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Summary 

Traditionally families have been made up of a mother, a father and any 

number of children. This means that the legislation in this area has been 

made to fit those circumstances. The legislators have worked under the 

assumption that the families affected by their policies would be of the 

traditional kind and therefore their policies would be sufficient.  

 

It has been said that the legislation in a country should mirror its population 

and that it should evolve with the lives of the people. This idea is never 

more important than when it comes to family law. The law governing what 

families can and cannot do is naturally an integral part of their lives. If the 

laws do not follow the way they chose, or are forced, to live their lives it can 

result in a major disruption to their lives. 

 

In Sweden the laws governing who has parental responsibility over a child 

limits these people to no more than two at one point in time. This means that 

for anyone other than the birth parents to gain parental responsibility it has 

to be taken away from one or both of the birth parents. The result of this is 

that apart from adoption there is no possibility for step parents or social 

parents in a same-sex relationship to gain parental responsibility over a child 

in their household.  

 

One of the aspects that have to be considered when discussing this area of 

law is what is in the best interest of the child. One cannot disregard from the 

benefit the child will experience from either legislation, particularly since 

both countries are bound by international conventions that mandate them to 

consider this. 

 

One can imagine that there would be times when a child would benefit from 

being under the parental responsibility of a step parent, but perhaps not at 

the cost of “losing” one of its natural parents. However this would have to 

be the case with the current Swedish law. Another aspect that can be of 

value is to examine whether there are viable options other than adding the 

possibility of giving more adults parental responsibility. And if so, are those 

options already in place. 

 

This thesis looks into the legislation governing the same area in Sweden and 

England and goes on to do a comparison between Sweden and England. 

How different are the respective legislations? Can there be a change in the 

Swedish law and if so, is that change desirable.  
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Sammanfattning 

En familj har traditionellt sett bestått av en moder, en fader och ett antal 

barn. Det innebär att lagstiftningen inom familjerätten är utformad för att 

passa dessa omständigheter. Lagstiftarna har arbetat utifrån antagandet att 

de familjer som skulle påverkas av deras lagstiftning skulle vara av den 

traditionella sorten och att deras lagstiftning därför skulle vara fullt 

tillräcklig. 

 

Det har sagts att ett lands lagstiftning bör spegla dess befolkning och att den 

bör utvecklas i takt med invånarnas liv. Aldrig är den idén mer viktig än när 

det gäller familjerätt. Lagarna som styr vad familjer kan och inte kan göra 

har naturligtvis en avgörande roll i deras liv. Om lagarna inte följer hur de 

väljer, eller tvingas, att leva sina liv kan det få stora konsekvenser.  

 

I Sverige begränsar lagarna som styr vem som kan vara vårdnadshavare 

antalet sådana till max två vid samma tidpunkt. Det innebär att för att det 

ska vara möjligt för någon annan än de biologiska föräldrarna att vara 

vårdnadshavare krävs det att en av eller båda de biologiska föräldrarna 

förlorar sitt legala vårdnadsansvar. Resultatet blir att det för styvföräldrar i 

en samkönad relation finns det ingen möjlighet förutom adoption att bli 

vårdnadshavare. 

 

Något man måste ta hänsyn till när man diskuterar lagar som rör barn är om 

de är utformade på ett sätt som sätter barnets bästa i främsta rummet. Man 

kan inte bortse från de fördelar barn kan åtnjuta av respektive regelsystem. 

Särskilt inte eftersom båda länderna är bundna av internationella 

konventioner att ta hänsyn till detta. 

 

Man kan tänka sig att det finns tillfällen när det med hänsyn till barnets 

bästa skulle vara fördelaktigt att en styvförälder hade vårdnaden, men 

kanske inte på ”bekostnad” av att en biologisk förälder förlorar vårdnaden. 

Dock är det den enda möjliga utgången med den nuvarande svenska 

lagstiftningen. 

 

Denna uppsats ser dels till hur lagstiftningen ser ut inom samma område i 

Sverige respektive England. Det följs av en komparation mellan Sverige och 

England. Hur annorlunda är systemen och kan det komma en förändring i 

Sverige och är den i så fall önskansvärd? 
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1 Inledning  

1.1 Inledande tankar 

I takt med att samhället utvecklas och med det familjen kan det vara 

intressant att undersöka vilka möjligheter till rättsligt skydd som erbjuds de 

familjer som inte följer den klassiska kärnfamiljsmodellen. Idag är det inte 

längre så att alla barn föds in i familjer som består av en mamma och en 

pappa, och även om så inledningsvis är fallet är det inte säkert att 

familjekonstellationen fortsatt ser ut så under hela tiden barnet är omyndigt.  

 

Den svenska lagstiftningen är i dagsläget utformad på ett sätt som främst tar 

hänsyn till den klassiska familjebilden. Ett barn kan inte ha mer än två 

vårdnadshavare och oftast är det de biologiska föräldrarna som är 

vårdnadshavare. Det innebär att det kan vara svårt för andra vuxna än de 

biologiska föräldrarna att vara delaktiga i barnets uppfostran (ur ett juridiskt 

perspektiv). Det kan exempelvis röra sig om styvföräldrar som länge varit 

en del av barnets liv men som ändå inte kan vara vårdnadshavare. Det kan 

också röra sig om en vuxen i ett homosexuellt förhållande, vars partner är 

den ena biologiska föräldern till ett barn som stadigvarande bor hos dem 

men som också har kontakt och umgänge med sin andra biologiska förälder. 

Det innebär att även om ett barn potentiellt kan ha fyra ”sociala” föräldrar 

kan endast två av dem vara vårdnadshavare. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur lagstiftningen kring 

vårdnadshavare ser ut i Sverige och England. Utifrån den kartläggningen 

kommer jag att göra jämförelser mellan det svenska och det engelska 

systemet för att kunna dra slutsatser kring antalet vårdnadshavare- inom 

svensk rätt. En av de centrala delarna i kartläggningen, jämförelsen och 

efterföljande slutsatser är barnets bästa. De huvudsakliga frågeställningarna 

i uppsatsen är: är det i barnets bästa intresse att det finns möjlighet för fler 

än två vuxna att vara vårdnadshavare? Under vilka omständigheter ska den 

möjligheten i så fall aktualiseras? Vad är för- och nackdelarna med en 

ändring av det nuvarande svenska systemet?  

 

 

1.3 Avgränsningar 

I denna uppsats kommer fokus att ligga på de rättsliga regler som gäller för 

vårdnadshavare under den tid barnet är att betrakta som ett barn 

(minderårig) i juridisk mening. På grund av det kommer ämnen som arvsrätt 
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och andra närliggande områden inte att beröras. Istället kommer jag att se 

till de vårdnadsregler som gäller och hur dessa regler påverkar barnet och 

föräldrarnas vardag och även hur regleringen gällande vårdnad påverkar 

umgängesrätten 

 

1.4 Material och metod 

Inledningsvis kommer jag främst att använda mig av klassisk rättsdogmatisk 

metod. Det innebär att jag kommer att redogöra för rättslaget med hjälp av 

lagtext, förarbeten, praxis, doktrin och till viss del även motioner, 

propositioner och diverse utredningar och skrifter inom området.
1
 

Utöver klassisk rättsdogmatisk metod kommer jag även att använda mig av 

komparativ metod.
2
 Det innebär att jag kommer att presentera den svenska 

och den engelska rättsordningen inom samma område i separata avsnitt. På 

så sätt ska jag belysa de skillnader och likheter som finns mellan det 

svenska och det engelska systemet.   

Även där kommer jag att använda mig av lagtext, praxis och doktrin. 

 

För att avsluta uppsatsen kommer jag att frångå den klassiska 

rättsdogmatiska metoden för att istället använda mig av kritisk 

rättsdogmatisk metod genom att föra en diskussion kring ämnet och lagens 

utformning och potentiella förändring i respektive land.
3
 

 

 

1.5 Disposition 

Det faller sig naturligt att inleda uppsatsen med en deskriptiv del, för att på 

så sätt förklara hur läget ser ut i Sverige idag. Därefter följer ett förklarande 

avsnitt där en del centrala begrepp tas upp, exempelvis hur man använder 

begreppen vårdnad och umgänge i Sverige respektive England. I 

nästföljande del kommer problematiken beröras, när kan det vara aktuellt 

med fler än två vårdnadshavare och hur ska en sådan lagstiftning utformas. I 

relation till det stycket kommer en komparation med England att göras, och 

då redogörs även på en djupare nivå för lagstiftningen där. I slutet av 

uppsatsen kommer en diskuterande del och avslutningsvis knyts allt ihop i 

en analyserande del. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 B. Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 2006, s. 178.   

