, utveckling och övriga omständigheter. Barnet ska därtill få 
tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet 
orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren också svara för att 
barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.29 
Vårdnadshavaren till ett barn har rätt och skyldighet att bestämma i frågor 
som rör barnets personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder 
och utveckling ska vårdnadshavaren ta allt större hänsyn till barnets 
synpunkter och önskemål.30 Vid diskussion av vårdnadsbegreppet är det 
viktigt att skilja på vårdnaden om ett barn och själva vården av ett barn.31 
En förälder som har vårdnaden om ett barn kan ha blivit fråntagen den 
faktiska vården om barnet, exempelvis genom att barnet har blivit 
omhändertaget enligt LVU. I en sådan situation består emellertid 
vårdnaden.32 
 
Ett barn står under vårdnad av en av sina föräldrar eller båda sina föräldrar. 
Med föräldrar åsyftas i detta avseende personer som rättsligt sett är ett barns 
föräldrar. Om barnets föräldrar är gifta med varandra när barnet föds, anses 
de båda vara föräldrar till barnet och de anses också båda vara 
vårdnadshavare till barnet.33 Om de inte har ingått äktenskap fastställs 
faderskapet genom dom eller bekräftelse.34 Om barnets moder är gift med 
en kvinna, har ingått registrerat partnerskap eller är sambo med en kvinna 
kan moderns partners legala föräldraskap fastställas genom bekräftelse eller 
dom i vissa fall.35 Gemensam vårdnad kan erhållas genom beslut av rätten 
eller efter anmälan till socialnämnden eller skatteverket i det fall föräldrarna 
inte är gifta med varandra när barnet föds.36 Vidare kan föräldrarna avtala 
att vårdnaden ska vara gemensam. Ett sådant avtal ska gälla om det är 
skriftligt och socialnämnden godkänner det.37 Vårdnaden om ett barn består 
till dess att barnet fyller arton år eller dessförinnan ingår äktenskap.38 
                                                
28 6 kap. 1 § FB. 
29 6 kap. 2 § 2 stycket FB. 
30 6 kap. 11 § FB. 
31 Prop. 1975/76:170, s. 71. 
32 SOU 2007:52, s. 31 f. 
33 1 kap. 1 § och 6 kap. 3 § FB. 
34 1 kap. 3 och 4 §§ FB. 
35 1 kap. 4 och 9 §§ FB. 
36 6 kap. 4 § FB. 
37 6 kap. 6 § FB. 
38 6 kap. 2 § 1 stycket FB. 
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I särskilda fall finns det möjlighet för rätten att flytta över vårdnaden om ett 
barn till en eller två så kallade särskilt förordnade vårdnadshavare. En sådan 
överflyttning kan ske exempelvis när föräldrarna till ett barn vid utövandet 
av vårdnaden om barnet gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller 
i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara 
för barnets hälsa eller utveckling.39 Rätten kan också fatta beslut om 
överflyttning av vårdnaden om ett barn stadigvarande har vårdats och 
fostrats i ett annat hem än föräldrahemmet och det är uppenbart att det är 
bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden 
flyttas över till den eller dem som har tagit emot barnet eller någon av dem40  
alternativt om båda föräldrarna är varaktigt förhindrade att utöva 
vårdnaden.41 Om båda föräldrarna avlider ska vårdnaden också anförtros till 
en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.42 Sammanfattningsvis kan 
således konstateras att vårdnaden, enligt svensk rätt, endast kan anförtros till 
ett barns föräldrar alternativt till en särskilt förordnad vårdnadshavare i vissa 
speciella situationer. Vidare kan inte fler än två personer samtidigt vara 
vårdnadshavare för ett barn. 

2.3 Utvecklingen av lagstiftningen 
avseende gemensam vårdnad 

Genom lag (1920:407) om barn i äktenskap infördes en möjlighet för 
föräldrar att erhålla gemensam vårdnad om ett barn när de var gifta med 
varandra. Det var emellertid inte möjligt att erhålla gemensam vårdnad om 
ett barn om man inte hade ingått äktenskap eller att bibehålla gemensam 
vårdnad efter att man genomgått äktenskapsskillnad. En sådan möjlighet 
infördes år 1977 då föräldrar som genomgått äktenskapsskillnad gavs 
möjlighet att fortsatt utöva gemensam vårdnad och föräldrar som inte var 
gifta med varandra kunde erhålla gemensam vårdnad.43 Departementschefen 
anförde att det i samband med en äktenskapsskillnad, i vissa fall, kan vara 
bättre för ett barn att banden till en av föräldrarna klipps istället för att 
barnet används som ett vapen i föräldrarnas fortsatta konflikter. I de flesta 
fall ansågs det emellertid vara till barnets fördel att bevara en god relation 
till båda sina föräldrar även efter föräldrarnas skilsmässa.44 I förarbetena 
framhölls vidare att ett delat rättsligt ansvar mellan föräldrarna torde främja 
ett harmoniskt förhållande mellan föräldrarna och barnen.45 Det anfördes att 
gemensam vårdnad kan vålla vissa praktiska problem när föräldrarna inte 
längre bor tillsammans. Det får emellertid förutsättas att föräldrar som väljer 
att upprätthålla gemensam vårdnad om sina barn efter en 
äktenskapsskillnad, är inställda på att samarbeta och känner en press på sig 

                                                
39 6 kap. 7 § FB. 
40 6 kap. 8 § FB. 
41 6 kap. 8a § FB. 
42 6 kap. 9 § FB. 
43 Lagen (1976:612) om ändring i föräldrabalken. 
44 Prop. 1975/76:170, s. 142. 
45 Ibid, s. 143. 
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att göra så eftersom den gemensamma vårdnaden annars kan upplösas.46 
Departementschefen anförde att de skäl som presenterats till stöd för 
gemensam vårdnad för föräldrar som genomgår äktenskapsskillnad, till stor 
del även är tillämpliga till stöd för att ogifta föräldrar ska kunna erhålla 
gemensam vårdnad. Att föräldrar som inte har ingått äktenskap får möjlighet 
att ha gemensam vårdnad om ett barn kan främja både relationen föräldrarna 
emellan och relationen mellan föräldrarna och barnet.47 
 
Några år senare, närmare bestämt 198348, medgavs att ogifta föräldrar, 
genom anmälan kunde erhålla gemensam vårdnad om ett barn. Det krävdes 
således inte längre ett domstolsbeslut.  
 
1998 års så kallade vårdnadsreform49 har haft en stor betydelse inom den 
svenska familjerättens område. Reformen medförde bland annat att 
domstolarna gavs möjlighet att besluta om gemensam vårdnad om ett barn 
trots att en av föräldrarna motsätter sig sådan vårdnadsform.50 I förarbetena 
anfördes att avsikten med bestämmelserna om gemensam vårdnad i första 
hand är att främja goda förhållanden mellan barnet och föräldrarna. Att 
föräldrarna till ett barn rättsligt sett har gemensam vårdnad kan i många fall 
medföra att sådana förhållanden upprätthålls.51 När en av föräldrarna 
uppenbarligen är en olämplig vårdnadshavare alternativt i fall då 
föräldrarnas konflikt är så svår och djup att de omöjligt kan samarbeta i 
frågor som rör barnet, kan det emellertid vara lämpligt att en av föräldrarna 
erhåller ensam vårdnad.52 Det uppgavs vidare att lagändringen inte får 
medföra att domstolarna beslutar om gemensam vårdnad schablonmässigt 
då en av föräldrarna motsätter sig sådan vårdnadsform. Det är dock inte 
självklart att en upplösning av en gemensam vårdnad är det bästa för barnet 
eller att gemensam vårdnad är en dålig lösning för barnet trots att en av 
föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad.53 Bestämmelserna om 
gemensam vårdnad bör tillämpas flexibelt för att tillgodose barnets bästa.54 
Vidare infördes bestämmelser som innebär att domstolen kan fatta beslut i 
frågor som rör barnets boende och umgänge med sina föräldrar.55 I 
förarbetena till bestämmelsen anfördes att möjligheten till tvistelösning i 
frågor som avser hos vem barnet ska bo skulle bereda vägen för en ökad 
användning av gemensam vårdnad. Bestämmelsen ansågs vidare motiverad 
mot bakgrund av att domstolarna nu skulle kunna besluta om gemensam 
vårdnad trots att en av föräldrarna motsätter sig det. Hos vem barnet ska bo 
är en sådan grundläggande fråga som kan orsaka konflikter föräldrarna 
emellan.56  

                                                
46 Ibid, s. 143 f. 
47 Ibid, s. 145 
48 Lagen (1983:47) om ändring i föräldrabalken. 
49 Lagen (1998:319) om ändring i föräldrabalken. 
50 6 kap. 5 § 2 stycket FB. 
51 Prop. 1997/98:7, s. 50. 
52 SOU 1995:79, s. 82. 
53 Ibid, s. 81. 
54 Prop. 1997/98:7, s. 52. 
55 6 kap. 14 a och 15 a §§ FB. 
56 Prop. 1997/98:7, s. 57. 
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Genom en lagändring 2006 infördes en uttrycklig bestämmelse som stadgar 
att domstolen, vid bedömning av huruvida vårdnaden ska vara gemensam, 
särskilt ska beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör 
barnet.57 I förarbetena anfördes att en förälders motvilja att utöva gemensam 
vårdnad bör tas på allvar. En gemensam vårdnad bör normalt sett förutsätta 
att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Gemensam 
vårdnad får inte utdömas i syfte att med tvång förmå föräldrarna att 
samarbeta.58 Det ska inte föreligga någon presumtion för eller emot 
gemensam vårdnad. Vad som är till barnets bästa ska istället bestämmas 
utifrån en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.59 
Regeringen framhöll emellertid att ett delat rättsligt ansvar ofta kan främja 
goda förhållanden mellan barnet och båda föräldrarna och att gemensam 
vårdnad i de flesta fall får anses vara en mycket bra vårdnadsform för 
barnet.60 

2.4 Beslutanderätt vid gemensam vårdnad 

2.4.1  Allmänt 
I svensk lagstiftning föreskrivs att föräldrar, som rättsligt sätt har gemensam 
vårdnad om ett barn, som utgångspunkt ska fatta beslut som angår barnets 
personliga angelägenheter gemensamt.61 Undantag från denna huvudregel 
kan göras om en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller 
annan orsak är förhindrad att ta del i beslut rörande vårdnaden som inte kan 
skjutas upp utan olägenhet. I en sådan situation tillkommer 
bestämmanderätten den andre vårdnadshavaren ensam.62 Trots en 
undantagsbestämmelse som gäller brådskande beslut, får en vårdnadshavare 
inte på egen hand fatta beslut som är av ingripande betydelse för barnets 
framtid, om barnets bästa inte uppenbarligen kräver det.63 Beslut som är av 
vardaglig karaktär är undantagna huvudregeln. Vad gäller sådana vardagliga 
frågor får den förälder som vid tidpunkten för beslutet har vården om barnet 
ensam fatta beslut.64  
 
Det sagda innebär således att ett barns vårdnadshavares beslutanderätt kan 
kategoriseras i tre grupper. Den första gruppen omfattar beslut som gäller 
den dagliga omsorgen. Sådana beslut får den som har hand om barnet fatta 
på egen hand. Den andra gruppen avser beslut som inte är att hänföra till 
den dagliga omsorgen, men som inte heller är av ingripande betydelse för 
barnets framtid. Sådana beslut kan kallas för ”normalbeslut”, det vill säga 
beslut som rör barnets personliga angelägenheter, men inte är av ingripande 
                                                
57 6 kap. 5 § 2 stycket FB. 
58 Prop. 2005/06:99, s. 50 f. 
59 Ibid, s. 51. 
60 Ibid, s. 50. 
61 6 kap. 13 och 11 §§ FB. 
62 6 kap. 13 § 2 stycket FB. 
63 Ibid. 
64 Prop. 1975/76:170, s. 178. 
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betydelse. Utgångspunkten vid dessa frågor är att vårdnadshavarna ska 
besluta gemensamt. Om en av vårdnadshavarna har förhinder samt beslutet 
inte kan uppskjutas, får den andra vårdnadshavaren fatta beslut 
självständigt. Den tredje gruppen innefattar beslut som är av ingripande 
betydelse för barnets framtid. Vad gäller sådana beslut ska vårdnadshavarna 
besluta gemensamt, men om den ena vårdnadshavaren har förhinder och om 
ställningstagandet inte kan avvaktas utan olägenhet och om barnets bästa 
uppenbarligen kräver det, får den andra vårdnadshavaren besluta ensam.65  
 
Det är inte preciserat i svensk lagstiftning vilka beslut som är hänförliga till 
den dagliga omsorgen eller vilka beslut som kräver konsensus. Det har 
ansetts att reglerna avseende beslutanderätten vid gemensam vårdnad bör 
förtydligas genom att det i lagstiftningen anges vilka beslut som kräver ett 
gemensamt ställningstagande.66 Den ovisshet som råder avseende vilka 
beslut som kan anses vara av vardaglig karaktär är inte önskvärd och kan 
anses motverka syftet att förmå föräldrar att i så stor omfattning som möjligt 
ha gemensam vårdnad om barnet.67 I lagförarbeten har man emellertid 
anfört att det genom lagstiftningsåtgärder inte bör preciseras vilka beslut 
som tillhör den dagliga omsorgen om ett barn. Som skäl för detta 
ställningstagande uppgavs att bestämmelsen torde skapa problem och tvister 
i samma omfattning som bestämmelsen skulle medföra lösningar.68  

2.4.2  Vardagliga beslut 
Som diskuterats ovan förutsätts att frågor som rör den dagliga omsorgen är 
undantagna huvudregeln att beslut ska fattas gemensamt.69 Det får anses 
ligga i sakens natur att bestämmanderätten avseende vardagliga beslut 
utövas växelvis av vårdnadshavarna beroende på vem av föräldrarna som 
finns till hands vid tillfället när beslutet ska fattas samt beroende av hur 
föräldrarna i övrigt har organiserat utövandet av vårdnaden. Om föräldrarna 
inte bor tillsammans får det anses vara nödvändigt att den förälder hos 
vilken barnet bor, till större del än den andra vårdnadshavaren fattar beslut 
av vardaglig natur som rör barnet.70  
 
I förarbeten har det föreslagits att en bestämmelse som förtydligar att 
boendeföräldern har rätt att besluta i frågor som rör den dagliga omsorgen 
om barnet införs.71 Lagstiftaren har emellertid uttryckt att det inte bör 
införas någon sådan bestämmelse.72 I propositionen i samband med 1998 års 
vårdnadsreform anfördes att det krävs att det finns ett reellt behov av en 
uttrycklig lagreglering samt att regleringen kan göras så klar och tydlig att 
den utesluter eventuella gränsdragningsproblem för att en sådan 

                                                
65 Wickström, JT 2002-2003, s. 330 f.  
66 Schiratzki, JT 2006-2007, s. 353. 
67 Sjösten, JT 1999-2000, s. 351. 
68 Prop. 1997/98:7, s. 56 f. 
69 Prop. 1975/76:170, s. 178. 
70 Ibid. 
71 SOU 1995:79, s. 85. 
72 Se exempelvis prop. 1997/98:7, s. 55 ff. 
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bestämmelse ska kunna införas.73 Regeringen framhöll att det av 
utredningen inte har framkommit att vardagliga beslut rörande barnet i 
praktiken medför sådana konflikter mellan vårdnadshavarna att det är 
nödvändigt att införa en bestämmelse som reglerar dessa frågor.74  
 
Trots att det i lagstiftningen inte anges vilka beslut som är hänförliga till den 
dagliga omsorgen, får det anses klarlagt att frågor av viss karaktär utgör 
vardagliga beslut. Frågor som rör barnets mat, kläder, sovtider och hur 
barnet ska spendera sin fritid har bedömts utgöra sådana vardagliga beslut 
som inte kräver ett gemensamt ställningstagande från båda 
vårdnadshavarna.75 Vad gäller val av barnomsorg, har det anförts att den 
generella uppfattningen torde vara att sådana beslut i allmänhet är hänförliga 
till den dagliga omsorgen76, men att rättsläget får betecknas som oklart. 77 
Det har emellertid även framhållits att det får anses stå klart att val eller byte 
av daghem, skola eller fritidshem är beslut av sådan karaktär att konsensus 
krävs.78  
 
Det har diskuterats huruvida innebörden av begreppet vardagliga beslut har 
förändrats efter 1998 års vårdnadsreform. Det framkommer emellertid inte 
något i förarbetena till vårdnadsreformen som ger stöd för att en annan 
tolkning än den som gjordes i prop. 1975/78:170 bör göras. Förarbetena 
talar snarare i motsatt riktning.79 Det finns därför inte någon anledning att 
anta att begreppet daglig omsorg ska tolkas på annat sätt än vad det har gjort 
innan vårdnadsreformen genomfördes. Beslut avseende barnets skolgång 
och bosättning kan således, även efter vårdnadsreformen, anses omfattas av 
kravet på gemensamt beslutsfattande.80 

2.4.3  Beslut av icke vardaglig karaktär 

2.4.3.1 Allmänt 
Vad gäller beslut som inte är av vardaglig art, ska sådana fattas gemensamt 
av vårdnadshavarna. Det tåls att återigen understryka att undantag från 
huvudregeln endast kan göras om en av vårdnadshavarna till följd av 
frånvaro, sjukdom eller annan orsak förhindrad att ta del i sådana beslut 
rörande vårdnaden som inte kan skjutas upp utan olägenhet. Om beslutet är 
av ingripande betydelse för barnets framtid, fordras dessutom att barnets 
bästa uppenbarligen kräver att beslut fattas av en av vårdnadshavarna på 
egen hand.81 Som diskuterats ovan är skiljelinjen mellan vardagliga beslut 
som en vårdnadshavare kan fatta utan den andra vårdnadshavarens samtycke 
och andra beslut vid vilka konsensus måste upprätthållas inte tydlig. Det får 

                                                
73 Prop. 1997/98:7, s. 56. 
74 Ibid. 
75 Prop. 1975/76:170, s. 178. 
76 SOU 2007:52, s. 67. 
77 Wickström, JT 2002-2003, s. 336 ff. 
78 Ryrstedt, 2002, s. 14. 
79 Wickström, JT 2002-2003, s. 331 f. 
80 Wickström, JT 2002-2003, s. 332 och Sjösten, JT 1999-2000, s. 351. 
81 6:13 2 stycket FB. 
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emellertid anses vara klarlagt att vissa typer av beslut är av sådan karaktär 
att konsensus krävs. Exempel på sådana beslut är frågor som rör barnets 
skolgång och bosättning. Sådana beslut har ansetts vara av så stor betydelse 
för barnets framtid att frågorna inte omfattas av den dagliga omsorgen.82 I 
framställningen nedan kommer beslut avseende boende- och umgänge samt 
beslut avseende hälso- och sjukvård diskuteras närmare.  

2.4.3.2  Boende och umgänge 
Beslut som rör boende och umgänge är av sådan karaktär att de ska fattas av 
vårdnadshavarna gemensamt. Till skillnad från övriga områden där 
föräldrars samstämmighet är nödvändig för att beslut ska kunna fattas finns 
en möjlighet att få frågan om barnets boende prövat i domstol. Rätten får, på 
talan av en eller båda föräldrarna, besluta hos vem av föräldrarna som barnet 
ska bo.83 Domstolen kan även besluta om växelvis boende.84 Vid beslut om 
växelvis boende krävs att föreskrifterna i domen är så noggrant formulerade 
att domen är verkställbar enligt 21 kap. FB.85 Föräldrarna har möjlighet att 
upprätta ett gällande avtal om barnets boende om avtalet är skriftligt och 
socialnämnden godkänner det.86 Möjligheten till domstolsavgörande vad 
gäller barnets boende infördes genom en lagändring 1998. Som skäl för 
ändringen anförde regeringen att möjligheten till tvistelösning skulle 
möjliggöra en ökad användning av gemensam vårdnad.87 Regeringen 
uppgav att begreppet boende i detta sammanhang bör avse barnets faktiska 
bosättning. Exempelvis en semesterresa kan medföra att barnet tillfälligt har 
sitt boende någon annan stans än där barnet har sin faktiska bosättning. 
Detta förändrar inte boendet.88 

En fråga som har stor betydelse vid diskussionen om ett barns boende är 
huruvida ett beslut av domstolen avseende hos vem barnet ska bo även 
innefattar ett beslut om att boendeföräldern har rätt att bestämma var barnet 
ska bo. I sådant fall skulle ett beslut om boende även innebära att 
boendeföräldern har rätt att flytta med barnet.89 Förarbetena i samband med 
införandet av 6 kap. 13 § FB uttrycker inte att en sådan följd av ett beslut 
om boende är avsedd. I det fall detta varit lagstiftarens avsikt hade det 
kommit till uttryck i förarbetena eftersom det i så fall hade varit fråga om en 
betydande förändring av gällande rätt.90 När domstolen beslutar hos vem 
barnet ska bo får det således anses underförstått att barnet ska bo på den 
adress där den som utses till boendeförälder har sin bostad vid tidpunkten 
för domen. Detta är en följd av att föräldrabalkens krav på konsensus 
omfattar beslut som avser huruvida barnet ska flytta. Ett beslut angående 
huruvida en förälder får lov att flytta med barnet faller således utanför 

                                                
82 Prop. 1975/76:170, s. 178. 
83 6 kap. 14a § 1 stycket FB. 
84 Prop. 1997/98:7, s.57. 
85 SOU 2007:52, s. 60. 
86 6 kap. 14a § 2 stycket FB. 
87 SOU 1995:79, s. 89. 
88 Prop. 1997/98:7, s. 58. 
89 Wickström, JT 2002-2003, s. 333. 
90 Ibid. 
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domstolens kompetens.91 

Ett barn har rätt till umgänge med en förälder som barnet inte bor hos. 
Genom att barnet och föräldern träffar varandra eller har annan kontakt kan 
umgänget äga rum.92 Även när det gäller frågor om umgänge så finns det, 
vid oenighet mellan vårdnadshavarna, en möjlighet att få saken prövad i 
domstol även i fall då föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. Rätten 
får, på talan av en förälder som vill umgås med sitt barn eller på talan av 
socialnämnden, besluta om umgänge mellan barnet och föräldern. Rätten får 
också, vid beaktande av barnets behov av umgänge med den aktuella 
personen, besluta om umgänge mellan barnet och någon annan än en 
förälder om socialnämnden för talan om en sådan åtgärd. Barnets 
vårdnadshavare kan upprätta ett giltigt avtal om barnets umgänge med en 
förälder som barnet inte bor tillsammans med om avtalet är skriftligt och 
socialnämnden godkänner det.93 Som skäl för att införa en bestämmelse som 
möjliggör reglering av umgänget med barnen i domstol anfördes bland 
annat följande. Ett införande av bestämmelsen skulle främja en ökad 
användning av gemensam vårdnad och samtidigt verka för att lyfta fram den 
gemensamma vårdnaden som huvudregel. En förälder kommer inte längre 
vara nödgad att överge sitt vårdnadsansvar för att få umgänge med barnet 
reglerat.94 

2.4.3.3  Hälso- och sjukvård 
Beslut som gäller hälso- och sjukvård är av sådan karaktär att de som 
huvudregel inte kan anses vara vardagliga. Som utgångspunkt kan således 
sådana beslut inte fattas i strid mot den ena vårdnadshavarens vilja.95 6 kap. 
13 § FB torde emellertid kunna tolkas så, när det gäller beslut om hälso- och 
sjukvård, att tredje man vanligen torde kunna förutsätta att den ena 
vårdnadshavaren är behörig att handla för barnet så länge det inte är fråga 
om åtgärder som är av ingripande betydelse för barnet och om det inte finns 
motiv att anta att en av vårdnadshavarna motsätter sig åtgärden.96  
 
I doktrinen har de praktiska svårigheter som är hänförliga till 
konsensuskravet i samband med åtgärder som rör hälso- och sjukvård 
belysts. I de flesta situationer får det anses vara tillräckligt för personal inom 
sjukvården att inhämta en av vårdnadshavarnas samtycke till en åtgärd som 
rör ett barn och att det inte är nödvändigt att efterfråga den andre 
vårdnadshavarens samtycke. Om något tyder på att den andra 
vårdnadshavaren inte samtycker till den aktuella åtgärden torde det 
emellertid åligga personalen att, i vart fall genom att fråga den närvarande 
föräldern, undersöka den andre förälderns inställning till åtgärden. En 
skyldighet att undersöka den frånvarande vårdnadshavarens inställning 
föreligger på samma sätt när det är fråga om en åtgärd som är av ingripande 
                                                
91 Ryrstedt, JT 2005-2006, s. 312. 
92 6 kap. 15 § FB. 
93 6 kap. 15a § FB. 
94 SOU 1995:79, s. 94. 
95 Rynning, s. 291.  
96 Vängby, Walin, s. 6:56 a. 
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betydelse för barnet. Vad gäller åtgärder som är av ingripande betydelse för 
barnet kan det konstateras att den ena vårdnadshavarens möjlighet att ensam 
kunna lämna samtycke till en åtgärd, blir större ju mer akut och nödliknande 
den aktuella åtgärden är. Om det blir klarlagt att den andra vårdnadshavaren 
inte samtycker, får åtgärden inte företas. Detta gäller i vart fall när det är 
fråga om en medicinsk motiverad åtgärd. Inte ens i en situation när det är 
fråga om en åtgärd som är medicinskt angelägen, får denna genomföras om 
en av vårdnadshavarna motsätter sig handlingen. Undantag kan göras om 
bestämmelsen om nöd enligt 24 kap. 4 § brottsbalken är tillämplig.97 I 
nämnda bestämmelse stadgas följande: ”En gärning som någon, i annat fall 
än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast om 
den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och 
omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. Nöd föreligger när fara hotar liv, 
hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat 
intresse”. Innebörden av bestämmelsen kommer inte att diskuteras närmare 
i denna framställning. Om det föreligger en påtaglig risk för att barnets hälsa 
eller utveckling skadas på grund av att vårdnadshavarna inte samtycker till 
vård kan socialnämnden ansöka om vård enligt LVU.98 Sedan 1 maj 2012 
kan socialnämnden vidare besluta en vissa hälso- och sjukvårdsåtgärder får 
vidtas om barnet har två vårdnadshavare, en av vårdnadshavarna motsätter 
sig åtgärden och ett sådant beslut krävs med hänsyn till barnets bästa.99 
 
JO har behandlat ett ärende i vilket det fanns misstanke om att ett barns 
fader var skyldig till kvinnomisshandel, barnmisshandel samt sexuella 
övergrepp. BUP inledde psykiatrisk behandling av barnet i form av 
krisbehandling utan att informera fadern om detta. JO uttryckte att det i den 
här situationen var fråga om psykiatrisk behandling som följd av eventuell 
misshandel och sexuella övergrepp och att behandlingen därmed får anses 
vara av ingripande betydelse för barnets framtid. Situationen bedömdes inte 
vara akut eftersom behandling påbörjades först cirka två månader efter det 
att BUP hade erhållit remissen. Det förelåg alltså inte skäl att underlåta att 
inhämta faderns samtycke mot bakgrund av att åtgärderna var brådskande. 
JO konstaterade att detta var en speciell situation eftersom det var fadern 
som var misstänkt för brott mot barnet. Oberoende av om misstankarna var 
befogade eller inte, så borde sjukvårdspersonalen ha misstänkt att 
föräldrarna inte var eniga avseende frågan om psykiatrisk behandling. Det 
fanns även anledning att anta att fadern hade en uppfattning om vilka 
åtgärder som enligt hans mening skulle vidtas. Sjukvårdspersonalen borde 
således ha kontaktat fadern för att inhämta hans åsikt avseende 
behandlingen.100 

                                                
97 Rynning, s. 290 f. 
98 För en närmare redogörelse av förutsättningarna för vård enligt LVU se avsnitt 2.9. 
99  För en närmare redogörelse av lagändringens innebörd se avsnitt 2.7. 
100 JO:s ämbetsberättelse 2003/04, s. 312 ff. 



 22 

2.5  SOU 2007:52 

2.5.1  Inledning 
Huruvida den svenska lagstiftningen avseende beslutanderätten vid 
gemensam vårdnad ska genomgå en reform har diskuterats av lagstiftaren 
vid ett flertal tillfällen.101 Genom beslut den 6 juli 2006 gav regeringen en 
särskild utredare i uppgift att bland annat undersöka vilka negativa 
konsekvenser som oenighet mellan två personer med gemensam vårdnad om 
ett barn kan medföra för barnet i fråga. Utredaren fick också i uppgift att 
föreslå vilka åtgärder som kan underlätta ett gemensamt vårdnadsansvar för 
att tillgodose barnets intressen.102  

2.5.2  Överväganden  
Utredningen drog slutsatsen att svensk rätt är i behov av en 
lagstiftningsreform avseende beslutanderätten vid gemensam vårdnad. 
Vidare presenterades olika modeller för hur en sådan ny lagstiftning skulle 
kunna utformas. Ett av dessa förslag innebar att en av vårdnadshavarna, 
genom domstolsbeslut, ges rätt att besluta ensam i en viss fråga. En sådan 
reglering skulle innebära att domstolen måste ta ställning till den 
uppfattning som respektive vårdnadshavare har i en viss sakfråga för att 
avgöra vem av dem som ska erhålla ensam beslutanderätt för att barnets 
bästa ska tillgodoses. Ett sådant beslut är ”[…] snubblande nära en 
detaljstyrning av barnets personliga angelägenheter […]”103, vilket inte kan 
anses önskvärt. En ytterligare negativ konsekvens som framfördes gällande 
nämnda förslag, är risken för att barnet blir utsatt för ett otal 
domstolsprocesser. Vidare ansåg utredaren att regleringen troligen inte 
skulle vara lämplig av effektivitetsskäl på grund av risken för en ökning av 
antalet mål som skulle bli föremål för domstolsprövning.104 
 
Ett annat förslag på hur en eventuell förändring i den svenska lagstiftningen 
skulle kunna utformas innebar att domstol eller annan myndighet fattar 
beslut i den aktuella tvistefrågan. Även detta förslag ansågs emellertid 
innebära en alltför långtgående styrning av den enskildes personliga 
förhållanden. Vidare innebär nämnda utformning en alltför snäv flexibilitet. 
Om en domstol exempelvis fattar ett beslut i en fråga som rör vård av ett 
barn, kan beslutet i sig innebära att det uppkommer andra frågor som även 
dessa vållar oenighet mellan föräldrarna och måste prövas av rätten. Detta 
skulle troligen innebära en ökad arbetsbelastning för de svenska 
domstolarna alternativt den myndighet som får befogenhet att utföra 
prövningen. Ett ytterligare problem som kan befaras uppkomma är att båda 
vårdnadshavare har en inställning i sakfrågan, som enligt domstolen inte är 
förenlig med barnets bästa. Den möjlighet som domstolen har för handen är 
                                                
101 Se exempelvis SOU 2005:43, s. 135 ff. 
102 Dir. 2006:83. 
103 SOU 2007:52, s. 94. 
104 Ibid. 
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då att fatta beslut i enlighet med det ställningstagande som synes vara mest 
förenligt med barnets bästa. Ett sådant förfarande kan inte anses vara 
lämpligt. Förslaget ansågs sammanfattningsvis inte vara önskvärt.105 
 
En tredje tänkbar modell som framfördes innebar att domstolen genom 
beslut delar upp vårdnadshavarnas uppgifter. En sådan uppdelning skulle 
kunna konstrueras genom att en av vårdnadshavarna har befogenhet att fatta 
beslut inom ett visst område medan den andra vårdnadshavaren kan fatta 
beslut avseende ett annat område. En negativ konsekvens som kan tänkas 
följa av en sådan reglering är att domstolen måste avgöra huruvida den 
förälder som erhåller beslutanderätten avseende ett visst område även på 
lång sikt bör ha detta ansvar. Vidare så innebär ett tilldelande av 
beslutanderätten till en av vårdnadshavarna att den andra vårdnadshavaren 
fråntas beslutanderätten avseende det aktuella området. Däremot så får en 
reglering som den nämnda anses vara en lösning som främjar flexibilitet i 
beslutsfattandet eftersom följdfrågor som uppkommer till följd av en fråga 
angående vilken vårdnadshavarna är oeniga, inte behöver lösas i domstol.106 
 