2
 C Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och 

argumentation, 2007, s. 39 
3
 K Tuori, Critical legal positivism, 2002 
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2 Svensk rätt 

2.1 Vad innebär det att vara 
vårdnadshavare 

Att vara vårdnadshavare innebär att man både har rättigheter och 

skyldigheter.
4
 Man ska, med hänsyn till barnets bästa och i vissa fall även 

dess önskemål besluta i frågor som barnets personliga angelägenheter.
5
 Här 

upptäcker man att den centrala delen av vårdnad inte har med ekonomiska 

omständigheter kring barnet att göra.
6
 Istället är det som ingår i en 

vårdnadshavares ansvar snarare att se till barnets fysiska och emotionella 

välbefinnande. Detta innebär att det är vårdnadshavarens ansvar att se till att 

barnet får den tillsyn och uppfostran det behöver. I utövandet av det bör 

hänsyn till barnets ålder och individuella behov tas.
7
 Även om det nyss 

nämnda är den teoretiska innebörden av lagen blir den praktiska i de flesta 

fall en annan. Ofta är det så att de som är vårdnadshavare även är 

förmyndare och därmed också har ansvar för det ekonomiska kring ett barn.
8
 

 

 

2.2 Vilka är vårdnadshavare 

I svensk rätt är utgångspunkten att ett barns biologiska föräldrar också är 

dess vårdnadshavare, detta förutsatt att föräldrarna vid tidpunkten för 

barnets födsel är gifta med varandra.
9
 Detta innebär att de som är att anse 

som föräldrar till barnet automatisk även ska ses som vårdnadshavare. 

 

Om det är så att föräldrarna inte gifta när barnet föds är det endast mamman 

som automatiskt fastställs som förälder och vårdnadshavare.
10

 För att en 

ogift man ska bli vårdnadshavare krävs det att föräldrarna gemensamt, i 

samband med en faderskapsbekräftelse anmäler om gemensam vårdnad och 

att det då registreras hos Skatteverket. 
11

 Om det är så att ett barns föräldrar 

gifter sig efter det att barnet fötts får de gemensam vårdnad från det att de 

har gift sig.
12

 

 

Det som nämns ovan innebär att det finns en regel som gör att vårdnaden 

automatiskt tillfaller båda föräldrarna om de är gifta när barnet föds eller om 

                                                 
4
 FB 6:11 

5
 FB 6:11 samt FB 6: 2a 

6
 FB 6:2 samt prop. 1993/94:251 s.102 

7
 FB 6:2 

8
 Å Saldeen, Barn- och föräldrarätt, 2013, s. 186 

9
 FB 6:3 

10
 FB 6:3 

11
 FB 6:4 

12
 FB 6:3 
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de efter födelsen ingår äktenskap. På grund av hur samhället har utvecklats, 

vilket bland annat innebär att fler och fler föräldrar inte är gifta när deras 

barn föds har det förts diskussion om huruvida det skulle vara på sin plats 

att den regel som gäller för gifta par skulle gälla för alla par som får barn.
13

 

Alltså att även ogifta par genast skulle få gemensam vårdnad. Utredningen 

kom dock fram till att det med nuvarande lagstiftning inte var praktiskt 

genomförbart att införa en sådan regel.
14

 Det diskuterades om det kanske 

skulle vara genomförbart om man utformade regeln på ett sätt som gjorde att 

den endast var tillämplig i de fall när föräldrarna var sammanboende men 

inte gifta. Men på grund av att sammanboende par inte registreras i Sverige 

ansågs inte heller detta genomförbart.  

 

 

2.3 En eller flera vårdnadshavare 

Det är samma utgångspunkt som gäller för utövandet av de rättigheter och 

kanske främst skyldigheter man har som vårdnadshavare oavsett om man är 

ensam vårdnadshavare eller om delar vårdnad med annan.
15

 Skillnaden är att 

om man är fler än en vårdnadshavare måste man fatta besluten gemensamt. 

Det kan dock finnas undantag som gör att den ena vårdnadshavaren kan 

fatta beslut ensam. Det är i fall när den ena vårdnadshavaren av någon 

anledning inte är förmögen att vara delaktig i beslutet.
16

  

 

Även om det finns möjlighet för någon med gemensam vårdnad att fatta 

beslut på egen hand i vissa fall ska den möjligheten användas restriktivt.
17

 

Principen är vanligtvis att ju större effekt beslutet har för barnet desto 

viktigare är det att alla eventuella vårdnadshavare är delaktiga i beslutet. 

Även här arbetar man med barnets bästa som utgångspunkt och det 

manifesteras genom att man fastslagit att inga beslut som är av en 

ingripande betydelse för barnets framtid får träffas utan medgivande från 

alla vårdnadshavare om det inte anses nödvändigt med hänsyn till barnets 

bästa.
18

 

 

Lagstiftningen kring vad som gäller för gemensam vårdnad har inte ändrats 

nämnvärt sedan den infördes 1920, åtminstone inte vad gäller antalet 

vårdnadshavare. Det betyder dock inte att samhället de tillämpas på inte har 

förändrats.
19

 När lagen tillkom kunde endast par som tillsammans inom 

äktenskapet fick ett barn ha gemensam vårdnad. Det innebar att de inte 

behövde tackla de problem som finns idag. Idag kan gemensam vårdnad 

                                                 
13

 SOU 1995:79, s. 76 ff 
14

 Ds 1999:57, s. 35 ff 
15

 FB 6:13 
16

 FB 6:13 
17

 G Walin, S Vängby, Föräldrabalken, En kommentar del 1, s. 6:55,  
18

 G Walin, S Vängby  Föräldrabalken, En kommentar del 1, s. 6:55,  
19

 G Walin, S Vängby ,Föräldrabalken, En kommentar del 1, s. 6:55,  
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innehas av allt ifrån par som någon gång varit sammanboende eller gifta till 

föräldrar som aldrig haft någon egentlig relation.
20

 

. 

 

 

2.4 I vilka fall kan vårdnad upphöra 

2.4.1 Vanligt förekommande situationer 

Huvudregeln i svensk rätt är att det krävs ett avgörande från en domstol för 

att vårdnadsförhållanden ska ändras, undantaget det fall när vårdnad 

överförs till fadern efter att faderskap fastställts.
21

 När domstolen ställs inför 

den här typen av ärende är den skyldig att ha barnets bästa som 

utgångspunkt för sina beslut, i enighet med gällande svensk rätt.
22

  

 

Det är kanske främst vid skilsmässor som det blir aktuellt för domstolen att 

pröva vårdnadsförhållanden. Det är dock önskansvärt att i största möjliga 

mån undvika domstolsförhandlingar. Det har lett till att det i dag i de flesta 

svenska kommuner erbjuds så kallade samarbetssamtal. Där försöker man 

förmå föräldrarna att utanför domstol komma överens om hur man efter 

äktenskapets upplösande ska fördela vårdnaden.
23

Det gör man för att skona 

både barn och föräldrar från domstolsförhandlingar. Av samma anledning är 

domstolen skyldig att behandla de ärenden som når dem så skyndsamt som 

möjligt. 

 

 

2.4.2 Adoption 

Adoption kan ses som den ultimata överflyttningen av vårdnad. När ett barn 

adopteras överflyttas vårdnaden helt från dem som adopterar bort barnet till 

adoptanterna.
24

 Att en adoption i Sverige innebär att alla rättsliga band till 

den biologiska familjen bryts är en följd av adoptionsrättens utveckling mot 

så kallad stark adoption. Tidigare har det funnits något som kallas svag 

adoption vilket innebar att det trots adoption kunde finnas vissa rättsliga 

band kvar till den biologiska familjen, dock inte att de fortsatte vara 

vårdnadshavare.
25

  

 

 

                                                 
20

 G Walin, S Vängby,  Föräldrabalken, En kommentar del 1, s. 6:55,  
21

 Å Saldeen, Barn- och föräldrarätt, 2013, s. 203-204 
22

 FB 6:2 a 
23

 Å Saldeen, Barn- och föräldrarätt, 2013, s. 204 med vidare hänvisning till FB 6:18 
24

 FB 4:1 
25

 Å Saldeen, Barn- och föräldrarätt, 2013, s. 144 
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2.4.3 Ändring i vårdnadsförhållande 

En överflyttning av vårdnaden är en mindre definitiv åtgärd än en adoption. 

En ändring i vårdnadsförhållandena kan bli aktuell när det uppstår en 

vårdnadstvist mellan föräldrar.
26

 När vårdnaden har gått över från en 

förälder till en annan finns det inget som hindrar den första föräldern att 

söka i domstolen om att få vårdnaden överförd till sig igen eller att 

vårdnaden ska vara gemensam mellan föräldrarna.
27

   

 
En överflyttning av vårdnaden kan bli aktuell av olika anledningar. Om det 

är det kommer fram att en av föräldrarna har missköt sig på så vis att det 

innebär skada för barnet så har domstolen rätt att frånta den föräldern 

vårdnaden.
28

 Dock måste det röra sig om en bestående fara för barnet.
29

 

 

Det finns även fall när det kan bli aktuellt med en överflyttning av vårdnad 

trots att det inte föreligger risk för bestående fara för barnet. Om ett barn 

under en längre tid varit placerad och bosatt i ett familjehem kan det bli 

aktuellt att överflytta vårdnaden till den eller de som barnet bott tillsammans 

med.
30

 Detta kan göras i fall när det är uppenbart att det är det bästa 

tillgängliga alternativet för barnet.
31

 

 

2.5 Barnets bästa 

2.5.1 Hänsyn till barnets bästa 

Det är barnets bästa som ska vara avgörande i bedömningen av alla frågor 

om vårdnad, boende och umgänge.
32

 Med den utgångspunkten utesluter man 

alla andra faktorer när man ska fatta ett beslut om vilka som ska vara 

vårdnadshavare för ett barn.
33

 I detta ingår att se barnet som en individ och 

att lyssna på vad barnet vill. Dessa aspekter tas också upp i FN:s 

barnkonvention och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.
34

 Dock 

kan det inte alltid vara så att det är barnets vilja som är den avgörande 

faktorn för vilket beslut som fattas. Det är inte säkert att barnet har den 

kunskap och insikt som krävs för att fatta det beslut som blir bäst för det. 

Det är istället upp till de vuxna att se till alla omständigheter och utifrån det 

                                                 
26

 Å Saldeen, Barn- och föräldrarätt, 2013, s. 204 
27

 FB 6:7 
28

 FB 6:7 
29

 G Walin, S Vängby Föräldrabalken, En kommentar del 1, , s. 6:38 
30

 G Walin, S Vängby Föräldrabalken, En kommentar del 1, , s. 6: 41 
31

 FB 6:8 
32

 FB 6:2 a med vidare hänvisning till prop. 1997/98:7 
33

 G Walin, S Vängby Föräldrabalken, En kommentar del 1, s. 6:14,  
34

 G Walin, S Vängby Föräldrabalken, En kommentar del 1, s. 6:15,  
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fatta det beslut som med hänsyn till de omständigheterna blir bäst för 

barnet.
35

 

 

 

2.5.2 Vad är barnets bästa 

Vad barnets bästa innebär varierar. Det finns ingen bestämd definition att 

arbeta efter utan det är något som bestäms från fall till fall. Tiden och 

samhällsutvecklingen är båda faktorer som påverkar vad som är att anse 

som barnets bästa.
36

 När myndigheter ska avgöra vad som är ett barns bästa 

ska de utgå från det som nämns i FB 6:1 och 6:2 a. Det som nämns här är 

dock inte uttömmande och ska därför beaktas i relation till andra faktorer. 
37

 

Bland annat är det här barnets egen vilja och vad det annars uttryckt spelar 

in. Då är det även viktigt att man i bedömningen av barnets vilja tar hänsyn 

till dess ålder och utveckling. Ett äldre och mer utvecklat kan antas ha större 

insikt i sitt liv och vad som är bra för det.
38

 

 

Det som kan vara svårt för ett barn att avgöra är vilka långsiktiga effekter ett 

beslut kan ha på dess psykiska och fysiska välbefinnande. Då detta är något 

som det ska tas hänsyn till gäller det att myndigheterna och domstolarna är 

uppmärksamma inför barnets behov.
39

 Ett av de behov som nämns och som 

kan stor effekt på det långsiktiga välbefinnandet för barnet är dess behov av 

en nära och god kontakt med båda föräldrarna.
40

 Det kan vara svårt för ett 

barn att se framtida effekter av att inte ha kontakt med en av föräldrarna och 

det är också en vägledande princip för domstolarna eftersom det inte alltid 

är tydligt att en av föräldrarna är en bättre vårdnadshavare än den andra.
41

 

 

I dessa lägen finns även vissa generaliseringar eller presumtioner som 

domstolarna har en tendens att besluta utifrån. Ett tydligt exempel på när en 

generalisering används för att avgöra ett vårdnadsärende är när modern 

tilldöms vårdnaden för ett litet barn. Då kan det vara så att man generellt 

anser att mödrar är bättre lämpade att ta hand om små barn än vad fäder är.
42

 

Sådana generaliseringar påverkas självklart liksom mycket annat av att 

samhället utvecklas.  

 

En av de mest extrema omständigheterna som kan ligga bakom att ett 

domstolsavgörande krävs för att avgöra en vårdnadsfråga är att en förälder 

mot den andra förälderns vilja fört barnet ur landet och placerat det i ett 

annat land. Detta är att ses som umgängessabotage och borde kanske vara 

anledning nog att göra den utförande föräldern olämplig som 

                                                 
35

 G Walin, S Vängby Föräldrabalken, En kommentar del 1, s. 6:15,  
36

 G Walin, S Vängby Föräldrabalken, En kommentar del 1, s. 6:15,  
37

 G Walin, S Vängby Föräldrabalken, En kommentar del 1, s. 6:15,  
38

 G Walin, S Vängby Föräldrabalken, En kommentar del 1, s. 6:16,  
39

 G Walin, S Vängby Föräldrabalken, En kommentar del 1, s. 6:16,  
40

 FB 6:2 a  
41

 G Walin, S Vängby Föräldrabalken, En kommentar del 1, s. 6:17,  
42

 Å Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s. 229 
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vårdnadshavare.
43

 Dock finns det oftast andra faktorer som domstolen måste 

ta hänsyn till. 

 

2.5.3 Kontinuitetsprincipen 

En sådan faktor som domstolen måste ta hänsyn till tydliggörs i och med 

den så kallade kontinuitetsprincipen.
44

 Kontinuitetsprincipen är ett uttryck 

för att domstolen så långt som möjligt bör undvika att flytta ett barn från 

dess invanda miljö. Omständigheter som gör att ett beaktande av 

kontinuitetsprincipen kan bli aktuellt är till exempel om en förälder fört 

barnet ur landet. Är det så att barnets situation i det andra landet bedöms 

vara bra och barnet anses ha anpassat sig till sin nya miljö kan det bästa för 

barnet vara att stanna.
45

I bedömningen tar man förutom barnets nya miljö 

även hänsyn till hur mycket och vilken form av kontakt den i Sverige 

kvarvarande föräldern har haft med barnet.
46

 Efter en sådan bedömning kan 

resultatet bli att vårdnaden tilldelas den förälder som stått för 

umgängessabotaget men som också är den förälder som haft mest kontakt 

med barnet. Även i dessa fall kan hänsyn till barnets egen vilja tas.
47

 

 

Under dessa omständigheter är det kanske inte alltid den förälder som rätten 

ursprungligen ansett vara den mest lämpade vårdnadshavaren som tilldelas 

vårdnaden. Istället blir det den förälder som anses vara mest lämplig efter 

det att omständigheterna ändrats.
48

 

 

 

2.5.4 Gemensam vårdnad 

Barnets bästa är självklart centralt även när det gäller att avgöra om 

föräldrar ska ha gemensam vårdnad eller inte. Om det inte finns något som 

särskilt talar emot det ska utgår man från att gemensam vårdnad är det som 

är bäst för barnet.
49

 Det kan dock finnas omständigheter som gör att det inte 

är i barnets intresse att föräldrarna har gemensam vårdnad. Det kan då 

handla om omständigheter som gör att ett samarbete föräldrarna emellan 

inte är möjligt.
50

 

 

                                                 
43

 G Walin, S Vängby Föräldrabalken, En kommentar del 1, s. 6:17,  
44

 M Sjösten,  JT 1999-2000 s. 338 
45

 M Sjösten, Vårdnad boende och umgänge, 2009, s. 59 
46

 NJA 1986 s. 338 
47

 NJA 1992 s. 93 
48

 G Walin, S Vängby Föräldrabalken, En kommentar del 1, , s. 6:18 
49

 NJA 1999 s.451 
50

 NJA 2006 s.26 
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2.6 Umgänge 

En annan aspekt som är viktig att ta upp när man diskuterar vårdnad är 

barnets umgänge. När det gäller föräldrars umgänge med barn utgår man 

numera ifrån att det är barnets rätt att umgås med båda sina föräldrar som 

ska styra vem det är som har umgängesrätt.
51

 Tidigare har det varit 

föräldrarnas rätt att umgås med sitt barn som har styrt.
52

Fortfarande är det 

endast föräldrarna som kan väcka talan om umgängesrätt. Det är 

vårdnadshavarnas ansvar att se till att barnets behov av umgänge med en 

förälder den inte bor med eller någon annan den står särskilt nära fungerar.
53

 

Detta är alltså ytterligare ett ansvar som kommer med rollen som 

vårdnadshavare.  

 

Umgängesrätt är inte någon absolut rättighet för vare sig barn eller förälder. 

Även om en huvudregel kan tänkas vara att det är barnets rätt att ha ett 

umgänge med båda sina föräldrar oavsett vem det bor hos kan det finnas 

situationer där det inte alls är lämpligt att ett barn umgås med den förälder 

som inte är boendeföräldern.
54

 När umgänge ska ske eller inte får avgöras 

enligt individuella prövningar.
55

 Även här ska man ta hänsyn till barnets 

intresse och bedömningar ska ske med barnets bästa i åtanke.
56

 

 

Det är inte endast vårdnadshavare eller biologiska föräldrar som omfattas av 

umgängesrätten.
57

 Det är upp till vårdnadshavaren att avgöra vilka personer 

som är viktiga för barnet och därefter göra sitt yttersta för att se till att 

barnet får en fungerande kontakt med de personerna.
58

 

 

                                                 
51

 FB 6:15 
52

 SFS 1998:319 
53

 FB 6.15 
54

 Prop. 2005/06:99 s. 42 
55

 G Walin, S Vängby Föräldrabalken, En kommentar del 1, , s. 6:62 
56

 FB 6:2 a 
57

 FB 6:15 st 3 
58

 G Walin, S Vängby Föräldrabalken, En kommentar del 1,  s.6:64 
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3 Centrala begrepp 

3.1 Vikten av begreppsdefiniering 

När man ska göra en komparation mellan två länder med så skilda 

regelsystem som Sverige och England är det viktigt att klargöra vilka 

begrepp som betyder vad så att de lagar man jämför reglerar samma saker. 