Ett ytterligare förslag på hur en reglering skulle kunna utformas, var att 
vårdnadshavarna ges ensam beslutanderätt direkt i lag. En sådan 
konstruktion återfinns exempelvis i Norge, där boendeföräldern har 
befogenhet att fatta väsentliga beslut avseende omsorgen om ett barn trots 
att den andra vårdnadshavaren eventuellt motsätter sig ett visst sådant 
beslut. En positiv följd av en ordning som den beskrivna är att ett beslut kan 
fattas direkt och kräver inte att ett domstolsbeslut inväntas. Regleringen 
torde emellertid kunna medföra att frågan om barnets boende får betydligt 
större betydelse än vad den har idag och därmed leda till ett ökat antal 
tvister. Vidare skulle modellen vara svår att tillämpa när ett barn bor hos 
vårdnadshavarna växelvis. I en sådan situation skulle det vara möjligt att 
upprätthålla huvudregeln om att beslut av betydande karaktär ska fattas 
gemensamt. Om vårdnadshavarna blir oense i en fråga skulle den enda 
lösningen vara att väcka talan hos domstol avseende ändring i vårdnaden 
eller boendet. Detta förefaller inte vara rimligt. En ytterligare svaghet med 
det aktuella förslaget är att det inte, i alla situationer, nödvändigtvis är till 
barnets bästa att boendeföräldern har beslutanderätten.107 
 
Slutligen presenterades en modell som innebär att båda vårdnadshavarna ges 
rätt att fatta beslut avseende barnet på egen hand. Beslutanderätten omfattar 
i sådant fall åtminstone vissa av barnets personliga angelägenheter. 
Utredningen uttryckte att en parallell kan dras till det engelska systemet 
avseende parental responsibility. Ett problem som är hänförligt till den 
aktuella modellen är att den inte understödjer att vårdnadshavarna försöker 
komma till en samförståndslösning. Enligt utredningen föreligger det även 
en betydande risk för att vårdnadshavarna var och en fattar motstridiga 
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107 Ibid, s. 97 ff. 
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beslut på egen hand som leder till men för barnet. En vårdnadshavare skulle 
exempelvis kunna flytta med barnet utan den andra förälderns samtycke.108  

2.5.3  Förslag 
Utredningen presenterade ett förslag som byggde på modellen att en av 
vårdnadshavarna ska kunna ges rätt att ensam bestämma i vissa frågor som 
rör barnet. Denna modell antogs kunna erbjuda en flexibilitet i 
beslutsfattandet som medför att domstolsprocesserna kan hållas på en rimlig 
nivå. En negativ konsekvens av en sådan reglering innebär, som diskuterats 
ovan, att en vårdnadshavare fråntas beslutanderätten avseende ett visst 
område. Utredningen menade att man bör välja en ordning där en av 
vårdnadshavarna tillförs beslutanderätten på ett visst område utan att den 
andra vårdnadshavaren fråntas sin principiella beslutanderätt. En sådan 
reglering kan ses som en utveckling av 6 kap. 13 § 2 stycket föräldrabalken i 
vilken det föreskrivs att en vårdnadshavare ensam kan fatta beslut i en fråga 
rörande vårdnaden om ett barn om den andra vårdnadshavaren på grund av 
frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad från att ta del i sådana 
beslut och om beslutet inte kan avvaktas. Vårdnadshavare får dock inte, 
enligt samma bestämmelse, fatta beslut som är av ingripande betydelse för 
barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Vid 
tillämpning av nämnda bestämmelse fråntas inte en av vårdnadshavarna 
principiellt sin beslutanderätt, men beslutet måste inte avvaktas. På samma 
sätt föreslogs att en domstol ska kunna ge en av vårdnadshavarna en rätt att 
fatta beslut som faller utanför den dagliga vårdnaden inom ett särskilt 
ämnesområde. Beslut ska kunna fattas trots att den andra vårdnadshavaren 
inte ställer sig bakom det aktuella beslutet, men dennes principiella 
beslutanderätt består.109 
 
Utredningen menade att den vårdnadshavare som givits ensam 
beslutanderätt på ett visst område har ett intresse av att låta den andra 
vårdnadshavaren vara fortlöpande delaktig i beslut som rör vårdnaden om 
barnet. Vårdnadshavaren med beslutanderätt kan se sig föranledd att, för att 
tillgodose barnets bästa, låta den andra vårdnadshavaren delta i beslut. Det 
kan även vara fördelaktigt för beslutandeföräldern att låta den andra 
föräldern vara delaktig i beslut eftersom det visar på en samarbetsförmåga 
som kan få betydelse i en eventuell framtida vårdnadstvist. Den 
vårdnadshavare som inte är beslutandeförälder har alltså fortfarande 
möjlighet att delta i beslutsfattandet som rör barnet. Det ansågs vara av stor 
betydelse för denna förälder att han eller hon inte fråntas rätten att fatta 
beslut och att vara delaktig i angelägenheter som rör barnet. Utredningen 
poängterade att den vårdnadshavare som inte har blivit tilldelad någon 
beslutanderätt genom förordnade av domstol, har en bestående rätt att fatta 
beslut som rör barnets dagliga omsorg. Han eller hon kan även, i enlighet 
med 6 kap. 13 § 2 stycket föräldrabalken, fatta beslut som är av ingripande 
betydelse för barnet om den andra vårdnadshavaren av någon anledning är 
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oförhindrad att göra så. Kritik ansågs kunna riktats mot den sistnämnda 
situationen under åberopande av att den förälder som har ansetts vara 
mindre lämplig att ta beslut avseende barnet ges rätt att fatta beslut av 
ingripande betydelse. Utredningen menade dock att kritiken saknar fog. Om 
en förälder missköter möjligheten att fatta beslut enligt 6 kap. 13 § 2 stycket 
finns det med största sannolikhet möjlighet för domstolen att frånta den 
illojalt handlande föräldern vårdnadsansvaret.110 
 
Utredningen diskuterade vidare vilka beslutsområden som skulle omfattas 
av bestämmelsen som ger domstolen rätt att tilldela en förälder 
beslutanderätt för ett visst område. Man ansåg att frågor som rör barnets 
hälso- och sjukvård är av sådan vikt att principen om att vårdnadshavarna 
ska fatta beslut som rör barnet gemensamt får stå åt sidan. Domstolen bör 
alltså kunna ge en vårdnadshavare rätt att besluta i sådana frågor. Även när 
det gäller beslut gällande insatser enligt socialtjänstlagen, avseende barnets 
skolgång och förskoleverksamhet kan domstolen tilldela en av 
vårdnadshavarna beslutanderätt.111 Om en vårdnadshavare ska kunna erhålla 
ensam beslutanderätt vad gäller barnets boende diskuterades särskilt. Det 
poängterades att en rätt att själv bestämma angående en flytt med barnet kan 
få förödande konsekvenser för kontakten mellan barnet och den andra 
vårdnadshavaren.112 Enligt föräldrabalken har emellertid boendeföräldern en 
skyldighet att tillgodose barnets behov av umgänge med den andra föräldern 
i så stor utsträckning som möjligt.113 Att vårdnadshavarna måste vara 
överens angående var barnet ska bo, i de fall då en av vårdnadshavarna är 
boendeförälder, är inte rimligt. Detta skulle innebära att boendeföräldern 
kan hindras från att flytta till en plats där han eller hon har störst möjlighet 
att tillgodose barnets bästa. Slutsatsen är således att den vårdnadshavare 
som är boendeförälder också bör ha möjlighet att flytta med barnet trots att 
den andra vårdnadshavaren motsätter sig det. Denna möjlighet bör dock 
begränsas till flytt inom Sveriges gränser. Det underströks att en flytt till 
utlandet oftast innebär att barnets relation till den förälder som bor kvar i 
Sverige försämras och att man därför bör förhålla sig restriktiv till 
boendeförälderns rätt att fatta självständiga beslut gällande flytt. För att en 
förälder ska kunna bosätta sig utomlands med barnet krävs alltså båda 
vårdnadshavarnas samtycke.114  

2.6 Prop. 2009/10:192 

När regeringen behandlade utredningens förslag i prop. 2009/10:192, 
gjordes bedömningen att det inte bör införas någon möjlighet för domstolen 
att, om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna, ge en av föräldrarna 
självständig beslutanderätt i vissa frågor. I stället ansågs att man borde 
överväga andra lösningar, som exempelvis att reglera frågan i vilken 
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utsträckning som en vårdnadshavares bestämmanderätt kan frångås, på de 
områden där det finns ett särskilt behov av att införa en sådan reglering.115 
 
Som skäl för sin bedömning i frågan huruvida beslutanderätten vid 
gemensam vårdnad ska regleras på sådant sätt som utredningen föreslog 
anfördes i huvudsak följande. Det är ostridigt att kravet på konsensus kan 
leda till negativa, och ibland direkt skadliga, konsekvenser för ett barn vars 
föräldrar är oense angående ett beslut som rör barnet. Så är fallet exempelvis 
när föräldrarna inte kan enas om vilken form av vård som ett barn ska 
erhålla. I sådana fall skulle en reglering som den föreslagna ha en stor 
betydelse och en viktig funktion.116 I propositionen som föranledde 2006 års 
lagändring av FB, uttalades att någon presumtion för eller emot gemensam 
vårdnad inte bör gälla117 Lagändringen innebar en möjlighet för 
domstolarna att mer frekvent än tidigare, kunna besluta om ensam 
vårdnad.118 Förevarande utredning tillsattes samtidigt som lagändringarna 
trädde i kraft och effekten av lagändringen har därför inte kunnat diskuteras 
varken i direktiven eller i utredningen. Vid ett möte 2009, initierat av 
Justitiedepartementet, där representanter från Sveriges domstolar, Sveriges 
advokatsamfund och socialtjänsten deltog framkom att det är mycket som 
tyder på att domstolarna, efter 2006 års lagändring, oftare beslutar att 
tilldela en förälder ensam vårdnad.119 
 
Regeringen menade att det inte är eftersträvansvärt att i svensk lagstiftning 
införa en bestämmelse som gör det möjligt för domstolen att fatta beslut om 
att en vårdnadshavares beslutanderätt ska utökas avseende ett visst område, i 
fall då det på grund av föräldrarnas samarbetssvårigheter finns 
förutsättningar att ge en av vårdnadshavarna ensam vårdnad. Regeringen 
anförde vidare att det i dagsläget finns möjlighet för en domstol att genom 
interimistiskt beslut bestämma att en av föräldrarna till ett barn ska utöva 
ensam vårdnad om barnet till dess att vårdnadsfrågan slutligen har avgjorts. 
Genom ett sådant beslut kan den förälder som tillfälligt tillerkänns ensam 
vårdnad, självständigt utöva beslutanderätten. Det ansågs inte klarlagt att det 
finns behov av att i större utsträckning än genom interimistiskt beslut ge en 
av vårdnadshavarna ensam beslutanderätt. Slutligen menade regeringen att 
det föreligger en risk för att antalet tvister kommer att öka om den 
lagstiftningsändring som utredningen föreslår genomförs.120  
 
Som diskuterats ovan, föreslog utredningen också att en vårdnadshavare 
som barnet enligt ett domstolsavgörande eller avtal ska bo tillsammans med 
också ska ha rätt att bestämma var i Sverige han eller hon ska bo 
tillsammans med barnet. Regeringen anförde att det inte kan anses lämpligt 
att reglera beslutanderätten avseende var ett barn ska bo på sådant vis som 
utredningen har föreslagit. Som skäl angavs att boendeförhållandena, vad 

                                                
115 Prop. 2009/10:192, s. 20.  
116 Ibid, s. 23. 
117 Prop. 2005/06:99, s. 51. 
118 Prop. 2009/10:192, s. 23. 
119 Ibid, s. 23. 
120 Ibid, s. 24 



 27 

beträffar umgänge och avståndet mellan vårdnadshavarna kan se olika ut i 
olika familjer. Det hänvisades vidare till ett flertal remissinstanser som har 
inte har tillstyrkt det aktuella förslaget under åberopande av bland annat att 
en flytt långt bort från den andra föräldern är ingripande och ofta får stor 
påverkan på umgänget mellan barnet och den förälder som inte är 
boendeförälder.121 

2.7 Ds 2011:5 och prop. 2011/12:53 

Som diskuterats ovan drog regeringen, i prop. 2009/10:192 slutsatsen att det 
finns problem som är hänförliga till konsensuskravet, men att den ordning 
som utredningen föreslog inte bör införas bland annat eftersom förslaget 
inte kommer åt problemet med att barn i vissa fall inte får den vård eller 
behandling som de är i behov av på ett effektivt sätt. Därefter utarbetades en 
promemoria inom Justitiedepartementet; Ds 2011:5 (promemorian). 
Promemorian syftade till att föreslå åtgärder som på ett bättre sätt än 
utredningens förslag, tillgodoser barnets intresse av tillgång till hälso- och 
sjukvård och insatser inom socialtjänstens område.122 I promemorian 
presenterades ett förslag som innebar följande. Om ett barn har två 
vårdnadshavare och endast en av dem samtycker till en åtgärd, får 
socialnämnden besluta att åtgärden får vidtas om det krävs med hänsyn till 
barnets bästa. Sådana beslut kan fattas av socialnämnden vid åtgärder som 
avser psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling enligt hälso- 
och sjukvårdslagen. Ett sådant beslut kan även gälla behandling i öppna 
former inom socialtjänsten, utseende av en kontaktperson eller en familj 
enligt socialtjänstlagen samt visst stöd enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade.123 Som skäl för förslaget angavs bland annat 
följande. Utredningar har visat att föräldrars oförmåga att komma överens i 
vissa fall leder till att barnet inte får behövlig hälso- och sjukvård. 
Anledningen till att en vårdnadshavare motsätter sig åtgärder kan variera, 
men inte sällan är motståndet hänförligt till en konflikt föräldrarna 
emellan.124 Även om det i en enskild situation finns förutsättningar att 
tilldöma en förälder ensam vårdnad, kan en sådan domstolsprocess ta lång 
tid under vilken barnet nekas vård. Trots att möjligheten finns för domstolen 
att interimistiskt besluta att tilldela en av föräldrarna ensam vårdnad, är det 
inte säkert att ett sådant beslut fattas i ett tidigt skede av 
vårdnadsprocessen.125 I promemorian anfördes att det inte är lämpligt att ge 
var och en av vårdnadshavarna rätt att självständigt besluta i frågor som rör 
barnets hälso- och sjukvård bland annat eftersom den gemensamma 
beslutanderätten i sådant fall inskränks i alltför stor utsträckning. 126 Vidare 
uppgavs att en ordning som innebär att en förälder ges beslutanderätt inom 
ett visst område inte bör införas. Som skäl angavs att en sådan ordning kan 
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leda till onödiga tvister samt att barnet inte får vård tillräckligt snabbt.127 
Det som ligger närmast tillhands är att socialnämnden ges befogenhet att 
fatta beslut om åtgärder som förslaget omfattas.128 
 
Promemorian behandlades i prop. 2011/12:53. Regeringen instämde härvid 
huvudsakligen i promemorians förslag. Det föreslogs därutöver att 
socialnämnden ska ha möjlighet att delegera uppdraget att besluta åt en 
särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden. Vidare 
ska domstolen ges möjlighet att besluta att en dom ska gälla först när den 
vunnit laga kraft.129 Riksdagen biföll regeringens beslut den 14 mars 2012 
och lagstiftningen trädde därmed i kraft den 1 maj 2012.130  

2.8 Handlingsalternativ 

Vad gäller vårdnaden som sådan, boende och umgänge finns det i svensk 
rätt en möjlighet för föräldrar till ett barn att få dessa frågor reglerade 
genom domstolsavgörande. Vid tvister avseende andra beslut än de nämnda, 
föreligger ingen liknande utväg för en lösning av problemet. På grund av 
avsaknaden av tvistelösningsmöjligheter är det relevant att diskutera vad det 
finns för handlingsalternativ för en förälder som inte kan erhålla den andra 
vårdnadshavarens samtycke avseende en åtgärd. 
 