När man i Sverige talar om vårdnad så menar man det som i England heter 

parental responsibilty 

 

3.2 Parental responsibility 

Begreppet parental responsibility i England är det närmsta man kommer det 

svenska begreppet vårdnad. Det är ett brett begrepp och en tydlig definition 

saknas.
59

 Det är till viss del upp till de inblandade parterna att komma 

överens om vad det innebär när någon har parental responsibility. Till deras 

hjälp finns riktlinjer angående vad som kan anses vara en miniminivå på vad 

som ingår i parental responsibility: man är ansvarig för barnets uppfostran 

med allt vad det innebär såsom barnets utbildning, religion och liknande. 

Man har även ansvar för barnets tillgångar och för var barnet befinner sig 

och hur det transporters mellan olika platser.
60

 

 

 

 

3.3 The paramountcy of welfare 

Detta kan sägas vara den engelska motsvarigheten till det vi i Sverige kallar 

barnets bästa.
61

 Det finns ingen tydlig definition om vad som kan anses vara 

barnets bästa, dock finns det en icke uttömmande uppräkning att gå efter.
62

 

Det domstolen ska ta hänsyn till är, beroende på barnets ålder, barnets 

önskan, behov, effekterna en förändring kan få för barnet, barnets ålder, 

kön, bakgrund och viktiga personlighetsdrag som kan ha betydelse.
63

 Vidare 

ska domstolen även ta hänsyn till om det barnet är utsatt för fara eller 

riskerar att utsättas för fara samt hur kapabel föräldrarna eller den person 

som ska bedömas som vårdnadshavare är att ta hand om just barnet i fråga.
64

  

 

                                                 
59

 N. Lowe and G. Douglas, Bromley´s Family Law, 2007, s. 374 
60

 N. Lowe and G. Douglas, Bromley´s Family Law, 2007, s. 377 med vidare hänvisning till 

s. 3, CA 1989 
61

 s. 1(1), CA 1989 
62

 Black, Bridge, Bond, Gribbin, A practical approach to family law,  2007, s.450 med 

vidare hänvisning till s. 1(3),  CA 1989 
63

 s. 1(3), CA 1989 
64

 s. 1(3), CA 1989 
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Den här checklistan kan en domstol självklart hänvisa till närhelst den vill 

men den är tvingad att använda sig av den när det gäller ärenden som är 

direkt knutna till ett barns uppfostran.
65

 

 

Domstolens uppgift är att sätta barnets behov i främsta rummet.
66

 Den 

checklista de har att använda som hjälp ska komma före alla andra faktorer 

när de ska avgöra ett vårdnadsärende. Detta betyder att det finns en 

definition av ordet paramount i principen. Ett ord som dock saknar 

definition är welfare, och det är här checklistan kommer in.
67

  

 

 

3.4 Residence order 

Detta är en order som utfärdas av domstol när det ska avgöras var ett barn 

ska ha sitt hem.
68

 Den kallas, tillsammans med några andra orders för 

samlingsnamnet section 8 orders eftersom det är i det lagrummet de finns 

reglerade. Den hör samman med parental responsibility på så vis att det 

genom en residence order även kan tillfästas vårdnad.
69

 

 

 

3.5 Civil partnership 

Kan jämföras med som i Sverige kallas registrerat partnerskap. Infördes i 

Storbritannien 2004 och fick en ganska stor effekt på lagstiftningen rörande 

vårdnad i England.
70

 

 

 

3.6 Styvförälder 

I detta sammanhang menas med styvförälder någon som ingått äktenskap 

eller registrerat partnerskap med en av de biologiska föräldrarna.
71

 

                                                 
65

 Black, Bridge, Bond, Gribbin, A practical approach to family law,  2007, s.451 med 

vidare hänvisning till s. 1(3) CA 1989 
66

 S. 1 CA 1989 
67

 Black, Bridge, Bond, Gribbin, A practical approach to family law,  2007, s.450 
68

 s. 8, CA 1989 
69

 Black, Bridge, Bond, Gribbin, A practical approach to family law,  2007, s.463 med 

vidare hänvisning till s. 8 CA 1989 
70

 Black, Bridge, Bond, Gribbin, A practical approach to family law,  2007, s.180 
71

 s. 4A, CA 1989 
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4 Engelsk rätt 

4.1 Vad innebär det att vara 
vårdnadshavare 

I engelsk rätt är begreppet parental responsibilty ett relativt nytt begrepp. 

Den regleras i lag och innebär att en vårdnadshavare har vissa rättigheter, 

plikter, bestämmanderätter, skyldigheter och auktoritet gentemot barnet.
72

 

Man har valt att inte precisera innebörden mer än så i lagtext utan förlitar sig 

istället på praxis för att på så sätt försäkra sig om att innebörden förändras i 

takt med att behov och samhället förändras.
73

  

 

 

4.2 Vilka är vårdnadshavare 

När ett barn föds blir dess moder automatiskt vårdnadshavare. Om fadern är 

gift med modern vid tidpunkten för barnets födsel blir även han automatiskt 

vårdnadshavare.
74

 I de fall föräldrarna inte är gifta när barnet föds blir 

mannen vårdnadshavare först när hans namn registreras på barnets 

födelsebevis.
75

 Detta kan inte göras utan moderns medgivande så här krävs 

det att parterna kommer överens och att de gemensamt vill stå som barnets 

vårdnadshavare. Om föräldrarna inte kan komma överens finns det en 

mängd andra sätt för en ogift man att bli vårdnadshavare. Han kan ansöka 

om vårdnad antingen via domstol eller genom att få till stånd en av de 

orders som finns.
76

 Resultatet blir i princip detsamma oavsett vilken väg 

man väljer att ta, föräldrarna får gemensam vårdnad. Efter en lagändring i 

december 2003 har det blivit lättare för ogifta fäder att få vårdnad om sina 

barn då det sedan dess endast krävs att mannen registrerar sitt barns födelse 

för att han ska bli vårdnadshavare.
77

 Denna ändring var ett steg i ledet att få 

lagen att stämma överens med bestämmelsen om rätten till familj som finns 

i EKMR. 
78

  

 

 

                                                 
72

 s. 3(1), CA 1989 
73

 Black, Bridge, Bond, Gribbin, A practical approach to family law,  2007, s. 464 med 

vidare hänvisning till s. 2 CA 1989 
74

 s. 2 (1), CA 1989 
75

 s. 4 (1), CA 1989 
76

 Black, Bridge, Bond, Gribbin, A practical approach to family law,  2007, s. 467 med 

vidare hänvisning till s. 4 CA 1989 
77

 Black, Bridge, Bond, Gribbin, A practical approach to family law,  2007, s. 467 med 

vidare hänvisning till s. 4(1)(a) CA 1989 
78

 EKMR 8(1) 
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4.3 Vad krävs för att en ogift fader ska bli 
vårdnadshavare 

Det finns i engelsk rätt ingen presumtion för att det är i barnets bästa 

intresse att föräldrarna gemensamt blir vårdnadshavare om de inte är gifta 

när barnet föds.
79

 Däremot lägger man stor vikt vid vad som kan anses vara 

barnets bästa när man avgör om en ogift man ska bli vårdnadshavare efter 

det att han har lämnat in en så kallat parental responsibilty order. När 

domstolen ska ta ställning till en sådan ansökan ska de främst se till vad som 

ligger i barnets intresse.
80

 För att kunna göra en rättvis bedömning av vad 

som är bäst för barnet i fråga finns en rad kriterier uppställda. Dels ska man 

se till föräldrarnas samröre innan barnets födelse, i den mening att man ska 

lägga vikt vid hur mycket kontakt de hade. Det kan innebära att en ogift 

man som haft ett förhållande med barnets moder innan och under tiden hon 

var gravid kan ha större chans att bli vårdnadshavare än en man som har 

blivit pappa efter en tillfällig förbindelse.
81

 Vidare ska man se till mannens 

kontakt med barnet och om han genom sitt övriga beteende gjort sig förtjänt 

av att åtnjuta samma rättigheter som han hade haft om han hade varit gift 

med modern när barnet föddes.
82

 

 

 

4.4 Styvföräldrar 

4.4.1 Krav på styvföräldrar  

Eftersom det endast är biologiska föräldrar som automatiskt kan bli 

vårdnadshavare är det endast dessa som är det när barnet föds. Däremot 

finns det möjlighet för andra att bli vårdnadshavare vid senare tillfälle.
83

 Om 

det är så att en eller båda de biologiska föräldrarna träffar en ny partner kan 

även denna bli vårdnadshavare. Det som då krävs är antingen medgivande 

från dem som redan är vårdnadshavare eller ett domstolsbeslut.
84

 För att en 

styvförälder ska kunna få vårdnad krävs att han eller hon är gift med eller 

har ingått ett så kallat civil partnership med den ursprungliga 

vårdnadshavaren.
85

 Denna möjlighet infördes i engelsk rätt 2002 som ett 

alternativ till adoption. När en styvförälder ansöker om att adoptera sitt 

styvbarn krävs det att den förälder som inte är i ett förhållande med 

styvföräldern ger upp sin roll som vårdnadshavare. Det kravet finns inte när 

det gäller att utöka antalet vårdnadshavare genom en så kallad parental 

                                                 
79

 Black, Bridge, Bond, Gribbin, A practical approach to family law,  2007, s.467 
80

 s. 1(1), CA 1989 
81

 Re H (Illegitimate children: Father: Parental Rights) (No.2) [1991] 1 FLR 214 
82

 Re H (Illegitimate children: Father: Parental Rights) (No.2) [1991] 1 FLR 214 
83

 N. Lowe and G. Douglas, Bromley´s Family Law, 2007, s. 409 med vidare hänvisning till 

s. 4ZA och 4A CA 1989 
84

 N. Lowe and G. Douglas, Bromley´s Family Law, 2007, s. 423 med vidare hänsvisning 

till s. 4A (1)(a) CA 1989 
85

 S. 4A (1) CA 1989 
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responsibilty order eller ett domstolsbeslut.
86

 Det innebär att ett barn kan ha 

fler än två vårdnadshavare vid ett och samma tillfälle. 

 

4.4.2 Parental responsibilty agreement 

När det blir aktuellt för en styvförälder att under de omständigheter som 

beskrivs ovan bli vårdnadshavare kan man med fördel ingå ett så kallat 

parental responsibility agreement. Det innebär att styvföräldern kommer 

överens med sin partner och med den andra vårdnadshavaren om en sådan 

finns.
87

 Man tecknar alltså ett avtal och innehållet i detta avtal kan variera 

från situation till situation. Det centrala är att samtycke krävs från alla 

parter, poängen med ett sådant krav har diskuterats. Att den förälder som 

barnet inte bor med måste lämna sitt samtycke ses av vissa som ett onödigt 

moment då det resulterar i att den föräldern får en förhandlingsfördel. 

Förhandlingsfördelen ligger i att föräldern får en avgörande roll i ett beslut 

som inte har någon reell effekt på dennes förhållande till barnet.
88

 

 

Det finns dock i nuläget inga planer på att ta bort det kravet eftersom det 

tillgodoser ett annat krav, nämligen det att stora beslut rörande barnet inte 

ska tas ensamt av en vårdnadshavare i de situationer då det finns fler 

vårdnadshavare.
89

 

 

Det ställs inga specifika krav, förutom de som tidigare nämnts, på vilka det 

är som får ingå ett parental responsibility agreement. Ingenstans finns det 

reglerat om den som ingår avtalet måste ha uppnått en viss ålder eller 

liknande krav. Det anses dock rimligt att samma riktlinjer som används när 

man prövar huruvida en ogift fader är att se som en lämplig vårdnadshavare 

ska användas när man avgör en styvförälders lämplighet.
90

 

 

Det tas inte heller någon hänsyn till barnets intresse när man tecknar ett 

sådant här avtal.
91

 Det är helt och hållet de vuxnas viljor och intresse som 

styr och det är först i efterhand som barnet har något att säga till om då det 

kan ansöka om att få avtalet upphävt. Däremot ska domstolen ta hänsyn till 

barnets bästa när det godkänner ett avtal och en riktlinje där är att man ska 

se en klar fördel av att avtal tecknas, det ska alltså vara bättre för barnet att 

avtalet tecknas än att det inte finns.
92

 

 

 

                                                 
86

 N. Lowe and G. Douglas, Bromley´s Family Law, 2007, s. 423 med vidare hänvisning till 

s. 4A CA 1989 
87

 S. 4A (2) CA 1989 
88

 N. Lowe and G. Douglas, Bromley´s Family Law, 2007, s. 424 
89

 N. Lowe and G. Douglas, Bromley´s Family Law, 2007, s. 424 med vidare hänsvisning 

till s. 2(3)(7) CA 1989 
90

 N. Lowe and G. Douglas, Bromley´s Family Law, 2007, s. 424 
91

 N. Lowe and G. Douglas, Bromley´s Family Law, 2007, s. 424 med vidare hänvisning till 

s. 4A CA 1989 
92

 N. Lowe and G. Douglas, Bromley´s Family Law, 2007, s. 424 
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4.4.3 Avtalets varaktighet 

När parterna kommit överens om ett avtal är det giltigt till dess att en av 

vårdnadshavarna eller barnet själv ansöker i domstol om att få det hävt. Det 

fortsätter alltså att vara giltigt även i de fall styvförälderns förhållande med 

den biologiska föräldern tar slut, om inte någon ansöker om att få det hävt.
93

 

Det kan även vara så att ett avtal upphör att gälla på grund av att ett nytt 

avtal tar dess plats.
94

 

 

4.5 Vad gäller när det finns fler än två 
vårdnadshavare 

När det finns fler än två vårdnadshavare gäller samma regler som träder i 

kraft så fort det finns mer än en vårdnadshavare. Det betyder att det är 

ganska fritt för var och en av vårdnadshavarna att fatta egna beslut utan att 

rådfråga övriga vårdnadshavare.
95

 Tanken med den regleringen är att det ska 

vara möjligt för den eller de vårdnadshavare som barnet bor med att fatta 

vardagliga beslut utan att hindras i det.  Regleringen finns alltså till för att 

underlätta i vardagen.
96

 Den här regleringen mötte dock kritik, det 

ifrågasattes hur den sortens frihet skulle främja ett samarbete mellan 

vårdnadshavare efter det att förhållandet dem emellan tagit slut vid 

exempelvis skilsmässor.
97

 

 

Detta har lett till att det i praxis utvecklats restriktioner för hur långt 

vårdnadshavare får agera och besluta utan samtycke från samtliga 

vårdnadshavare. Där har det fastslagits att när det gäller allvarliga beslut 

som har stor eller långvarig effekt på barnet ska samtycke hämtas från alla 

vårdnadshavare.
98

 Exempel på sådana beslut är byte av efternamn och beslut 

om omskärelse oavsett barnets ålder.
99

 

 

 

 

                                                 
93

 N. Lowe and G. Douglas, Bromley´s Family Law, 2007, s. 425 med vidare hänvisning till 

s. 4A (3) CA 1989 
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 N. Lowe and G. Douglas, Bromley´s Family Law, 2007, s. 424 
95

 s. 2 (7), CA 1989 
96

 N. Lowe and G. Douglas, Bromley´s Family Law, 2007, s. 433 
97

 N. Lowe and G. Douglas, Bromley´s Family Law, 2007, s. 433 
98

 Re G (A Minor) (Parental Responsibility: Education) 
99

 N. Lowe and G. Douglas, Bromley´s Family Law, 2007, s. 433 
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4.6 Parental responsibility för den som 
inte är förälder eller styvförälder 

4.6.1 Alternativ till avtal 

Som tidigare redogjorts så kan de biologiska föräldrarna vara 

vårdnadshavare, antingen per automatik eller genom några enklare åtgärder. 

När det gäller styvföräldrar kan de aldrig ha automatiskt bli vårdnadshavare 

men även här är det relativt enkla åtgärder som krävs för att de ska bli 

vårdnadshavare.  

 

Det kan dock finnas omständigheter som gör att någon annan än en förälder 

eller styvförälder ska utses till vårdnadshavare.
100

 I de fallen är det inte 

tillräckligt att de som redan är vårdnadshavare kommer överens med den 

tredje parten om att även denna ska ha det ansvar och de rättigheter som 

följer med den rollen. Det kan till exempel röra sig om en mor- eller 

farförälder. Det som behövs då är en form av order, en så kallad residence 

order.
101

  

4.6.2 Residence order och shared residence 
order 

Det är upp till domstolen att utfärda en residence order.
102

 När det gäller 

dess samband med parental responsibility kan det bäst uttryckas genom att 

residence orders används när man vill ge någon annan än en biologisk eller 

styvförälder vårdnad. Det kan vara allt från mor- eller farföräldrar till en 

kvinna som är i ett förhållande med en annan kvinna men som inte är att 

anse som styvförälder på grund av att de inte ingått partnerskap.
103

 På 

samma sätt kan det också användas när föräldrar är sammanboende med sin 

partner utan att vara gifta. När domstolen utfärdar en residence order 

påverkar det inte de som redan är vårdnadshavare på så sätt att de inte 

fråntas den rollen.
104

 

 

Med en residence order blir den som tilldelas den vårdnadshavare för barnet 

det gäller.
105

 Det betyder dock inte att man kan använda dem som ett sätt att 

tilldela vårdnad till människor som barnet inte bor med. Det finns ett krav 

på en viss nivå av sammanboende med barnet för att man ska kunna införa 

en residence order.
106
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Till skillnad från parental responsibilty agreement eller order så upphör 

vårdnaden för den som berörs av en residence order så fort ordern upphör 

att gälla.
107

 På grund av det har det införts ett krav att när en ogift far 

påverkas av en residence order, alltså när han får vårdnad genom en sådan, 

så är domstolen även tvingad att utfärda en separat parental responsibilty 

order under section 4.
108

 Detta för att fadern inte ska fråntas vårdnaden per 

automatik om barnet av någon anledning inte längre ska bo hos honom. 

 

I takt med att samhället och bilden av hur en familj ser ut har utvecklats har 

det som kallas joint eller shared residence orders blivit allt vanligare. 