Ett handlingsalternativ som står en vårdnadshavare till buds då den andra 
vårdnadshavaren motsätter sig en åtgärd är att begära ensam vårdnad om 
barnet. Som skäl för sin begäran skulle i en sådan situation kunna anföras att 
det föreligger samarbetssvårigheter föräldrarna emellan. Som diskuterats 
ovan131 infördes genom vårdnadsreformen år 1998 en möjlighet för 
domstolarna att tilldöma föräldrarna gemensam vårdnad trots att en av 
föräldrarna motsätter sig en sådan vårdnadsform. Det ansågs då föreligga en 
presumtion för gemensam vårdnad. I praxis fastslogs att det krävs särskilda 
omständigheter som talar emot gemensam vårdnad för att ensam vårdnad 
ska kunna anförtros åt en av föräldrarna132 samt att en sådan omständighet 
kan anses föreligga när konflikten mellan föräldrarna är så svår och djup att 
det inte är möjligt för dem att samarbeta. 133 Utifrån gällande rätt mellan år 
1998 och år 2006 diskuterades i doktrinen huruvida gemensam vårdnad kan 
upplösas på grund av föräldrarna inte är eniga i en fråga som rör barnet, 
exempelvis om barnet ska flytta. 134 Det anfördes att det saknas stöd i praxis 
för att den gemensamma vårdnaden kan upplösas i en situation då 
vårdnadshavarna allmänt sätt kan samarbeta, men inte kommer överens i en 
särskild fråga. 135 Att föräldrarna inte har samma uppfattning i en fråga torde 
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således inte innebära att det är till barnets bästa att upplösa den 
gemensamma vårdnaden.136 Härefter har den svenska rätten avseende 
förutsättningar för utdömande av gemensam vårdnad förändrats. 
Lagändringen 2006137 innebar att det inte längre förelåg en presumtion för 
gemensam vårdnad och att förutsättningarna för utdömande av gemensam 
vårdnad därmed stramades upp. I praxis har uttalats att gemensam vårdnad 
kräver att föräldrarna kan ta ett gemensamt ansvar.138 
 
Även om det finns en möjlighet för en vårdnadshavare att begära ensam 
vårdnad under åberopande av samarbetssvårigheter, är en sådan process ofta 
lång och utdragen. Rätten kan visserligen, efter yrkande från en av 
vårdnadshavarna, interimistiskt besluta att vårdnaden ska tillerkännas endast 
en av vårdnadshavarna till dess att frågan slutgiltigt har avgjorts. Om talan 
om ändring i vårdnaden förs endast mot bakgrund av att vårdnadshavarna är 
oense i en fråga och att de båda i övrigt är lämpliga vårdnadshavare, är det 
därtill svårt för domstolen att lösa problemet genom att fatta ett 
interimistiskt beslut.139  
 
Ett ytterligare handlingsalternativ för en vårdnadshavare som önskar 
genomföra en viss handling som den andra vårdnadshavaren motsätter sig är 
att handla trots bristande samtycke. En boendeförälder som vill flytta med 
sitt barn har möjligtvis också, i teorin, en möjlighet att flytta utan barnet och 
därefter väcka fastställelsetalan av den dom av vilken det framgår att barnet 
ska bo med boendeföräldern i fråga. Detta alternativ kan emellertid endast 
anses vara en teoretisk möjlighet. Handlingsalternativet är förenat med 
svårigheter avseende bland annat att lämna barnet i den ursprungliga 
bostaden. Dessutom riskerar boendeföräldern att erhålla ett för honom eller 
henne negativt domstolsbeslut. 140 
 
Slutsatsen är således att, såvida tvisten inte gäller den faktiska vårdnaden, 
boende eller umgänge, en förälder vid oenighet med den andra 
vårdnadshavaren endast har tre handlingsalternativ; att flytta med barnet 
trots att den andra vårdnadshavaren motsätter sig sådant handlande, att 
ansöka om ensam vårdnad om barnet eller låta status quo råda.141  

2.9 Konsekvenser av den svenska 
regleringen 

I lagförarbeten och doktrin har de konsekvenser som den nuvarande svenska 
regleringen avseende beslutanderätt vid gemensam vårdnad medför, 
uppmärksammats och diskuterats. Ett reformbehov av den svenska rätten 
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har föreslagits vid ett flertal tillfällen.142 I doktrin har bland annat anförts att 
om målsättningen är att så många föräldrar som möjligt ska ha ett fungerade 
gemensamt vårdnadsansvar, krävs det att de metoder som finns tillhands i 
det svenska rättsystemet, förbättras.143  
 
Då det inte föreligger några möjligheter till tvistelösning i svensk rätt, kan 
det uppkomma problem i situationer då föräldrarna inte kan enas i frågor 
som rör barnet. Kravet på konsensus kan medföra att barnet blir föremål för 
ständiga konflikter alternativt kompromisser som inte är till barnets bästa 
utan fattas i syfte att upprätthålla det gemensamma vårdnadsansvaret.144 I 
vissa fall kan det vara fråga om att vårdnadshavarna helt enkelt inte har 
samma uppfattning angående en viss fråga. I andra situationer kan det 
handla om att en förälder utnyttjar sin ”vetorätt” för att sabotera för den 
andra föräldern.145 Den svenska lagstiftarens underlåtenhet att införa andra 
tvistelösningsformer än de som finns gällande vårdnad, boende och 
umgänge synes vara baserad på utgångspunkten att föräldrarna har en 
förmåga att sätta barnets intressen framför sina egna. Detta är en ideologisk 
och idealistisk syn på föräldraskapet som inte ständigt överensstämmer med 
verkligheten.146 I andra länder har lagstiftaren accepterat att det kan 
föreligga motstridiga intressen mellan föräldrar som inte sammanlever och 
därmed bland annat utformat tvistelösningsmodeller. En sådan syn på 
vårdnadshavarnas möjligheter att samarbeta får anses vara mer 
verklighetsanknuten än den som föreskriver en idealistisk syn på 
föräldraskapet.147 Oavsett av vilken anledning en förälder motsätter sig ett 
visst handlande, kan detta medföra långtgående konsekvenser för den andra 
vårdnadshavaren148 och även för barnet i fråga.149  
 
Kravet på konsensus riskerar att kränka integriteten hos den person som har 
barnet boende hos sig och därmed har det faktiska vårdnadsansvaret.150 Att 
boendeföräldern hindras att flytta med barnet innebär en stor inskränkning i 
dennes självständighet och rörelsefrihet.151 Ett exempel är att 
boendeföräldern erhåller ett erbjudande om arbete på en annan ort än den 
som han eller hon för tillfället bor på. Om den andra vårdnadshavaren 
motsätter sig att barnet flyttar, går boendeföräldern miste om en möjlighet 
till arbete. En sådan begränsning i att exempelvis ta arbete på annan ort 
drabbar däremot inte en person som är legal vårdnadshavare om ett barn, 
men inte har den faktiska vårdnaden.152 Om den svenska lagstiftningen 
skulle tillåta att boendeföräldern flyttar med barnet trots avsaknaden av 
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konsensus kan detta visserligen innebära ett hot mot barnets bästa. Så kan 
vara fallet exempelvis i en situation då barnets umgänge med den andra 
föräldern försvåras genom flytten.153 Boendeföräldern har dock ett ansvar 
att tillgodose barnets behov av umgänge med den andra föräldern så långt 
som möjligt.154 En möjlighet för boendeföräldern att flytta med barnet kan 
därtill medföra positiva konsekvenser för barnet på sådant sätt att barnets 
levnadsvillkor förbättras på grund av att boendeföräldern erhåller ett arbete 
på den nya orten.155 En ordning som ger en möjlighet att få frågan om en 
flytt prövad i domstolen skulle underlätta föräldrars gemensamma vårdnad 
samt minska risken för att en förälder handlar trots avsaknad av den andra 
vårdnadshavarens samtycke.156 
 
Som diskuterats ovan finns i teorin en möjlighet att domstolen skulle kunna 
besluta att upplösa en gemensam vårdnad då föräldrarna inte kan enas i en 
fråga. Om rätten skulle fatta ett sådant beslut kan detta få långtgående 
konsekvenser för barnets relation till den förälder som fråntas 
vårdnadsansvaret. Genom att upplösa den gemensamma vårdnaden kan det 
specifika problemet som orsakar oenighet mellan vårdnadshavarna och 
därmed med stor sannolikhet påverkar barnet till det negativa lösas, men 
beslutet kan på lång sikt påverka barnet negativt.157 
 
En konsekvens som kan bli aktuell då föräldrarnas oförmåga att enas om ett 
beslut avseende barnet medför en risk för att barnet skadas, är att barnet 
omhändertas enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga. Ett ytterligare alternativ är att socialnämnden väcker talan om ändring 
i vårdnaden i enlighet med FB. Dessa förfaranden får anses förekomma 
undantagsvis i en situation som endast är hänförlig till att föräldrarna inte 
kan enas avseende ett beslut, men kan användas exempelvis då barnet inte 
erhåller erforderlig psykiatrisk behandling på grund av föräldrarnas 
oenighet.158 Enligt 2 § LVU ska vård beslutas om det på grund av fysisk 
eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller 
något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges 
hälsa eller utveckling skadas. Enligt 6 kap. 7 § FB kan rätten besluta om 
ändring i vårdnaden om en av föräldrarna eller båda föräldrarna gör sig 
skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om 
barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller 
utveckling.  
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3 Engelsk rätt 

3.1 The welfare principle 

I den engelska lagstiftningen föreskrivs att barnets välfärd ska vara av 
främsta betydelse när domstolen beslutar i frågor som rör barnets uppfostran 
eller hantering av barnets tillgångar eller inkomster som härrör från 
tillgångarna.159 Principen som kommer till uttryck i Children Act 1989 
benämns the welfare principle (principen om barnets bästa). J v C är det 
rättsfall som är av störst betydelse för vägledningen angående innebörden av 
principen.160 Målet berörde en tioårig pojke som hade bott i England 
tillsammans med en fosterfamilj i stort sett hela sitt liv. Hans biologiska 
föräldrar bodde i Spanien och var spanska medborgare. Frågan i målet var 
huruvida pojken skulle återlämnas till sina biologiska föräldrar. Court of 
Appeal beslutade, med hänvisning till the welfare principle, att pojken 
skulle stanna kvar hos sina fosterföräldrar i England. Domstolen uttalade att 
barnets välfärd ska behandlas som viktigast av alla de omständigheter som 
har betydelse för bedömningen av det aktuella ärendet. Föräldrarnas 
önskemål, eventuella risker, relevanta fakta samt övriga omständigheter som 
har framkommit ska beaktas och vägas samman. Därefter ska det slut väljas 
som är av störst intresse för barnets välfärd.161  
 
I Children Act 1989 finns en så kallad checklista som ska användas vid 
domstolarnas bedömning av vad som är barnets bästa i enlighet med the 
welfare principle. Listan anger sju omständigheter som domstolen särskilt 
ska beakta vid sin bedömning.162 Enligt den lagstadgade listan ska 
exempelvis barnets uttalade önskningar och känslor beaktas i den 
omfattning som det är möjligt beroende av barnets ålder och mognad. 
Vidare ska barnets fysiska känslomässiga och fostringsbehov samt effekten 
av eventuella förändringar i barnets liv fästas avseende vid.163 Syftet med 
införandet av en checklista var att bistå domstolarna med hjälp med att 
tillämpa principen samt klargöra för personer som berörs av avgöranden där 
principen har tillämpats vilka faktorer som domstolarna beaktar vid sin 
bedömning av vad som är till barnets bästa.164 Domstolarna är inte 
förpliktade att reflektera över varje punkt i listan när beslut fattas,165 men 
det kan anses vara lämpligt att gå igenom punkterna vid sin bedömning.166 
Hur checklistan används varierar beroende av vilken domare som dömer i 

                                                
159 Children Act 1989, s. 1 (1). 
160 Bailey- Harris, Cretney, Masson, Probert, s. 655. 
161 J v C [1969] 2 WLR 540; [1970] AC 668 HL. 
162 Children Act 1989, s. 1 (3). 
163 Ibid, s. 1 (3) a-c. 
164 Law Commission No. 172, paras 3.17 och 3.18. 
165 H v H (Residence Order: Leave to Remove from the Jurisdiction) [1995] 1 FLR 529; 
[1995] 2 FCR 469 CA. 
166 B v B (Residence Order: Reasons for Decisions) [1997] 2 FLR 602; [1998] 1 FCR 409. 
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målet.167 Listan förväntades också hjälpa parterna i ett mål att förstå hur 
domslut tillkommer och därmed förmå dem att fokusera sina privata 
diskussioner på relevanta frågor. Vidare skulle listan underlätta för juridiska 
biträden i att förbereda relevant bevisning och på sådant sätt undvika långa 
domstolsförhandlingar.168 The Law Commission (Lagkommissionen) har 
uttalat att checklistan endast är praktisk om den begränsas till några viktiga 
punkter.169 En mer detaljerad lista än den nu aktuella skulle inte vara möjlig 
att tillämpa i alla situationer och skulle möjliggöra överklaganden av domar 
i fall då domstolen inte har bemött samtliga punkter i listan.170  

3.2 Utvecklingen av lagstiftningen 
avseende parental responsibility 

I början av 1900- talet var fadern till ett legitimt barn den enda som hade 
rättigheter i förhållande till barnet. Modern hade inga rättigheter exempelvis 
avseende att utöva vårdnad om barnet.171 Efter 1918 blev grupperna av 
kvinnorättsaktivister allt fler och frågan om huruvida en moder ska ha 
rättigheter i förhållande till sitt barn sattes på sin spets. Det fanns emellertid 
även konservativa grupper som motsatte sig en ändring av reglerna. Som 
skäl för att en moder inte bör ha samma rättigheter som en fader i 
förhållande till barnet anfördes bland annat, att om två personer har samma 
rättigheter kommer det uppstå ett dödläge i situationer då de inte är överens 
i en fråga. Genom införandet av The Guardianship of Infants Act 1925 gavs 
mödrar en rättighet att, i likhet med fadern, ha möjlighet utpeka en 
förmyndare som tillsammans med den överlevande föräldern skulle vårda 
barnet om en av föräldrarna dog. Mödrar gavs även möjligheten att hos 
domstol ansöka om utfärdandet av en order och på sådant sätt erhålla legal 
auktoritet i förhållande till sitt barn.172 Inte förrän 1973, genom införandet 
av The Guardianship Act 1973, gavs en moder samma rättigheter som en 
fader i förhållande till deras gemensamma barn. Lagstiftningen krävde inte 
att föräldrarna skulle komma överens i frågor som rör barnet, utan gav dem 
möjligheten att handla självständigt. Vidare föreskrev lagstiftningen en 
möjlighet att få eventuella tvister lösta i domstol.173 
 
I den engelska lagstiftningen användes tidigare begreppen parental rights 
and duties (föräldrars rättigheter och skyldigheter) och parental powers and 
duties (föräldrars makt och skyldigheter)174 för att beskriva föräldraansvaret. 
Genom införandet av Children Act 1989 valde man att istället använda sig 
av begreppet parental responsibility. Lagkommissionen anförde att en 
förändring i lagstiftningen inte skulle innebära någon betydande skillnad 
vad gäller den materiella innebörden av föräldraansvaret, men det skulle 
                                                
167 Herring, s. 502. 
168 Law Commission No. 172, paras 3.17 och 3.18. 
169 Ibid, para 3.19. 
170 Ibid. 
171 Bridgeman, s. 23 f. 
172 Cretney, 2003, s. 566 ff. 
173 Ibid, s. 574 f. 
174 Se exempelvis Children Act 1975, s. 85 (1). 
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innebära ett förtydligande av det ansvar som åligger personer med parental 
responsibility istället för att betona att en person med parental responsibility 
har rättigheter gentemot ett barn.175 Det har anförts att begreppet parental 
responsibility representerar två idéer. Den första är att en förälder måste 
agera plikttroget gentemot sitt barn. Den andra är att ansvaret för ett barns 
vård åligger barnets förälder och inte staten.176 

3.3 Innebörden av parental responsibility 

3.3.1  Allmänt 
Ett barns moder177 erhåller automatiskt parental responsibility för sitt barn. 
Att modern oreflekterat förvärvar parental responsibility kan förklaras 
utifrån tanken att modern, genom sin graviditet, har visat ett åtagande för 
barnet och därmed accepterat att hon kommer vara involverad i vårdnaden 
av barnet efter födseln. Det är därför till barnets bästa att modern utövar 
parental responsibility.178 Ett barns fader179 erhåller parental responsibility 
om en av följande omständigheter är för handen. Han är gift med barnets 
moder, han är registrerad som barnets fader på födelsebeviset, han har ingått 
ett avtal med barnets moder avseende parental responsibility, han har 
erhållit parental responsibility genom en av domstolen utfärdad s.k. order, 
han har av domstolen blivit tilldelad en s.k. residence order, han har av 
domstolen blivit utnämnd till förmyndare, han har adopterat barnet. Det är 
möjligt att diskutera i vilket syfte den som rättsligt sett är barnets fader inte 
erhåller parental responsibility automatiskt. En intention kan tänkas vara att 
en fader måste bli godtagen innan han kan förvärva sådant föräldraansvar.180  

3.3.2  Rättigheter och skyldigheter 
I Children Act 1989 s. 3 stadgas följande. ”In this Act ’parental 
responsibility’ means all the rights, duties, powers, responsibilities and 
authority which by law a parent of a child has in relation to the child and 
his property”.  
 
Bestämmelsen klargör att parental responsibility innebär både rättigheter i 
förhållande till barnet i fråga samt hans egendom och skyldigheter gentemot 
densamme. Lagtexten definierar emellertid inte närmare vad dessa 
rättigheter och skyldigheter innebär, vilket lämnar flera frågor avseende 
betydelsen av föräldraansvaret obesvarade.181 Lagkommissionen motsatte 
sig en lagstadgad uppräkning av de skyldigheter som en person med 
parental responsibility har, under åberopande av att rättigheterna och 
skyldigheterna varierar från en situation till en annan bland annat beroende 
                                                
175 Law Commission No. 172, para 2.4. 
176 Eekelaar, Journal of Welfare and Family Law 1991, s. 37. 
177 Barnets moder syftar i det här fallet till den som juridiskt sett är moder. 
178 Herring, s. 357. 
179 Barnets fader syftar i det här fallet till den som juridiskt sett är fader. 
180 Herring, s. 357. 
181 Ibid, s. 407. 
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på barnets ålder och mognad.182 Föräldraansvaret avseende ett 
funktionshindrat barn medför exempelvis andra skyldigheter än 
föräldraansvaret avseende ett barn som inte är funktionshindrat.183 
Lagkommissionens tveksamhet till att upprätta en förteckning över alla 
rättigheter och skyldigheter som parental responsibility har till viss del fått 
stöd i doktrinen. Det har bland annat anförts att ett sådant förfarande vore 
omöjligt att genomföra.184 Trots att det föreligger svårigheter att upprätta en 
uttömmande lista över en förälders rättigheter och skyldigheter, innebär inte 
det att man inte skulle kunna ge någon form av vägledning avseende 
innebörden av föräldraansvaret. Ett sådant alternativ var dock inte föremål 
för Lagkommissionens övervägande.185 I avsaknad av en tydlig definition av 
innebörden av parental responsibility, har det föreslagits vilka punkter som 
en uppräkning av vad parental responsibility innebär åtminstone bör 
innehålla. Listan innefattar sjutton punkter och nämner bland annat 
uppfostran av barnet, tillhandahålla utbildning för barnet, ha kontakt med 
barnet, besluta vilken religion ett barn ska tillhöra, godkänna vilka 
medicinska åtgärder som ska vidtas i förhållande till barnet och namnge 
barnet.186 Uppräkningen är inte fullständig, men ger en uppfattning om vilka 
beslut hänförliga till ett barn som föräldraansvaret omfattar.187 
 
Engelska domstolar har varit inkonsekventa i sin tolkning av den rättsliga 
innebörden av parental responsibility. I praxis har parental responsibility i 
vissa fall uttalats vara ett uttryck för samtycke till den status som naturen 
har givit fadern.188 Att domstolarna i dessa fall har utfärdat parental 
responsibility är alltså inte en förklaring att fadern i fråga är en lämplig 
förälder. Detta visas bland annat genom praxis då rätten har bifallit en 
ansökan om utfärdande av en parental responsibility order, men i ett senare 
skede avslagit en ansökan om att erhålla umgänge med barnet.189 I andra 
domar har rätten snarare menat att parental responsibility innebär en 
rättighet för föräldern i fråga att faktiskt utöva föräldraansvaret och ha 
möjlighet att vara delaktig i beslut som rör barnet.190 Court of Appeal har 
uttalat att det inte föreligger en presumtion för att utfärda parental 
responsibility orders.191 

3.3.3  Utövandet av föräldraansvaret 
Enligt engelsk rätt kan endast två personer vara ett barns föräldrar rättsligt 
sett, men ett obegränsat antal personer kan ha parental responsibility. Detta 
framgår av lagstiftningen som stadgar att mer än en person kan ha parental 

                                                
182 Law Commission No 172, para 2.6. 
183 Herring, s. 407. 
184 Ibid. 
185 Lowe, Douglas, s. 373. 
186 Ibid, s. 377 ff. 
187 Herring, s. 408. 
188 Re S (A Minor) (Parental Responsibility) [1995] 2 FLR 648; [1995] 3 FCR 225 CA. 
189 Herring, s. 409. 
190 M v M (Parental Responsibility) [1999] 2 FLR 737 och Herring, s. 409. 
191 Re H (Parental Responsibility) [1998] 1 FLR 855; [1998] 2 FCR 89 CA. 
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responsibility för samma barn på samma gång192 och att det föräldraansvar 
som en person har för ett barn inte upphör som en följd av att en annan 
person erhåller sådant ansvar för samma barn.193 Möjligheten för flera 
personer att samtidigt ha föräldraansvar avseende ett barn medför en 
diskussion om huruvida en person med parental responsibility kan utöva 
sina rättigheter och skyldigheter på egen hand eller om det krävs konsensus 
mellan alla personer med föräldraansvar för att fatta beslut som rör barnet.  
 
I Children Act 1989 s. 2 (7) anges följande. ”Where more than one person 
has parental responsibility for a child, each of them may act alone and 
without the other (or others) in meeting that responsibility; but nothing in 
this Part shall be taken to affect the operation of any enactment which 
requires the consent of more than one person in a matter affecting the 
child”.  
 
Utgångspunkten i engelsk lagstiftning är således att en förälder som utövar 
parental responsibility avseende ett barn kan handla utan den andra 
förälderns samtycke i beslut som rör barnet. Syftet med att möjliggöra ett 
självständigt handlande för föräldrar med föräldraansvar är att uppmuntra 
båda föräldrarna till ett barn att känna sig angelägen om barnets 
välmående.194 Bestämmelsen som stadgar att självständigt handlande är 
tillåtet inskränks emellertid i situationer då det gäller beslut vid vilka det 
enligt någon annan bestämmelse krävs att alla personer som utövar parental 
responsibility samtycker till åtgärden. Exempelvis krävs att alla personer 
med parental responsibility samt eventuella guardians (förmyndare) 
samtycker till att barnet gifter sig om han eller hon inte är över 18 år.195 En 
annan viktig begränsning av möjligheten för en person med föräldraansvar 
att handla självständigt är den uttryckliga lagregeln som stadgar att en 
person med parental responsibility inte får handla i strid med en av 
domstolen utfärdad order.196 
 
I enlighet med Children Act 1989 kan således den person som har barnet 
hos sig handla självständigt oavsett om en annan person med parental 
responsibility motsätter sig en specifik handling. En fader som tillhör en 
viss religion kan ta med barnet på aktiviteter som är hänförliga till denna 
religion när han har umgänge med barnet. Trots att modern, som kanske 
tillhör en annan religion, är emot barnets deltagande i sådana aktiviteter är 
fadern fri att handla på sådant sätt som han önskar. Den enda möjligheten 
som ligger modern till hands om hon önskar att förhindra ett visst 
handlande, är att hos domstol ansöka om utfärdandet av en prohibited steps 
order i enlighet med section 8 Children Act 1989. På samma sätt kan en 
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moder välja att uppfostra barnet i enlighet med hur hon önskar trots att 
fadern motsätter sig det.197 

3.3.4  En skyldighet att samråda? 
Lagkommissionen uttalade 1988 att det inte föreligger en legal skyldighet 
för personer med föräldraansvar att samråda med andra personer med 
samma ansvar. En sådan skyldighet ansågs inte vara funktionell och inte 
heller önskvärd.198 Denna uppfattning gällande skyldigheten att samråda har 
kritiserats. Det har anfört att det är svårt att se hur en underlåtenhet att ställa 
krav på samråd, i vart fall när det gäller viktiga och långsiktiga beslut 
rörande barnet, kan främja ett gemensamt föräldraskap i fall då föräldrarna 
inte lever tillsammans.199 
 
Trots lagtextens otvetydiga lydelse samt Lagkommissionens uttalande, finns 
emellertid praxis som tyder på att det föreligger en skyldighet att samråda 
med andra personer som har parental responsibility om det är fråga om ett 
beslut som är av grundläggande betydelse för barnet samt om beslutet är 
oåterkalleligt.200 Vilka beslut som är av sådan grundläggande och 
oåterkallelig karaktär att det föreligger en plikt att samråda är emellertid inte 
klarlagt. I praxis har dock frågan behandlats ett flertal gånger och avseende 
vissa typer av beslut får det anses fastställt att det föreligger en skyldighet 
att samråda.201 Vid beslut som rör barnets skolgång i ett långsiktigt 
perspektiv har en förälder ansetts vara skyldig att rådgöra med den andra 
föräldern.202 Även vid beslut angående huruvida ett barn ska genomgå 
omskärelse203 eller vaccineras204 måste en förälder diskutera frågan med den 
andra föräldern i fall då de båda har parental responsibility. Slutligen 
föreligger det en skyldighet att samråda med andra som har parental 
responsibility när man önskar ändra barnets efternamn.205  
 
Det är möjligt att påstå att ovan nämnda avgöranden står i direkt strid med 
Children Act 1989 som stadgar att var och en som har föräldraansvar 
självständigt får fatta beslut som rör barnet utan att erhålla någon annans 
samtycke.206 I doktrinen har den praxis som ålägger en förälder att samråda 
med den andra föräldern kritiserats. Det har bland annat framhållits att en 
skyldighet för en moder att samråda med barnets fader är svår att rättfärdiga 
i de situationer då fadern är nästintill eller helt frånvarande i barnets liv och 
kanske inte ens har någon legal rättighet att ha kontakt med barnet.207 Det 
                                                
197 Herring, s. 413. 
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199 Bainham, Modern Law Review 1990, s. 210 ff. 
200 Eekelar, Law Quarterly Review 1998, s. 337 ff. 
201 Herring, s. 413 f. 
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203 Re J (Specific Issue Orders) [2000] 1 FLR 517; [2000]. 1 FCR 307 CA. 
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har emellertid erinrats om att praxis inte ålägger en förälder att erhålla den 
andra förälderns samtycke avseende en viss åtgärd som rör barnet, utan 
endast en skyldighet att samråda med honom eller henne. Skyldigheten att 
samråda får betydelse på sådant sätt att den förälder som motsätter sig en 
åtgärd blir informerad om hur den andra föräldern kommer att handla och 
har möjlighet att ansöka om utfärdandet av en order för att hindra 
förfarandet. Det står dock inte klart om en underlåtenhet att samråda 
avseende en fråga av grundläggande betydelse medför några 
rättsverkningar. Kravet att samråda förefaller således vara omöjligt att 
verkställa i de flesta situationer.208 

3.4 Section 8 orders 

3.4.1  Allmänt 
Engelsk rätt ger en möjlighet till tvistelösning i domstol när det gäller frågor 
avseende barnet. Om man tänker sig en situation där den förälder som 
barnet bor hos önskar att barnet ska byta skola och den andra föräldern 
motsätter sig ett sådant beslut. Båda föräldrarna har möjlighet att vända sig 
till domstol för att få tvisten löst. Domstolen har härefter befogenhet att 
utfärda en så kallad order som antingen tillåter ett skolbyte alternativt 
förbjuder ett sådant.209 De orders som en person har möjlighet att ansöka 
om regleras i section 8 i Children Act 1989. Det finns fyra olika typer av 
orders; residence orders, contact orders, specific issue orders samt 
prohibited steps orders. En order kan inte utfärdas avseende en person som 
är över 18 år. I fall då barnet är 16 eller 17 år, krävs att det föreligger 
exceptionella omständigheter för att en order ska kunna utfärdas.210 
 
Rätten att ansöka om utfärdandet av en order tillkommer inte bara de 
personer som har parental responsibility och inte heller endast de personer 
som är föräldrar till ett barn. Det finns två grupper av personer som kan 
ansöka om utfärdandet av en order; personer som automatiskt kan ansöka 
om en order och personer som behöver domstolens tillåtelse för att kunna 
ansöka. Föräldrar har, oavsett om de har parental responsibility eller inte, 
möjlighet att ansöka om en section 8 order. Även guardians och en person 
som har blivit föremål för en residence order har en sådan automatisk rätt 
att ansöka.211 Personer som av någon anledning har en nära relation med 
barnet har rätt att ansöka om utfärdandet av en residence order eller en 
contact order utan domstolens tillstånd. Det kan exempelvis vara fråga om 
en släkting som barnet har bott hos under åtminstone ett års tid.212 Ett barn 
under 18 år kan ansöka om utfärdandet av en section 8 order om domstolen 
meddelar tillstånd.213  
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Vid utfärdandet av en section 8 order kan domstolen förena ordern med 
premisser.214 Rätten kan exempelvis, i samband med utfärdandet av en 
contact order, ange var umgänget mellan barnet och den person till vars 
förmån ordern har utfärdats ska äga rum.215 

3.4.2  Residence order 
”A residence order means an order settling the arrangements to be made as 
to the person with whom a child to live”.216  
 
En residence order reglerar hos vem ett barn ska bo. Den person som blir 
föremål för en residence order har möjlighet att flytta med barnet inom 
Storbritannien. Var barnet ska bo kan emellertid begränsas genom 
utfärdandet av en prohibited steps order217 alternativt genom att domstolen 
förenar residence ordern med villkor som reglerar var barnet ska bo.218 
Även om en förälder erhåller en residence order är han eller hon förhindrad 
att flytta utanför Storbritannien med barnet eftersom ett sådant handlande 
kräver samtycke från alla personer med parental responsibility.219  
 
En residence order utfärdas regelmässigt till förmån för en förälder till det 
barn som är föremål för ordern. Det finns emellertid möjlighet att utfärda en 
order för, i princip vem som helst.220 Domstolens befogenhet att utfärda en 
residence order är så långtgående att en sådan kan bli utfärdad mot någons 
vilja.221 Det är en förutsättning att en person som är föremål för en residence 
order, har parental responsibility för barnet i fråga. Om en person inte har 
parental responsibility när han eller hon blir tilldelad en residence order, 
medför ordern att personen erhåller parental responsibility.222 Om ett barns 
fader, som inte har parental responsibility sedan tidigare, tilldelas en 
residence order måste domstolen samtidigt utfärda en order avseende 
parental responsibility.223 Om en residence order av någon anledning 
återkallas, kommer en faders parental responsibility således bestå medan en 
annan person vars residence order återkallas, kommer förlora parental 
responsibility.224  
 
Domstolen har också möjlighet att utfärda en så kallad shared residence 
order, vilken preciserar i vilken omfattning ett barn ska bo hos respektive 
person som omfattas av ordern.225 Det finns inget rättsligt hinder mot att en 
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shared residence order utfärdas till förmån för mer än två personer, men det 
är osannolikt att domstolen skulle handla så i praktiken.226 I doktrinen har 
det framhållits att skiljelinjen mellan en shared residence order och en 
contact order som möjliggör ett omfattande umgänge för en förälder med 
sitt barn, är otydlig. Det har föreslagits att en shared residence order bör 
utfärdas om den förälder som har minst umgängesrätt med barnet, umgås 
med barnet åtminstone trettio procent av tiden.227 I praxis har man 
konstaterat att utfärdandet av en shared residence order innebär en 
markering av att barnet i fråga har två föräldrar som är av lika stor betydelse 
för hans eller hennes livs utformning.228 

3.4.3  Contact order 
”A contact order means an order requiring the person with whom a child 
lives, or is to live, to allow the child to visit or stay with the person named in 
the order, or for that person and the child otherwise to have contact with 
each other”.229  
 
En contact order kan utfärdas av domstol i syfte att reglera umgänget 
mellan ett barn och en person som inte har barnet boende hos sig. En order 
kan utfärdas efter ansökan av en av barnets föräldrar. Genom utfärdandet 
kan domstolen ge effekt till den generella principen att det är önskvärt för 
ett barn att ha kontakt med båda sina föräldrar.230 En contact order kan 
också utfärdas till fördel för exempelvis andra släktingar och familjevänner 
som önskar ha kontakt med barnet.231 Utifrån lagtextens ordalydelse har en 
contact order, i doktrinen, ansetts kunna utformas på två olika sätt. Den 
första möjligheten som ligger domstolen till hands är att utforma contact 
ordern på sådant sätt att boendeföräldern åläggs att tillåta att barnet har 
kontakt med den person som omfattas av ordern och att boendeföräldern 
handlar i strid med vad domstolen beslutat om han eller hon inte förfar på 
beskrivna sätt. En contact order kan också utformas på sådant sätt att den 
endast fastställer att barnet och personen i fråga får ha kontakt. I sådant fall 
är det inte möjligt för boendeföräldern att handla i strid mot den utfärdade 
ordern.232 I praxis har man emellertid presumerat att det endast finns 
möjlighet att utforma en contact order på det förstnämnda sättet, det vill 
säga att boendeföräldern åläggs att tillåta att barnet har kontakt med den 
person som omfattas av ordern.233  
 
När en person som omfattas av en contact order har umgänge med barnet, 
får han eller hon självständigt utöva föräldraansvar såvida handlandet inte 
sker i strid med en order utfärdad av domstolen234 eller om det gäller ett 
                                                