Tidigare kunde det vara så att mer än person ingick i en residence order, 

vilket betydde att barnet skulle ha mer än ett hem. Dock fanns det då ett 

krav på extraordinära omständigheter.
109

 Det kravet finns inte längre, man 

insåg att det kan vara i allas intresse att barnet skulle ha mer än ett hem.
110

 

Precis som när det gäller en vanlig residence order finns kravet om att det 

ska finnas någon form av boende hos den som tilldelas den.
111

 

 

 

4.6.3 Barnets bästa i residence orders  

Det finns inte uttryckligt i lagen att man ska ta hänsyn till barnets bästa (the 

welfare principle) men det har genom praxis utformats vissa riktlinjer om 

hur man ska förhålla sig till barnet när det ska avgöras om en order ska 

utfärdas eller inte.
112

 

 

Är barnet tillräckligt gammalt så kan domstolen med fördel ta del av dess 

önskemål när man tar ställning till en residence order.
113

 Det finns ingen i 

lag fastställd ålder som gäller för när man ska börja ta hänsyn till barnets 

önskemål, även det får man vända sig till praxis för att få svar på. 

 

I vissa fall har man inte tagit ställning till barnets vilja men ändå tagit 

beslutet utifrån det man anser vara i barnets intresse. Det var till exempel 

fallet när man avgjorde om ett barn fortsatt skulle få vistas hos sin styvfar 

även efter det att mannen separerat från barnets moder.
114

 Där ansåg man 

det skulle vara av värde för barnet att fortsatt få vistas hos styvfadern 
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vidare hänvisning till G v G (Joint Residence Order) [1993]  
114

 Black, Bridge, Bond, Gribbin, A practical approach to family law,  2007, s.480 med 

vidare hänvisning till Re H (Shared Residence: Parental Responsibility) [1995] 2 FLR 883 



 21 

eftersom som denna hade haft en stor del i barnets uppfostran innan 

separationen från modern. 

 

 

4.7 I vilka fall kan vårdnad upphöra 

Om en förälder automatiskt har blivit vårdnadshavare är det enda sättet 

ansvaret kan upphöra permanent genom att barnet adopteras bort.
115

 

Däremot förs det diskussioner om att det kan finnas anledning att tänka att 

omfattningen av vårdnaden minskas i takt med att barnet blir äldre och 

uppnår en mognad som gör att han eller hon själv kan ansvara för vissa 

beslut.
116

 

 

När det gäller personer som blivit utsedda till vårdnadshavare genom olika 

typer av orders gäller deras ansvar endast under den tid som ordern är 

giltig.
117

 När sådana orders utfärdas och är tidsbestämda är det inte svårt att 

avgöra när det tar slut. Det är inte heller svårt att se att vårdnaden upphör 

när barnet har uppnått myndighetsåldern eftersom de är utfärdade med 

avsikten att sörja för ett barn.
118

 

 

Det kan dock finnas fall när vårdnadens upphörande inte är lika självklart. 

Det kan handla om en förälder som har fått vårdnad genom ett så kallat 

parental responsibilty agreement, exempelvis en ogift fader. Presumtionen 

är då att det avtalet ska vara giltigt fram till dess att det med hänsyn till 

barnets välbefinnande kan anses lämpligt att avsluta det.
119

 Om man ska 

avsluta det i förtid krävs det att domstolen tar ställning till om de med 

hänsyn till de nya omständigheterna hade tilldelat fadern vårdnad om han 

inte redan haft den.
120

 Om de kommer fram till att de inte hade gjort det kan 

de, efter att någon annan vårdnadshavare ansökt om att få faderns 

vårdnadshavande avslutat, fatta ett sådant beslut.
121

 

 

 

4.8 Umgänge 

Genom något som kallas contact orders reglerar man barns umgänge med 

den förälder som de inte bor tillsammans med.
122

 Det är i första hand upp till 

föräldrarna att komma överens om vad som ska gälla men om de inte kan 
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det så finns det möjlighet att lämna in en ansökan till domstolen som då får 

avgöra frågan.
123

 Även i de fall det finns en överenskommelse kan en av 

föräldrarna lämna i en ansökan om att de vill ha umgängesreglerna 

ytterligare definierade. I dessa fall kan domstolen komma in och 

detaljreglera specifika dagar och hur kontakten ska se ut då.
124

 

 

Utgångspunkten är att alla barn har rätt till kontakt med båda sina föräldrar 

om det inte finns särskilda omständigheter som talar emot det.
125

 Om det 

inte finns möjlighet till traditionell kontakt genom besök kan domstolen 

beordra om andra former av kontakt som det blir upp till den 

kontaktsökande föräldern att upprätthålla.
126

 Det ligger alltså inte lika 

mycket ansvar på den förälder som barnet bor med i engelsk rätt som i 

svensk.  

 

En viktig faktor när domstolen avgör om en contact order ska utfärdas eller 

inte är om det finns blodsband mellan barnet och den sökande parten.
127

 Det 

är viktigt att domstolen ser till den påverkan beslutet får för barnet i det 

långa loppet och då kan det inte anses välmotiverat att ge någon utan 

blodsband till barnet umgängesrätt.
128

 Då är det viktigare att se till att barnet 

har kontakt med dem som de även senare i livet kan tänkas ha en önskan att 

ha kontakt med. 
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5 Internationella regler 

5.1 Inledning 

Vad som gäller i Sverige och England regleras självklart främst genom den 

nationella lagstiftningen i respektive land. Den lagstiftningen påverkas 

dock, och styrs i vissa fall, av internationella regler och konventioner. Här 

berörs två av de viktigaste och hur de har påverkat respektive lands 

lagstiftning. 

 

 

5.2 Barnkonventionen 

 

Det Sverige och England har gemensamt är att de båda är anslutna till FN:s 

barnkonvention. Det innebär att även genom konvention är de bundna att 

sätta barnets bästa i främsta rum när det gäller bland annat lagstiftning som 

rör barn.
129

 Detta har, som presenterats tidigare, båda länderna gjort och de 

har tagit hänsyn till det som säga i barnkonventionen när de gjort detta. 

 

Det finns dock skillnader i hur man i de olika länderna valt att tillämpa 

artikel 3 från barnkonventionen i den nationella lagstiftningen. Trots att det 

uttryckligen står i artikeln att barnets bästa ska vara fokus vid alla åtgärder 

som rör barn vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller 

lagstiftande organ, har man i England valt att tillämpa the paramountcy of 

welfare endast när det gäller domstolsförhandlingar.
130

 

 

Det innebär att när lagstiftarna i England ser över lagarna och eventuella 

förändringar som bör ske är de inte enligt nationell lag tvungna att ta hänsyn 

till barnets bästa. Dock är det svårt att säga hur stor påverkan detta får i 

slutändan, jämfört med svensk lagstiftning, då lagarna till stor del formas 

genom praxis i England. Domstolarna är även bundna till att ha barnets 

bästa i fokus enligt de internationella konventioner de är anslutna till.
131

 

 

Även om det i Sverige i tidigare domar har fastslagits att FN:s 

barnkonvention inte gäller som lag här visar utvecklingen att den får en allt 

viktigare roll och att det då inte enbart är domstolarna som måste ta hänsyn 

till den utan alla offentliga organ (med flera) som beslutar i ärenden kring 

barn.
132
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5.3 Europakonventionen 

Europakonventionen gäller sedan den 1 januari 1995 som svensk lag.
133

 det 

faktum att konventionen blev svenska lag betydde att den, naturligtvis, i 

större utsträckning än tidigare påverkar barns rättigheter i Sverige.
134

 I 

förarbetet till lagen betonade man att även om det kunde tyckas att Sverige 

då gällande rätt inte stred mot bestämmelserna i konventionen var det viktigt 

att även den framtida rätten överensstämmer med konventionen.
135

 För att 

vidare säkra att svensk lagstiftning inte heller i framtiden skulle strida mot 

konventionen lade man till en bestämmelse i grundlagen.
136

 Den 

bestämmelsen slår fast att lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid 

med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna.
137

 

 

 När det gäller Europakonventionen hävdas det ofta att den främsta artikeln 

där och alltså den som det ska tas mest hänsyn till är artikel 8 som behandlar 

rätten till familj och den familjens privatliv.
138

 Det kan därför tänkas uppstå 

en konflikt mellan det som är bäst är bäst för familjen och det som är bäst 

för barnet även om de två kanske oftast är desamma.
139

 Det har, främst i 

England, förts diskussioner om begreppet barnets bästa alltid är förenligt 

med artikel 8. Vidare har man undrat vilket som har företräde, barnets bästa 

eller rätten till familjeliv, om de två hamnar i konflikt. 