226 Lowe och Douglas, s. 516. 
227 Herring, s. 486. 
228 Re K (Shared Residence Order) [2008] EWCA Civ 526. 
229 Children Act 1989, s. 8 (1). 
230 Cretney, 2000, s. 242. 
231 Ibid, s. 242 f. 
232 Herring s. 487. 
233 Re H (Minors) (Prohibited Steps Order) [1995] 1 FLR 638; [1995] 2 FCR 547. 
234 Lowe och Douglas, s. 522.  
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viktigt och långsiktigt beslut rörande barnet.235 En contact order kan avse 
antingen direkt kontakt mellan en person och ett barn eller indirekt kontakt 
mellan desamma. Indirekt kontakt kan exempelvis utgöra kontakt via 
telefon eller e-post.236 En contact order som avser indirekt kontakt kan 
förefalla lämplig exempelvis när den person som omfattas av ordern 
befinner sig i fängelse.237 Rätten kan vidare besluta att kontakt mellan 
barnet och den vuxna personen ska ske under övervakning.238 
 
I doktrinen har det diskuterats huruvida en contact order kan användas för 
att förbjuda en person att ha kontakt med ett barn.239 I tidigare praxis har det 
anförts att en contact order kan utfärdas i syfte att hindra någon att utöva 
umgänge med barnet.240 I efterföljande praxis har domstolen emellertid 
underlåtit att utfärda en order i nämnda syfte och istället utfärdat en 
prohibited steps order för att förhindra att umgänge mellan en specifik 
person och ett barn äger rum.241 I sistnämnda rättsfall anfördes att om en 
contact order hade utfärdats i syfte att förhindra kontakt med den man som 
ansökte om utfärdandet av ordern, hade den riktats mot barnets moder. 
Ordern hade i ett sådant fall ålagt modern att förhindra att kontakt mellan 
mannen och barnen företogs. En sådan situation hade varit orimlig då det får 
anses vara en omöjlig uppgift för modern att hindra att kontakt äger rum.242 
Lowe och Douglas menar att det, i ljuset av praxis, får avgöras vilken order 
som ska utfärdas beroende på gentemot vem den riktas. Om ordern riktas 
mot den person som barnet bor hos, vilket inte förefaller förekomma särskilt 
ofta, ska en contact order utfärdas för att förhindra kontakt. Om ordern 
däremot riktas mot en person som barnet inte bor tillsammans med ska en 
prohibited steps order utfärdas.243 

3.4.4  Specific issue order och Prohibited steps 
order 

”A specific issue order means an order giving directions for the purpose of 
determining a specific question which has arisen, or which may arise, in 
connection with any aspect of parental responsibility for a child”.244  
 
”A prohibited steps order means an order that no step which could be taken 
by a parent in meeting his parental responsibility for a child, and which is 
of a kind specified in the order, shall be taken by any person without the 
consent of the court”.245 
                                                
235 För diskussion kring en eventuell skyldighet att samråda, se avsnitt 3.3.3. 
236 Herring, s. 488. 
237 A v L (Contact) [1998] 1 FLR 361; [1998] 2 FCR 204. 
238 Herring, s. 488. 
239 Se exempelvis Lowe och Douglas, s. 523. 
240 Nottingham Country Council v P [1994] Fam 18; [1993] 2 FLR 134; [1994] 1 FCR 624 
CA. 
241 Re H (Minors) (Prohibited Steps Order) [1995] 1 FLR 638; [1995] 2 FCR 547. 
242 Ibid. 
243 Lowe och Douglas, s. 523. 
244 Children Act 1989 s. 8 (1). 
245 Ibid. 
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En person kan ansöka om en specific issue order i syfte att domstolen, 
genom utfärdandet av en order, antingen ska tillåta en viss handling eller 
förbjuda en sådan. Ordern är utformad för att reglera en specifik fråga 
hänförlig till barnets uppväxt. I praxis har domstolen exempelvis utfärdat en 
order som berättigade en förälder att låta barnet bli HIV- testad.246 Den kan 
inte användas för att reglera en pågående oenighet mellan föräldrarna, 
exempelvis vilken sorts kläder som barnet ska använda.247  
 
En prohibited steps order kan användas i syfte att förhindra en förälder att 
handla på ett visst sätt. Den kan exempelvis förhindra kontakt mellan ett 
barn och en förälder alternativt en annan person eller förbjuda att barnet har 
kontakt med en förälder eller en annan person.248 En prohibited steps order 
kan utfärdas även gentemot personer som inte innehar parental 
responsibility. 
 
Specific issue orders och prohibited steps orders används normalt inte för 
att lösa en oenighet avseende ett beslut rörande barnet som är av trivial 
betydelse.249 I praxis har domstolen exempelvis beslutat att inte utfärda en 
order i enlighet med section 8 Children Act 1989 för att avgöra huruvida 
barnet skulle få åka till Bulgarien på semesterresa med sina kompisar.250 Det 
finns emellertid inget i den engelska lagstiftningen som hindrar domstolen 
att utfärda en order avseende en fråga av trivial betydelse om rätten finner 
det lämpligt och om frågan har kommit att dominera barnets och 
föräldrarnas relation. Rätten har bland annat utfärdat en order avseende 
huruvida barnet skulle delta i ett sångprov vid en skola med religiös 
inriktning. Frågan i sig var av trivial betydelse, men hade avgörande 
betydelse för var barnet skulle gå i skolan.251 

3.5 The ”no order” principle 

I section 1 (5) Children Act 1989 kommer the no order principle till uttryck. 
I bestämmelsen stadgas att en domstol inte ska utfärda en order som är 
hänförlig till ett barn i enlighet med Children Act 1989 såvida domstolen 
inte bedömer att det är bättre för barnet att en order utfärdas än att en order 
inte utfärdas.252 Bestämmelsen har medfört att det har ansetts föreligga en 
presumtion för att en order inte ska utfärdas. En sådan tolkning kan 
emellertid anses vara tvivelaktig. Lagstiftningen uttrycker inte att det 
föreligger en sådan presumtion, utan endast att en order inte ska utfärdas i 
onödan. Lagkommissionen kan inte anses ha presumerat att orders 

                                                
246 Re C (A Child) (HIV Test) [1999] 2 FLR 1004; [1999] 3 FCR 289 CA. 
247 Herring, s. 489. 
248 Lowe och Douglas, s. 526. 
249 Herring, s. 491. 
250 Re C (A minor) (Leave to Seek Section 8 Order) [1994] 1 FLR 26; [1995] 1 FLR 927; 
[1996] 1 FCR 461. 
251 M v M (Specific issue: Choice of School) [2005] EWHC 2769. 
252 Children Act 1989, s. 1 (5). 
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utfärdade av domstolen på något sätt är obehövliga.253 Det finns tre element 
i principen. Det första är att domstolen inte får utfärda orders i onödan. Det 
andra är att det inte är nödvändigt att utfärda en order om de aktuella 
parterna kan komma till enighet genom ett avtal. Det sista elementet innebär 
att domstolen ska välja det för parterna minst ingripande alternativet.254 
 
Lagkommissionen har uttalat att utfärdandet av orders i enlighet med 
section 8 Children Act 1989 inte alltid är nödvändigt i samband med en 
separation eller skilsmässa och ska endast användas när det är det mest 
effektiva sättet att hjälpa barnet.255 I de situationer då barnet har ett gott 
förhållande till båda sina föräldrar ska domstolen i så stor mån som möjligt 
underlåta att rubba dessa förhållanden genom att utfärda en eller flera 
orders.256  

3.6 Konsekvenser av den engelska 
regleringen 

Den engelska lagstiftningen avseende parental responsibility förefaller 
smidig i de situationer då vårdnadshavarna är oense om ett beslut som rör 
barnet och det krävs att en tredje part, i det här fallet domstolen, löser den 
förevarande tvisten. En person med föräldraansvar har vidare möjlighet att 
agera självständigt utan att erhålla en annan vårdnadshavares samtycke.257  
 
Den engelska rätten kan anses vara mångfacetterad och med flertalet 
möjligheter att reglera barnrätten i detalj. Detta är positivt eftersom det 
principiella vårdnadsansvaret inte inskränks mer än vad som är 
nödvändigt.258 Den engelska modellen ger möjlighet för en förälder att 
handla självständigt vilket medför ett vardagsliv med färre problem 
samtidigt som en förälders upplevelse av att få möjlighet till att vara 
delaktig i beslut rörande barnet bibehålls.259 Det finns emellertid även 
negativa aspekter som är hänförliga till den engelska lagstiftningen. En av 
dessa är att en detaljreglering riskerar att undergräva föräldraansvaret samt 
hota familjeintegriteten.260 En annan negativ konsekvens är risken för att en 
förälder fattar snabba beslut utan den andra förälderns samtycke. I en sådan 
situation finns det på grund av tidsaspekten kanske inte möjlighet för den 
andra föräldern att ansöka om utdömandet av en order. Snabbt fattade beslut 
kan även leda till att föräldrarna fattar beslut som inte är kompatibla med 
varandra. Om en sådan situation uppkommer kan den emellertid lösas 
genom att en aktuell tvist avgörs av en tredje part, domstolen, genom 
ansökan om utdömande av en order.261 
                                                
253 Bainham, 2005, s. 46 f. 
254 Bailey- Harris, Cretney, Masson, Probert, s. 581. 
255 Law Commission No. 172 para 3.2 och 3.3. 
256 Law Commission No. 172 para 3.2. 
257 SOU 2007:52, s. 100. 
258 Schiratzki, 1997, s. 197. 
259 Ryrstedt, 2002, s. 57 f. 
260 Schiratzki, 1997, s. 197. 
261 Ryrstedt, 2002, s. 57. 
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Kritik mot en modell som den engelska har även anförts i svenska 
förarbeten. Det har uppgivits att det engelska systemet inte främjar 
gemensamt beslutsfattande då lagstiftningen inte kräver några 
samförståndslösningar. Vidare kan en den engelska modellen medföra att 
föräldrarna fattar motstridiga beslut, vilket kan medföra omvälvande 
konsekvenser för barnet. Sådana konsekvenser kan uppkomma exempelvis 
om en förälder beslutar att barnet ska byta skola utan att erhålla den andra 
förälderns samtycke.262  
 
I engelsk doktrin diskuteras vilka konsekvenser som det genom praxis 
införda kravet på att samråda med den andra vårdnadshavaren vid vissa 
typer av beslut medför. I fokus för diskussioner finns ofta hur denna 
skyldighet påverkar boendeföräldern. En skyldighet att samråda anses 
medföra en betungande skyldighet för boendeföräldern, särskilt i sådana fall 
då den andra föräldern är svår att kontakta. Man menar vidare att 
skyldigheten kan leda till ett stort intrång i boendeförälderns privatliv.263 I 
doktrinen anförs också att en handlingsfrihet för föräldrarna, utan en 
skyldighet att samråda, riskerar att medföra splittringar för barnet då barnet 
ständigt måste ändra livsstil. Ett exempel är en situation då en förälder 
uppfostrar barnet i en viss religion medan den andra föräldern uppfostrar 
barnet i en annan religion. Detta kan leda till att barnet känner sig förvirrat 
och under press. Skyldigheten att konsultera med den andra 
vårdnadshavaren avseende vissa beslut medför positiva konsekvenser 
genom att den förälder som inte är boendeförälder känner sig delaktig i 
barnets liv.264 

                                                
262 SOU 2007:52, s. 101. 
263 Herring, s. 415 f. 
264 Ibid, s. 416. 
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4 Analys 

4.1 Inledning 

Nedan följer en sammanställning av det material och de diskussioner som 
har förts i uppsatsens avhandlande del. Avsikten är att besvara de frågor 
som har presenterats inledningsvis samt presentera mina egna synpunkter 
avseende den svenska rätten gällande beslutanderätt vid gemensam vårdnad 
samt den engelska rätten gällande parental responsibility. Analysen kommer 
huvudsakligen fokuseras kring en diskussion avseende vilka konsekvenser 
som svensk rätt respektive engelsk rätt medför för föräldrar och deras barn. 
Min avsikt är inte att bidra med ett revolutionerande förslag gällande hur 
lagstiftningen avseende beslutanderätt vid gemensam vårdnad på bästa sätt 
bör utformas. Jag önskar presentera en sammanfattande överblick avseende 
det gällande rättsläget i svensk och engelsk rätt, behandla problematiken 
kring lagstiftning på det aktuella området samt bidra till diskussionen kring 
behovet av en svensk lagstiftningsreform. 
 
Den svenska lagstiftningen har sedan början på 1900- talet alltmer 
utvecklats till att möjliggöra för föräldrar som genomgår äktenskapsskillnad, 
separerar från ett samboförhållande eller inte lever tillsammans 
överhuvudtaget att kunna förvärva alternativt bibehålla gemensam vårdnad 
om sina barn. Även den engelska rätten har utvecklats i en riktning som 
främjar ett delat föräldraansvar för ett barn. Både den svenska och den 
engelska lagstiftningen föreskriver att föräldrar som är gifta med varandra 
vid barnets födsel automatiskt erhåller gemensam vårdnad respektive 
parental responsibility. Därtill finns det ett flertal möjligheter för fäder som 
inte har ingått äktenskap med modern vid barnets födsel att förvärva sådant 
ansvar. Möjligheten för svenska domstolar att utdöma gemensam vårdnad 
blev visserligen något snävare genom att det i samband med 2006 års 
lagändringar av FB, uttalades att det inte ska föreligga någon presumtion för 
gemensam vårdnad. Men den grundläggande tanken synes fortfarande vara 
att det i de flesta fall är till barnets bästa att föräldrarna har gemensam 
vårdnad. Statistiken understryker därtill att gemensam vårdnad är en mycket 
vanlig vårdnadsform i Sverige. Vad gäller delat parental responsibility har 
Court of Appeal uttalat att det föreligger en presumtion för att utfärda 
parental responsibility orders. Statistiken avseende delat parental 
responsibility ger dock inte samma resultat som svenska undersökningar 
gällande gemensam vårdnad. Undersökningar visar att det är många fäder 
som inte har föräldraansvar i förhållande till hur många barn som föds. Den 
visar emellertid också att det är många fäder som lever tillsammans med 
sina barn utan att ha parental responsibility. Förklaringen till varför det är 
ett så lågt antal fäder som har parental responsibility i England i förhållande 
till antal barn som föds jämfört med hur många föräldrar som har 
gemensamt vårdnadsansvar i Sverige i förhållande till hur många barn som 
föds, är inte föremål för diskussionen i denna framställning. Inte heller ryms 
någon argumentation avseende huruvida gemensam vårdnad och parental 
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responsibility är förenligt med barnets bästa respektive the welfare 
principle. Utgångspunkten i både den svenska och den engelska rätten får 
emellertid anses vara att delat föräldraansvar i de flesta fall är till barnets 
bästa respektive i enlighet med the welfare principle. 