 

Om en medborgare i en stat som ska följa europakonventionen upplever att 

dennes rättigheter har blivit kränkta av staten finns möjlighet att få saken 

prövad i Europadomstolen.
140

 De inhemska domstolarna har dock getts en 

relativt stor frihet i att tolka vad som är nödvändigt eller inte när det gäller 

åtgärder som kan resultera i en inskränkning av rättigheterna som följer av 

artikel 8 i konventionen.
141

 Detta på grund av att de inhemska domstolarna 

har bättre insyn i hur de familjerättsliga förhållandena ser ut i landet.
142

 

Familjerättsområdet är dessutom ett område där det finns stora skillnader 

mellan länder vilket leder till att det är svårt för Europadomstolen att ha en 

bra, övergripande kontroll i samma utsträckning som den har inom andra 

områden.
143
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I och med Lissabonfördraget har Europakonventionen fått rättsligt bindande 

verkan i alla anslutna stater och har därmed fått ännu större betydelse för 

den nationella lagstiftningen.  
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6 Komparation och analys 

6.1 Vem är vårdnadshavare 

När ett barn föds är det samma regler som träder in. Modern blir automatiskt 

vårdnadshavare liksom fadern om det är så att föräldrarna är gifta vid 

tidpunkten för barnets födsel. Om det däremot rör sig om föräldrar som inte 

är gifta är det i båda länderna endast modern som automatiskt blir 

vårdnadshavare. För att även fadern ska bli det krävs det i stort samma 

förfarande i Sverige och England; att fadern registreras. Hur man går 

tillväga vid registrering skiljer sig något mellan länderna men på det stora 

hela påminner sätten väldigt mycket om varandra. Åtminstone så länge 

föräldrarna är överens om att båda ska vara vårdnadshavare. 

 

Om det är så att det finns osämja mellan föräldrarna och modern inte går 

med på att en viss man ska stå som vårdnadshavare så krävs en mer 

komplicerad process än en registrering. I både Sverige och England börjar 

man med att fastslå faderskap. När faderskap är fastslaget skiljer sig 

ländernas regelsystem åt gällande synen på fadern som vårdnadshavare. I 

Sverige finns en presumtion om att det är bäst för barnet att båda föräldrarna 

blir vårdnadshavare, den presumtionen saknas i England. Alltså utgår 

domstolarna där inte från att det alltid är det som är det bästa alternativet. 

Det innebär att man bedömer de ogifta fäderna på ett annat sätt i England än 

vad man gör i Sverige. Man skulle kunna säga att det är hårdare kriterier 

som ska uppfyllas när en ogift man vill ansöka om vårdnad för sitt barn utan 

moderns samtycke i England än i Sverige. Man tar i England hänsyn till 

faktorer som inte alls diskuteras i Sverige, exempelvis hur faderns relation 

varit till modern innan och under graviditeten. Om man tar som exempel ett 

barn som kommit till efter det att föräldrarna träffats och haft en tillfällig 

förbindelse så är det mer sannolikt att det barnet får två vårdnadshavare om 

det föds i Sverige än om det föds i England. Om det däremot skulle finnas 

en relation mellan föräldrarna som varit mer långvarig är det inte lika stor 

sannolikhet att det blir ett annorlunda resultat. 

 

 

6.2 Vad innebär det att vara 
vårdnadshavare 

I likhet med Sverige följer en rad skyldigheter med att vara vårdnadshavare i 

England. Man är ansvarig för att barnets fysiska och emotionella behov 

tillgodoses och man ska göra sitt yttersta för att så sker. I svensk lagstiftning 

är det emellertid klart uttryckt att utgångspunkten när man avgör vem som 

ska ha vårdnaden om ett barn alltid ska vara barnets bästa. I England 

använder man sig också av ett begrepp liknande barnets bästa och man 

respekterar självklart Barnkonventionen samt är bundna av 
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Lissabonfördraget. Men det finns inget uttryckligt ansvar för föräldrarna att 

alltid ha barnets bästa i åtanke.  

 

6.3 Antalet vårdnadshavare 

Här kommer den största skillnaden mellan svensk och engelsk lagstiftning. 

Medan det i svensk lag finns en begränsning att barn endast kan ha två 

vårdnadshavare vid ett och samma tillfälle saknar den engelska 

lagstiftningen en sådan begränsning. Där är det möjligt för ett barn att ha ett 

flertal vårdnadshavare samtidigt om det anses vara i barnets bästa intresse. 

Det finns inte reglerat i lag hur många personer som samtidigt kan ha 

vårdnad över ett barn så i teorin kan det vara hur många som helst. Det blir 

istället de praktiska möjligheterna som får avgöra. Man kan tänka sig att det 

inte skulle vara i ett barns bästa intresse att det hela tiden uppstod 

diskussioner eller konflikter kring hans eller hennes uppfostran. Så som 

lagstiftningen ser ut i England idag kan det vara så att ett barn har en mor, 

en far, en styvfar och styvmor som alla är vårdnadshavare förutsatt att det 

fungerar i det praktiska. Om det sedan skulle uppstå en situation där barnet 

blir omhändertaget av någon annan och denna får en residence order 

kommer även den att ha vårdnad.  

 

Det är alltså stor skillnad mellan Sverige och England på denna punkt. 

Medan det inte är möjligt för fler än två att varken teoretiskt eller praktiskt 

ha vårdnaden om ett barn finns det ingen tydlig begränsning i England.  

 

Även om man bortser från antalet vårdnadshavare finns det stora skillnader. 

Ett exempel är möjligheten till parental responsibilty agreements som finns i 

England. Det kan förvisso anses vara direkt kopplat till möjligheten att vara 

fler än två vårdnadshavare eftersom det annars inte skulle behövas den här 

typen av avtal. Avtalet ger föräldrar och andra vuxna i ett barns liv 

möjligheten att utforma vårdnaden på det sätt som bäst passar dem utifrån 

deras förutsättningar. Man är inte lika låst av lagstiftarnas tankar när man 

själv har möjlighet att påverka innehållet i ett sådant avtal. Självklart kan 

även vårdnadshavare i Sverige utforma sina förpliktelser i förhållande till 

sin vårdnad på ett annat sätt än det traditionella men det saknar den säkerhet 

som ett avtal, som sedan blir godkänt av en domstol, kan ge. 

 

 

6.4 När kan vårdnad upphöra 

Återigen finns här liknande regler i de båda länder. Huvudregeln är att för 

biologiska föräldrar som automatiskt fått vårdnad gäller det att endast 

adoption kan avsluta den. Genom en adoption avslutar man det ursprungliga 

vårdnadsförhållandet permanent och vårdnaden övergår till adoptanterna. 

Det innebär att det inte finns någon möjlighet för de föräldrar som adopterar 
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bort sitt barn att åter söka om vårdnaden. Denna regel återfinns i båda 

ländernas lagstiftning.  

 

Eftersom det i England finns möjlighet att ha fler vårdnadshavare än i 

Sverige finns det även fler möjligheter att ha avluta vårdnad. I de fall någon 

har tilldelats vårdnad genom en order av något slag upphör vårdnaden när 

ordern inte längre är giltig. I andra fall, till exempel när vårdnaden tilldelats 

genom ett agreement krävs ett avgörande från domstol. Här återkopplar man 

till lagstiftningen som finns när det gäller biologiska föräldrar och som även 

finns i Sverige, att det krävs en domstols beslut för att upphäva vårdnaden.  

 

 

 

6.5 Umgänge 

Här skiljer sig den svenska och engelska lagstiftningen åt. När man i den 

svenska lagstiftningen talar om umgänge och umgängesrätt är det inte enbart 

i relation till barnets biologiska föräldrar. Att det är barnets biologiska 

föräldrar det handlar om kan däremot vara en avgörande faktor i England. I 

Sverige har vårdnadshavarna ett ansvar att se till att barnen har en god 

kontakt med alla de vuxna som kan anses ha en avgörande roll i deras liv. 

Även om man med reglerna kring vårdnad lätt hade kunnat tro att så är fallet 

i England också stämmer det inte riktigt. Där ser man till blodsband samt till 

hur viktigt det är för barnet att ha kontakt med den vuxna i fråga innan man 

utfärdar en contact order för att reglera umgänget. 

 

 

6.6 Barnets bästa 

Sverige och England är båda anslutna till FN:s barnkonvention och 

Europakonventionen. På det viset är barnets bästa tillgodosett på samma sätt 

i de båda länderna. När det gäller hur det visar sig i respektive lands 

lagstiftning kan man se att de valt lite olika vägar. Medan man i Sverige fört 

in begreppet på flera ställen i Föräldrabalken har man inte valt samma väg i 

England. Här har man nöjt sig med att, genom lagstiftning, ålägga 

domstolen ansvaret att alltid sätta barnets bästa i främsta rummet. Man 

förlitar sig helt enkelt på att de båda konventionerna är tillräckliga för att se 

till att det representeras i övriga instanser och i barnets vardagliga liv. Hur 

stor påverkan det får i praktiken är svårt att säga. 
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7 Varför inte fler än två 
vårdnadshavare 

7.1 Bakgrund 

Det har med jämna mellanrum inkommit motioner till riksdagen om att den 

svenska lagstiftningen kring vårdnadshavare bör ses över. Dock har inga av 

de föreslagna förändringarna skett. Här följer en presentation av de 

anledningar som angetts i utredningarna av motionerna. 