4.2 Svensk rätt – konsensuskrav 

4.2.1  Gällande rätt 
I svensk rätt uppställs ett krav på konsensus när föräldrar innehar gemensam 
vårdnad. Kravet innebär att vårdnadshavarna ska besluta om frågor som 
angår barnets personliga angelägenheter gemensamt. Undantag görs då det 
är fråga om ett beslut som inte är av ingripande betydelse och en av 
vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är 
förhindrad att ta del i beslut som rör vårdnaden och som inte kan skjutas upp 
utan olägenhet. När det är fråga om ett beslut som är av ingripande 
betydelse för barnet fordras även att barnets bästa uppenbarligen kräver det 
för att beslut ska få fattas självständigt av en vårdnadshavare. Vidare får en 
vårdnadshavare ensam fatta beslut som är av vardaglig karaktär. Besluten 
kan indelas i tre kategorier; beslut som är av vardaglig karaktär vilka får 
fattas självständigt av en av vårdnadshavarna, normalbeslut vilka inte är av 
ingripande betydelse samt beslut av ingripande betydelse.265 I lagstiftningen 
anges inte att en förälder har möjlighet att fatta beslut som är av vardaglig 
karaktär på egen hand. Det preciseras inte heller vilka beslut som kan anses 
vara av vardaglig betydelse, vilka beslut som är så kallade normalbeslut 
eller vilka beslut som är av ingripande karaktär. Regeringen har anfört att 
det inte är klarlagt att vardagliga beslut rörande barnet i praktiken medför 
sådana konflikter mellan vårdnadshavarna att det är nödvändigt att införa en 
bestämmelse som anger att sådana beslut får fattas av vårdnadshavaren 
självständigt. Det har således inte ansetts föreligga ett reellt behov av en 
lagreglering.266 Som skäl för att underlåta en precisering av vilka beslut som 
är av vilken karaktär har anförts att en sådan bestämmelse torde skapa fler 
tvister än lösningar på problem.267 Enligt min mening är avsaknaden av en 
uttrycklig bestämmelse som stadgar att en vårdnadshavare har rätt att fatta 
beslut som är av vardaglig karaktär utan den andra vårdnadshavarens 
samtycke en brist i den svenska rätten. Även en angivelse om vilka beslut 
som är av vardaglig karaktär hade varit behövlig. Sådana bestämmelser hade 
underlättat för föräldrar med gemensam vårdnad eftersom det hade klargjort 
i vilken omfattning en vårdnadshavare får handla på egen hand och bortse 
från konsensuskravet. Jag menar att ett förtydligande i detta avseende 
snarare hade minskat antalet konflikter föräldrarna emellan än ökat antalet 
tvister. Som diskuterats ovan268 får utgångspunkten i svensk rätt anses vara 
att gemensam vårdnad ofta är till barnets bästa även om rätten inte ska 
förordna om sådan vårdnadsform schablonmässigt. Min uppfattning är att 

                                                
265 Wickström, JT 2002-2003, s. 330 f. 
266 Prop. 1997/98:7, s. 56.  
267 Ibid, s. 56 f. 
268 Avsnitt 4.2. 
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klara och entydiga regler avseende vad det gemensamma vårdnadsansvaret 
innebär är ett led i strävan efter denna grundtanke. Den ovisshet som råder 
avseende vilka beslut som kan anses vara av vardaglig karaktär är inte 
önskvärd och kan således anses motverka syftet att förmå föräldrar att i så 
stor omfattning som möjligt ha gemensam vårdnad om barnet.269 

4.2.2  Lagstiftningsreform? 
Huruvida den svenska rätten avseende beslutanderätt vid gemensam vårdnad 
är i behov av en lagstiftningsreform har diskuterats i lagstiftningsarbetet vid 
ett flertal tillfällen. Syftet med SOU 2007:52 var bland annat att utreda vilka 
negativa konsekvenser som oenighet mellan två personer med gemensam 
vårdnad om ett barn kan medföra för barnet. Utredningen ämnade vidare 
föreslå åtgärder som kan underlätta ett gemensamt vårdnadsansvar och 
därigenom tillgodose barnets intressen. I utredningen konstaterades att den 
svenska regleringen avseende beslutanderätt vid gemensam vårdnad kan 
leda till ett flertal negativa konsekvenser för barnet.  Utredningen 
presenterade ett förslag som byggde på modellen att en av vårdnadshavarna 
ska kunna ges rätt att ensam bestämma i vissa frågor som rör barnet. På så 
sätt skulle man inte frånta den andra föräldern sin principiella 
beslutanderätt, men underlätta det gemensamma beslutsfattandet. 
Utredningens förslag behandlades i prop. 2009/10:192 och regeringen 
gjorde då bedömningen att det inte bör införas någon lagstadgad möjlighet 
för domstolen att ge en av föräldrarna beslutanderätt i vissa frågor. Som skäl 
åberopades bland annat att 2006 års lagändring i FB innebär en utökad 
möjlighet för domstolarna att utdöma ensam vårdnad och det är mycket som 
tyder på att domstolarna faktiskt handlar på sådant sätt. Vidare har 
domstolen för närvarande möjlighet att interimistiskt besluta om vårdnaden 
och på sådant sätt tilldela en förälder ensam beslutanderätt till dess att 
frågan slutgiltigt avgörs. Regeringen menade också att en ändrad ordning 
skulle innebära ett ökat antal domstolstvister. 
 
I prop. 2009/10:192 anfördes också att man borde överväga andra lösningar 
för att undvika negativa konsekvenser för barnet på de områden där det 
finns ett särskilt behov av att införa en sådan reglering. Till följd av detta 
uttalande utarbetade Justitiedepartementet en promemoria; Ds 2011:5, 
vilken behandlades i prop. 2011/12:53. Promemorians förslag medförde en 
ändring i föräldrabalken som trädde i kraft den 1 maj 2012. Ändringen 
innebar införandet av en bestämmelse som stadgar att socialnämnden får 
besluta att en åtgärd avseende psykiatrisk eller psykologisk utredning eller 
behandling enligt hälso- och sjukvårdslagen får vidtas om det krävs med 
hänsyn till barnets bästa och endast en av barnets två vårdnadshavare 
samtycker till en sådan åtgärd. Enligt min mening är införandet av 
bestämmelsen mycket välkommet. Lagregeln får anses minska risken för att 
ett barn lider skada till följd av att vårdnadshavarna inte kan komma överens 
om en åtgärd gällande barnets hälso- och sjukvård. Det tåls emellertid att 
framhålla att det finns ett flertal andra beslutsområden avseende vilka kravet 
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på konsensus kan medföra negativa och rent utav skadliga konsekvenser för 
både barn och vårdnadshavare. Införandet av bestämmelsen visar emellertid 
att lagstiftaren har uppmärksammat att konsensuskravet kan medföra direkt 
skadliga konsekvenser för barnet och att det i sådana situationer krävs någon 
form av tvistelösningsmöjlighet. Enligt min mening är detta en positiv 
utveckling av den svenska rätten avseende beslutanderätt vid gemensam 
vårdnad.270  

4.3 Engelsk rätt – handlingsfrihet 

Det som i svensk rätt benämns som vårdnad får anses motsvara det som i 
engelsk rätt benämns parental responsibility. Det föreligger stora skillnader 
mellan den svenska regleringen av beslutanderätten vid gemensam vårdnad 
och den engelska regleringen avseende parental responsibility. I engelsk rätt 
kan fler än två personer inneha parental responsibility. Att en person 
erhåller föräldraansvar medför inte att en annan persons föräldraansvar 
upphör avseende det aktuella barnet. I den engelska lagstiftningen finns 
inget krav på att det ska föreligga konsensus mellan de personer som har 
föräldraansvar för ett barn när beslut fattas avseende barnets personliga 
angelägenheter – tvärtemot – stadgar Children Act 1989 att varje person 
som utövar parental responsibility kan handla utan att de andra personerna 
med föräldraansvar samtycker till åtgärden. Undantag görs för sådana 
åtgärder som enligt lag kräver samtycke från samtliga personer. Syftet med 
att möjliggöra ett självständigt handlande för personer med föräldraansvar är 
att uppmuntra båda föräldrarna att känna sig angelägna om barnets välfärd 
och utöva sitt föräldraansvar så långtgående som möjligt.271  
 
Trots att det i förarbeten uttryckligen har angetts att det inte är önskvärt att 
det föreligger en skyldighet för en person med föräldraansvar att samråda 
med en annan person med samma ansvar, synes en sådan skyldighet ha 
utvecklats i praxis. Skyldigheten omfattar frågor som är av grundläggande 
betydelse för barnet samt av oåterkallelig karaktär. I doktrinen har det 
anförts att det är värdefullt att det föreligger en skyldighet att samråda vid 
viktiga och långsiktiga beslut eftersom detta kan främja ett gemensamt 
föräldraskap.272 Utvecklingen i praxis har emellertid även kritiserats under 
åberopande av att en skyldighet att samråda inte kan rättfärdigas i de 
situationer då en av föräldrarna är nästintill frånvarande i barnets liv och 
kanske inte ens har någon legal rättighet att ha umgänge med barnet.273 
Enligt min mening är det viktigt att poängtera att kravet på att samråda inte 
innebär att den förälder som önskar handla på ett visst sätt måste erhålla den 
andra föräldern samtycke. Föräldern kan alltså fatta beslut i en fråga som rör 
barnet trots att den andra föräldern motsätter sig det aktuella beslutet. 
Skyldigheten att samråda har betydelse på sådant sätt att den föräldern som 
motsätter sig en åtgärd blir informerad om på vilket sätt den andra föräldern 
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kommer handla och har möjlighet att använda sig av någon av 
tvistelösningsmöjligheterna för att exempelvis hindra förfarandet.274 
Skyldigheten att samråda fyller därför en viktig funktion och en sådan är 
rimlig mot bakgrund av den långtgående självständighet som en person med 
föräldraansvar har när det gäller att fatta beslut som rör barnet. 

4.4 Handlingsmöjligheter 

Det finns ett fåtal likheter mellan den svenska och den engelska rätten vad 
gäller handlingsmöjligheter för en vårdnadshavare som inte är överens med 
den andra föräldern avseende en åtgärd som rör barnet. Vad gäller 
vårdnaden som sådan, boende och umgänge finns det i svensk rätt en 
möjlighet för föräldrar till ett barn att få dessa frågor reglerade genom 
domstolsavgörande. Även den engelska lagstiftningen erbjuder 
tvistelösningsmöjligheter vad gäller föräldraansvar, vårdnad och boende. 
Efter ansökan kan domstolen utfärda en parental responsibility order, 
contact order alternativt residence order.  
 
I övrigt skiljer sig den engelska och den svenska rätten sig åt vad gäller 
handlingsmöjligheter. I engelsk rätt har en person med parental 
responsibility som motsätter sig ett handlande från en annan person med 
föräldraansvar stora möjligheter att få den aktuella tvisten löst i domstol. 
Även personer utan parental responsibility kan i viss utsträckning bruka 
domstolarnas kompetens för att exempelvis erhålla umgänge med barnet. I 
enlighet med section 8 i Children Act 1989 finns det fyra olika typer av 
orders som man kan ansöka hos domstol om att få utfärdade. Förutom att få 
boende och umgänge reglerat genom utfärdandet av en residence order eller 
contact order, kan man ansöka om utfärdandet av en specific issue order 
eller prohibited steps order. En specific issue order används i syfte att tillåta 
en viss handling eller förbjuda en sådan och är utfärdad för att reglera en 
specifik fråga hänförlig till barnets uppväxt. En prohibited steps order syftar 
till att förbjuda en person att handla på ett visst sätt. För att tillgodose 
barnets bästa och inte utsätta honom eller henne för onödiga tvister 
föräldrarna emellan stadgas det i den engelska lagstiftningen att en order 
inte ska utfärdas såvida domstolen inte bedömer att ett sådant förfarande är 
bättre för barnet än att en order inte utfärdas.  
 
I svensk rätt finns det inga liknande tvistelösningsmöjligheter avseende 
frågor som inte rör den faktiska vårdnaden, boende eller umgänge. En 
förälder som inte kan erhålla den andra vårdnadshavarens samtycke 
avseende en åtgärd som rör barnet, har tre handlingsmöjligheter; att begära 
ensam vårdnad om barnet, att handla trots bristande samtycke från den andra 
vårdnadshavaren eller låta status quo råda275. Om det gäller en fråga om en 
åtgärd avseende psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling 
enligt hälso- och sjukvårdslagen finns det ytterligare ett handlingsalternativ. 

                                                
274 Herring, s. 414. 
275 Att låta status quo råda bör emellertid möjligtvis inte benämnas handlingsalternativ då 
begreppet innebär att man inte handlar överhuvudtaget. 
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Sedan 1 maj 2012 kan socialnämnden besluta om en sådan åtgärd om det 
krävs med hänsyn till barnets bästa i fall då barnet har två vårdnadshavare 
och endast en av vårdnadshavarna samtycker till åtgärden. Om det finns 
behov av en sådan åtgärd och en av föräldrarna motsätter sig kan den andra 
vårdnadshavaren således vända sig till socialnämnden som kan fatta beslut 
att behandlingen ska genomföras.  
 
År 2006 års lagändring medförde bland annat att det inte längre föreligger 
en presumtion för att gemensam vårdnad är det bästa för barnet. Innan 
lagändringen anfördes i doktrinen att en domstol troligen inte skulle upplösa 
föräldrarnas gemensamma vårdnad endast på grund av att föräldrarna inte 
har samma uppfattning i en fråga.276 Antagandet att föräldrars oenighet 
avseende en fråga inte skulle leda till att en domstol utdömde ensam 
vårdnad, kan visserligen inte anses direkt tillämpligt i dagsläget. 
Möjligheten att besluta om gemensam vårdnad har stramats upp och det får 
antas att domstolarna beslutar om ensam vårdnad i större utsträckning än 
innan lagändringen. 277 Enligt min mening måste det emellertid erinras om 
att utgångspunkten i svensk lagstiftning fortfarande torde vara att gemensam 
vårdnad i de flesta fall är den vårdnadsform som är bäst för barnet. Jag 
menar därför att det, trots att utrymmet att besluta om ensam vårdnad har 
blivit större, är osannolikt att en domstol skulle tilldela en förälder ensam 
vårdnad endast på grund av att det föreligger oenighet mellan 
vårdnadshavarna i en fråga. Att ansöka om ensam vårdnad under 
åberopande av samarbetssvårigheter vid brist på konsensus avseende endast 
en fråga torde därför, enligt min mening, inte ofta kunna göras med 
framgång. Däremot anser jag att upprepad oenighet i frågor som rör barnet 
troligen skulle kunna medföra att domstolen beslutar att tilldela en förälder 
ensam vårdnad utifrån att det är till barnets bästa. Även om jag inte finner 
det sannolikt att domstolen skulle tilldela en förälder ensam vårdnad på 
grund av oenighet i endast en fråga, så föreligger en sådan möjlighet i 
teorin. En sådan process är emellertid ofta lång och utdragen och enligt min 
mening finns det därmed stora risker att både vårdnadshavaren och barnet 
drabbas av negativa konsekvenser under processens gång. Rätten kan 
visserligen, efter yrkande från en av vårdnadshavarna, interimistiskt besluta 
att vårdnaden ska tillerkännas endast en av vårdnadshavarna till dess att 
frågan slutgiltigt har avgjorts. Om talan om ändring i vårdnaden förs endast 
mot bakgrund av att vårdnadshavarna är oense i en fråga och att de båda i 
övrigt är lämpliga vårdnadshavare, är det dock svårt för domstolen att lösa 
problemet genom att fatta ett interimistiskt beslut.278  
 
Att handla i strid med den andra vårdnadshavarens vilja är visserligen i 
teorin ett alternativ, men enligt min mening inte att rekommendera då 
handlandet kan användas som ett argument av den andra vårdnadshavaren 
om det exempelvis skulle uppkomma en tvist avseende vårdnaden om 
barnet. Jag menar att en handling i strid med den andra vårdnadshavarens 
vilja troligen inte skulle kunna utgöra skäl för upplösning av gemensam 
                                                
276 Ryrstedt, 2002, s. 18 f. 
277 Ibid, s. 23. 
278 SOU 2007:52, s. 89 f. 



 51 

vårdnad vårdnad. Men därtill är det inte osannolikt att upprepade liknande 
handlingar skulle kunna leda till en dom som tilldelar den andra föräldern 
ensam vårdnad.  
 
Den konklusion som kan göras utifrån ovan förda diskussion är att det i den 
engelska rätten förekommer omfattande möjligheter till tvistelösning då 
vårdnadshavarna inte är överens i en fråga som rör barnet. I svensk rätt kan 
tvister avseende den faktiska vårdnaden, boende och umgänge lösas genom 
domstolsbeslut. Utöver dessa möjligheter har en vårdnadshavare mycket få 
handlingsmöjligheter. Att begära ensam vårdnad under åberopande av 
samarbetssvårigheter är visserligen en möjlighet, men det är oklart om 
domstolen skulle besluta om en sådan vårdnadsform på grund av att 
föräldrarna är oense gällande en fråga. Att handla utan den andra 
vårdnadshavarens samtycke är vidare inte att rekommendera eftersom 
beteendet kan användas av den andra föräldern till ens nackdel. Det 
alternativ som återstår är således att låta status quo råda.  

4.5 Konsekvenser 

4.5.1  Inledning 
Både den engelska lagstiftningen avseende parental responsibility och den 
svenska lagstiftningen gällande beslutanderätt vid gemensam vårdnad kan 
medföra konsekvenser både för de personer som innehar vårdnad respektive 
parental responsibility och för barnet.  

4.5.2  Konsekvenser för föräldrarna 
Den förevarande svenska rätten avseende beslutanderätt vid gemensam 
vårdnad, som uppställer att krav på konsensus kan leda till flera olika 
negativa konsekvenser för en förälder. Mest långtgående konsekvenser får 
anses drabba boendeföräldern, det vill säga den förälder som barnet bor hos 
och som har barnet i sin faktiska vård. En förälder som inte bor med barnet 
kan utnyttja den rådande lagstiftningen för att sabotera för 
boendeföräldern.279 Genom att den saboterande föräldern motsätter sig ett 
visst handlande, tvingas den andra föräldern, med största sannolikhet, att 
låta rådande förhållanden bestå. Ett exempel på hur lagstiftningen avseende 
beslutanderätten vid gemensam vårdnad kan drabba boendeföräldern är att 
denne hindras att flytta till en ny stad och därmed går miste om utbildnings- 
eller arbetsmöjligheter. Detta innebär en stor inskränkning i förälderns 
självständighet och rörelsefrihet medan den förälder som har vårdnad om 
barnet men inte är boendeförälder kan flytta hur han eller hon önskar.280  
 
Den engelska rätten leder inte till några liknande långtgående 
inskränkningar som den svenska rätten avseende boendeförälderns situation. 
Visserligen innebär det i praxis utvecklade kravet på att samråda med den 
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andra föräldern avseende viktiga och långtgående beslut rörande barnet en 
viss inskränkning på sådant sätt att boendeföräldern i särskilda fall inte kan 
handla utan att informera den andra personen om detta på förhand. Detta 
krav har kritiserats i doktrinen eftersom det medför en betungande 
skyldighet för boendeföräldern samt ett stort intrång i boendeförälderns 
privatliv.281 I jämförelse med det svenska kravet på konsensus förefaller 
kravet på samråd i vissa situationer enligt min mening inte alltför tyngande. 
Det är viktigt att komma ihåg att kravet inte innebär en skyldighet att erhålla 
den andra vårdnadshavarens samtycke. Kravet på samråd ger den förälder 
som inte är boendeförälder möjlighet att erhålla information om att en 
åtgärd kommer företas och kan härefter ansöka om utfärdandet av en order 
om så önskas.282 En ytterligare konsekvens som den engelska rätten kan 
medföra, i vart fall när det gäller beslut vid vilka krav på samråd inte 
föreligger, är att den föräldern som inte bor med barnet och inte heller har 
umgänge med barnet men ändå har parental responsibility, inte får 
möjlighet att erhålla information om och möjlighet att påverka beslut som 
rör barnet. Detta problem föreligger inte i Sverige, förutom när det gäller 
vardagliga beslut, eftersom konsensus som huvudregel krävs vid beslut. En 
annan konsekvens som följer av den engelska lagstiftningen är att 
föräldrarna kan fatta beslut som inte är kompatibla med varandra, vilket kan 
leda till oönskade följder. Föräldrarna till ett barn har emellertid möjlighet 
att lösa sådana situationer genom att vända sig till domstolen och få tvisten 
avgjord där.283 En risk med den engelska lagstiftningen är vidare att 
föräldrar inte söker komma till samförståndslösningar i frågor som rör 
barnet, utan vänder sig till domstol omedelbart. Detta främjar inte ett 
gemensamt beslutsfattande.284  

4.5.3  Konsekvenser för barnet 
Barnets bästa är en grundläggande princip i både svensk rätt och engelsk rätt 
där principen benämns som the welfare principle.  Vid en diskussion 
avseende vilka konsekvenser som lagstiftningen rörande parental 
responsibility respektive beslutanderätt vid gemensam vårdnad, finner jag 
det därför naturligt att diskutera vilka negativa konsekvenser som respektive 
lagstiftning kan medföra för barnet. Som nämnts ovan kan, i svensk rätt, en 
boendeförälders självständighet begränsas genom att den andra 
vårdnadshavaren exempelvis motsätter sig att boendeföräldern flyttar med 
barnet. Även barnet riskerar att påverkas negativt på grund av 
inskränkningen i boendeförälderns rörelsefrihet. Att flytta till en ny ort kan 
innebära att boendeföräldern erhåller arbete eller erbjuds 
utbildningsmöjligheter vilket i förlängningen innebär förbättrade 
levnadsvillkor för barnet. Då den förälder som inte är boendeförälder 
motsätter sig en sådan flytt, riskerar även barnet att drabbas av detta.285  
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Ett av de få handlingsalternativ som en vårdnadshavare har i enlighet med 
svensk rätt när den andra vårdnadshavaren motsätter sig ett visst handlande 
är att begära ensam vårdnad. Som diskuterats ovan286 skulle en domstol 
förmodligen inte tillerkänna en av föräldrarna ensam vårdnad endast på 
grund av att vårdnadshavarna är överens i en fråga. Är 
samarbetssvårigheterna sådana att det är bäst för barnet att den 
gemensamma vårdnaden upplöses kan dock oenighet mellan föräldrarna 
leda till ett beslut om ensam vårdnad. Trots att det i en sådan situation är till 
barnets bästa att en förälder erhåller ensam vårdnad, anser jag att det kan 
orsaka följder för relationen mellan barnet och den förälder som inte längre 
har vårdnadsansvar. Jag menar att barnet i en sådan situation riskerar att 
förlora en god relation med en av sina föräldrar. En långtgående konsekvens 
som i praktiken endast får anses förekomma i undantagsfall på grund av att 
föräldrarna inte kan enas i en fråga är att barnet omhändertas i enlighet med 
LVU. En sådan följd av kravet på konsensus kan enligt min mening inte 
anses vara önskvärd. 
 
Även den engelska lagstiftningen kan medföra negativa konsekvenser för 
barnet. Som redan anförts kan möjligheten för en person med parental 
responsibility att handla självständigt medföra att en förälder fattar snabba 
beslut utan att inhämta den andra personens samtycke.287 Ett sådant 
förfarande kan leda till men för barnet. Ett exempel på detta är i det fall som 
en förälder beslutar att flytta med barnet och genomför handlingen vilket 
möjliggörs genom handlingsfriheten. Om den andra föräldern motsätter sig 
flytten kan denne därefter i domstol ansöka om utfärdandet av en order. Om 
domstolen beslutar att det, i enlighet med the welfare principle, inte är bäst 
för barnet att flytta kan detta medföra att barnet måste återföras till sin 
ursprungliga boendeplats. Barnets välfärd och trygghet utsätts på sådant sätt 
enligt min mening för fara. Ett annat problem, som har diskuterats i de 
svenska förarbetena, är att föräldrarna till ett barn vänder sig till domstol för 
att få tvisten löst istället för att försöka komma till en 
samförståndslösning.288 Jag instämmer inte fullständigt i dessa farhågor. I 
engelsk praxis har fastslagits att prohibited steps orders och specific issue 
orders inte ska utfärdas vad gäller frågor som är av trivial betydelse. Därtill 
kommer the no order principle till uttryck i Children Act 1989, vilken 
uttrycker att en order endast ska utfärdas om det är till barnets bästa. Enligt 
min mening föreligger det därmed inte en överhängande risk att barnet 
utsätts för domstolsprocesser i onödan, utan i de fall som en order avseende 
barnet utfärdas finns det ett verkligt behov av att så sker. Därtill är min 
uppfattning att en möjlighet till tvistelösning av sakfrågor i domstol minskar 
infekterade långtgående konflikter föräldrarna emellan. Genom att få tvisten 
löst av en tredje part kan föräldrarna fokusera på att utöva sitt föräldraansvar 
på bästa sätt istället för att upprätthålla konflikter som aldrig blir lösta på 
grund av avsaknaden av tvistelösningsmetod. Möjligheten till tvistelösning 
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underlättar vardagslivet, men upprätthåller föräldrarnas upplevelse att få 
vara delaktiga i beslut som rör barnet.289 

4.6 Bör Sverige hämta inspiration i den 
engelska lagstiftningen? 

Gemensam vårdnad och parental responsibility uppkommer på liknande 
sätt, men detta är en av få likheter mellan den svenska lagstiftningen 
avseende beslutanderätt vid gemensam vårdnad och den engelska 
lagstiftningen avseende parental responsibility. I svensk rätt upprätthålls ett 
krav på konsensus, med ett fåtal undantag. De möjligheter till tvistelösning 
som finns är att genom att väcka talan i domstol tillåta rätten att reglera 
frågor om vårdnad, boende och umgänge. I andra frågor som rör barnets 
personliga angelägenheter finns det inga möjligheter att få tvisten löst av en 
tredje oberoende part. I engelsk rätt råder som huvudregel handlingsfrihet 
för de personer som har parental responsibility, med inskränkning i form av 
ett krav på samråd vid vissa typer av beslut. Är föräldrarna oense i en fråga, 
finns möjlighet att hos domstol ansöka om att få en order utfärdad. Genom 
en order kan, liksom i svensk rätt, barnets boende och umgänge med sina 
föräldrar regleras. Därtill kan övriga sakfrågor lösas av domstol såvida 
frågan inte är av trivial betydelse och det är till barnets bästa att en order 
utfärdas.  
 
Vårdnadsreformen i svensk lagstiftning år 1998 medförde att det ansågs 
föreligga en presumtion för gemensam vårdnad. I dagsläget kan gemensam 
vårdnad beslutas trots att en av vårdnadshavarna motsätter sig sådan 
vårdnadsform. Även om 2006 års lagändring, har inneburit en uppstramning 
av förutsättningarna att besluta om gemensam vårdnad, kvarstår det faktum 
att 97 procent av de föräldrar som separerade under 2010 hade bibehållen 
gemensam vårdnad i mars 2011. Av de föräldrar som separerade år 2008 
och som hade barn som var under 18 år i mars 2011, hade föräldrarna 
gemensam vårdnad i 94 procent av fallen. Det är således en betydande andel 
av föräldrar i Sverige som har gemensam vårdnad om sina barn trots att de 
inte lever tillsammans och det är dessutom uttalat att gemensam vårdnad 
ofta är den vårdnadsform som är bäst för barnet. Att svensk rätt trots detta 
saknar möjligheter till tvistelösning, förutom i frågor som gäller den faktiska 
vårdnaden, boende och umgänge är för mig helt oförståeligt. Regeringen 
synes bortse från att det torde finnas ett stort antal situationer då 
vårdnadshavarna inte kan komma överens i samtliga frågor, men då det 
fortfarande är till barnets bästa att de bibehåller gemensam vårdnad. Om den 
svenska rättsordningens målsättning är att så många föräldrar som möjligt 
ska ha ett välfungerande samarbete, krävs att de metoder som idag finns 
tillhands för att lösa problem vårdnadshavarna emellan förbättras.290  
 
Den svenska lagstiftarens underlåtenhet att införa andra 
tvistelösningsformer än de som återfinns i lagstiftningen synes vara baserad 
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på utgångspunkten att föräldrarna har förmåga att sätta barnets intressen före 
sina egna. Detta är en ideologisk och idealistisk syn på föräldraskapet som 
inte ständigt överensstämmer med verkligheten. I andra länder, exempelvis i 
England, har lagstiftaren accepterat att det kan föreligga motstridiga 
intressen mellan föräldrar som inte sammanlever och därmed utformat 
tvistelösningsmodeller. En sådan syn på vårdnadshavarnas möjligheter att 
samarbeta får anses vara mer verklighetsanknuten än den som föreskriver en 
idealistisk syn på föräldraskapet.291 Det är oundvikligt att bortse från det 
stora antal föräldrar som i dagens samhälle separerar eller genomgår 
äktenskapsskillnad och det hör till sakens natur att dessa föräldrar inte alltid 
kommer sätta barnets intresse framför sina egna vilket kommer orsaka 
konflikter. Frånvaron av möjligheter till tvistelösning kan leda till 
långvariga infekterade konflikter som i värsta fall slutligen leder till att den 
gemensamma vårdnaden måste upplösas på grund av att det föreligger 
samarbetssvårigheter föräldrarna emellan. Att bibehålla det gemensamma 
vårdnadsansvaret tror jag, i de allra flesta situationer, är både till barnets 
bästa och till vårdnadshavarnas bästa. Det ger den förälder som inte är 
boendeförälder en uppfattning om en delaktighet i beslut som rör barnet 
vilket enligt min uppfattning medför ett större engagemang gentemot barnet. 
Detta för uppenbarligen med sig positiva konsekvenser för barnet, särskilt 
med beaktande att det i 6 kap. 2a § FB stadgas att vid bedömning av vad 
som är till barnets bästa ska avseende särskilt sättas vid barnets behov av en 
nära och god kontakt med båda sina föräldrar. I värsta fall kan föräldrarnas 
konflikter på grund av konsensuskravet leda till att barnets intresse 
åsidosätts i sådan omfattning att det föreligger en påtaglig risk för att barnet 
lider skada. I en sådan situation är den sista utvägen att barnet omhändertas i 
enlighet med LVU.  
 
Som redovisats ovan kan både den svenska och engelska lagstiftningen 
medföra negativa konsekvenser för barnet och dess föräldrar. Den svenska 
rättsordningen kan exempelvis leda till att boendeföräldern hindras att flytta 
till en annan stad där det finns möjligheter till studier eller arbete. På sådant 
sätt åsidosätts också barnets välmående och välfärd. En annan negativ 
konsekvens som kan uppkomma är att barnet inte får behövlig vård eftersom 
föräldrarna är oense om vilken vård som ska erhållas. Genom ändringen i 
lagstiftningen den 1 maj 2012 har emellertid lagstiftaren tagit ett steg i rätt 
riktning vad gäller åtgärder avseende psykiatrisk eller psykologisk utredning 
eller behandling enligt hälso- och sjukvårdslagen, men det föreligger 
fortfarande ett stort antal beslutsområden i samband med vilka kravet på 
konsensus kan leda till långtgående följder. Det engelska systemet kan 
visserligen medföra att föräldrar fattar beslut som inte är kompatibla med 
varandra vilket kan upplevas som förvirrande för barnet. Möjligheten till 
tvistelösning reducerar, enligt min mening, denna risk betydligt. I svenska 
förarbeten har det anförts att ett system som det engelska inte främjar 
samförståndslösningar föräldrarna emellan, utan ökar antalet tvister och 
domstolsprocesser. Jag anser att dessa farhågor är överdrivna och tror 
istället att en möjlighet till tvistelösning minskar negativa konsekvenser 

                                                
291 Ryrstedt, JT 2004-2005, s. 599. 
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både för föräldrarna och barnet. Det engelska systemet förefaller enligt min 
mening mer förnuftigt och realistiskt än det svenska. Det måste finnas en 
möjlighet att få tvister lösta och det är inte rimligt att tvinga föräldrarna att 
samarbeta genom underlåtenhet att införa tvistelösningsmöjligheter. Jag tror 
att en sådan ordning utsätter barnet för färre konflikter än då det inte finns 
några möjligheter till tvistelösning. Om det inte finns någon möjlighet att få 
sina tvister lösta av en tredje utomstående part, exempelvis en domstol, blir 
konflikterna mer infekterade och långdragna eftersom en lösning aldrig 
uppnås. En risk är att föräldrarnas samarbetssvårigheter blir så djupa att den 
gemensamma vårdnaden på lång sikt måste upplösas. I svensk rätt 
förespråkar vi ett samarbete föräldrarna emellan och även om det inte ska 
anses föreligga en presumtion för gemensam vårdnad får en sådan 
vårdnadsform enligt min mening ofta anses vara till barnets bästa. 
Konsekvensen att den gemensamma vårdnaden upplöses, på grund av att 
föräldrarna inte har haft möjlighet att få sina tvister lösta av en tredje part, är 
således inte önskvärd. 

4.7 Slutord 

Det föreligger stora skillnader mellan den svenska rätten avseende 
beslutanderätt vid gemensam vårdnad och den engelska lagstiftningen 
gällande parental responsibility. Respektive lagstiftning medför både 
positiva och negativa konsekvenser. Enligt min mening är de konsekvenser 
som den svenska lagstiftningen för med sig så långtgående att 
rättsordningen får anses vara i behov av en reform. Min slutsats är inte att 
Sverige ska införa den engelska rättsordningen avseende parental 
responsibility rakt av, men jag menar att den svenska rätten definitivt är i 
behov av en förändring vad gäller lagstiftningen avseende beslutanderätten 
vid gemensam vårdnad. I dagsläget kan gemensam vårdnad utdömas trots 
att en av föräldrarna motsätter sig en sådan vårdnadsform. Vid en sådan 
reglering är det orimligt att det inte förekommer några möjligheter till 
tvistelösning i svensk rätt. Min uppfattning är att det skulle medföra positiva 
förändringar för både barnet och barnets föräldrar om den svenska 
lagstiftningen förändrades på ett sådant sätt att någon form av 
tvistelösningsmetoder infördes och de negativa konsekvenserna som 
lagstiftningen i dagsläget för med sig skulle minska. På vilket sätt en svensk 
lagstiftning avseende beslutanderätt vid gemensam vårdnad ska utformas 
faller utanför ramen för denna framställning, men inspiration gällande 
tvistelösningsmetoder kan definitivt hämtas från den engelska 
lagstiftningen. 
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