 

 

7.2 Vårdnad i förhållande till umgänge 

När diskussioner har förts kring huruvida det kan vara lämpligt att ändra 

reglerna kring antalet vårdnadshavare i Sverige har frågan behandlats i 

relation till det umgänge som ett barn kan ha med andra än sina 

vårdnadshavare, och som vårdnadshavarna är skyldiga att arbeta för.
144

 När 

en av de tidiga motionerna om att lagen skulle ses över kom in avstyrktes 

den, utskottet förutsatte att frågan skulle behandlas i  påföljande betänkande 

av 2002 års vårdnadskommitté men så skedde inte. Frågan berörs inte i det 

betänkandet. I betänkandet ansåg man däremot att reglerna kring umgänge 

skulle ändras så att det blev vårdnadshavarnas ansvar att se till att deras barn 

fick tillräckligt umgänge med viktiga personer i deras liv. Därmed ansågs 

det inte längre finnas någon anledning att föreslå någon åtgärd för riksdagen 

på grund av de tidigare inkomna motionerna.
145

 

 

Efter det att de nya reglerna kring umgänge trädde i kraft år 2006 har det 

årligen inkommit motioner som föreslår att lagstiftningen kring 

vårdnadshavare ska ses över. Dessa motioner har inte heller lett till något 

förslag om åtgärd till riksdagen. Detta motiveras med att det nu i lagen finns 

regleringar som är menade att tillgodose barns behov för kontakt med andra 

vuxna än de två som kan vara vårdnadshavare.
146

 

 

Det utskotten i sina utredningar är överens om är att det inte finns någon 

anledning för dem att presentera någon åtgärd för riksdagen eftersom de inte 

anser att en ändring av antalet vårdnadshavare skulle tillgodose något av 

behov hos barnet som inte tillgodoses av lagstiftningen kring umgänge. 
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8 Varför fler än två 
vårdnadshavare 

8.1 Tänkbara situationer 

När kan ett behov av fler än två vårdnadshavare aktualiseras? I takt med att 

samhället utvecklas och familjebildningar med det är det möjligt att det inte 

alltid räcker med de två vårdnadshavare som erbjuds i svensk rätt idag.
147

 

Med den utgångspunkten är det alltså med barnets bästa i åtanke som man 

väljer att undersöka möjligheterna till fler än två vårdnadshavare. 

 

Traditionellt sett har familjer under en lång tid varit utformade på samma 

sätt. Det har funnits en moder och en fader och tillsammans har de på 

”naturlig” väg fått barn. Då har det inte varit aktuellt att diskutera om det 

kan vara så att ett barn kan behöva fler än dessa två föräldrar som 

vårdnadshavare. I dagens samhälle ser det inte längre ut så. Det är inte alltid 

en kvinna och en man som får ett barn tillsammans och som har för avsikt 

att uppfostra det barnet tillsammans. Även i de fall där det är 

utgångspunkten är det inte säkert att det i förlängningen blir så. Det kan 

hända att de biologiska föräldrarna separerar och att det kommer in 

styvföräldrar i bilden. Det kan också vara så att det är två kvinnor som 

tillsammans skaffar barn genom insemination eller på annat sätt tar hjälp av 

en man som sedan inte har för avsikt att vara en del av barnets liv.  

 

Det kan också handla om fler än två personer som tillsammans väljer att 

skaffa barn, och som har för avsikt att tillsammans uppfostra det barnet. 

Exempelvis kan det röra sig om ett lesbiskt par som väljer att få barn 

tillsammans med en eller två män.
148

 Det finns helt enkelt väldigt många 

olika sätt att få barn nuförtiden. Under dessa omständigheter kan det bli 

aktuellt att undersöka om det kan vara så att det är i barnets bästa intresse att 

ha fler än två vårdnadshavare. 

 

 

8.2 Måste alla vara vårdnadshavare 

I de situationer som nämns ovan kan man säga att barnet har fler sociala 

föräldrar än det har juridiska föräldrar eller vårdnadshavare.
149

 I vissa fall 

innebär det inte något problem, de som är vårdnadshavare utövar den rollen 

i samförstånd med den sociala föräldern och det finns ett gemensamt 

ansvarstagande som fungerar oberoende av lagstiftningen. Men det finns 

också familjer där det faktum att alla som agerar som barnets föräldrar inte 
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har några juridiska rättigheter eller skyldigheter gentemot barnet skapar 

problem, inte minst praktiska sådana.
150

 

Dessa problem kan vara av en pågående art, som manifesteras på så sätt att 

den sociala föräldern blir exkluderad från barnets liv i vardagen. Det kan 

innebära att barnets skola endast delger vårdnadshavare information som rör 

barnet och att den sociala föräldern inte får ta del av sådant som är viktigt 

för barnet.
151

 

 

Det kan också vara problem som uppstår först när den juridiska föräldern 

separerar från den sociala. I det fallet har den sociala föräldern i Sverige 

ingen möjlighet att få vårdnad om barnet och är också beroende av den 

juridiska förälderns välvilja när det gäller umgänge med barnet.
152

 En 

utökning av lagstiftningen som gör det möjligt för ett barn att ha fler än två 

vårdnadshavare hade förändrat detta helt. 

 

 

8.2.1 Barnets bästa 

Det man hela tiden måste återkoppla till när man diskuterar lagstiftning 

kring barn är dels om den existerande men även den önskade lagstiftningen 

är i barnets intresse. Barnets bästa är inte ett statiskt begrepp och det finns 

inga fasta kriterier för vad som i alla situationer är bäst för ett barn. Det kan 

istället ses som ett begrepp som utvecklas med tiden och som därför kan 

vara en bidragande orsak till att man inför ändringar i den lagstiftning som 

direkt påverkar barn.
153

 

 

 

 

8.3 Olika familjesammansättningar 

Anledningarna till att tillgodose ett barns möjligheter till fler än två 

vårdnadshavare kan vara många. Den främsta anledningen kan dock antas 

vara den att barnets familj ser annorlunda ut än de familjer som den 

nuvarande svenska lagstiftningen är baserad på. Lagstiftarna utgår från att 

det finns två vuxna människor i varje barns liv som är intresserade av att ha 

en betydande del i deras uppfostran.
154

 I de utredningar som finns där en 

ändring av vårdnadsformer diskuterats håller man fast vid normen om att 

familjer är utformade som två vuxna som tillsammans har ansvar för 

familjens barn.
155

 Det ska vara möjligt för två kvinnor som  gemensamt 

skaffar barn genom exempelvis insemination  att tillsammans vara 

vårdnadshavare. Den möjligheten är dock endast tillgänglig om fadern 
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frånsäger sig sin vårdnad. Om det är så att det finns flera föräldrar, 

biologiska och sociala, som vill ha en aktiv roll i barnets uppfostran, är det 

då verkligen i barnets intresse att begränsa deras möjligheter att vara det?
156

 

 

Det är tydligt att den svenska lagstiftningen är utformad med tanke på den 

klassiska kärnfamiljen. Det har sin grund i att svenska lagstiftare 

traditionellt sett är och har varit tveksamma att tilldela vårdnaden till någon 

utan biologiska band till barnet.
157

 Det kan vara en bidragande orsak till att 

det ännu inte kommit en lagändring i Sverige. 

 

 

8.3.1 Hur ett barn blir till 

Samhället ser inte längre ut så att det endast är de som lever tillsammans i 

en kärleksrelation som får barn. Eftersom lagstiftningen (i Sverige 

åtminstone) inte har utvecklats i samma takt som befolkningen innebär det 

att alla inte kan få den vårdnadssituation de önskar, utan de är hänvisade till 

den rättsföljd som kommer av det val det gjort gällande hur de blir 

gravida.
158

 Det mest tydliga är att om en man och kvinna tillsammans i ett 

äktenskap får ett barn blir de båda automatiskt vårdnadshavare. Det är också 

tydligt att moderns roll (förmodligen av rent praktiska skäl) är mer skyddad 

då hon automatiskt blir vårdnadshavare oavsett civilstånd. Utöver dessa 

situationer är det väldigt begränsat vilka möjligheter som finns för andra att 

bli vårdnadshavare. 

 

Om ett barn tillkommer genom insemination är det i dagsläget kvinnans 

make som blir vårdnadshavare, förutsatt att han lämnat sitt medgivande för 

insemination.
159

 Om det inte finns samtycke för inseminationen från 

kvinnans make är det istället donatorn som genom en faderskapsbekräftelse 

blir förälder (vilket inte behöver innebära att han blir vårdnadshavare). 

 

Det har med anledning av den rådande ordningen diskuterats vad det är som 

ska ligga till grund för de beslut som fattas kring vårdnadshavare. Är det så 

att det ska vara sättet som barnet kommit till på som ska vara den avgörande 

faktorn.
160
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8.4 Hur skulle en ändring av den svenska 
lagen komma till stånd 

Om det någon gång skulle bli så att de svenska lagstiftarna skulle välja att se 

över den nuvarande lagstiftningen och i förlängningen införa en förändring 

så är den stora utmaningen hur man skulle utforma den nya regleringen. Att 

det i dagsläget finns ett fungerande system i England innebär inte att det 

systemet skulle fungera Sverige. Dock är det möjligt att det engelska 

systemet skulle kunna agera inspirationskälla åt de svenska lagstiftarna.  

 

En utgångspunkt för att lagen överhuvudtaget skulle förändras är att man ser 

att samhällets behov har förändrats och att de lättare skulle uppfyllas genom 

en ändring av lagen.
161

 Enligt de utredningar som hittills gjorts har man inte 

funnit att det behovet finns.
162

 

 

                                                 
161

 A Singer, SvJT 2002 s.387 
162

 Civilutskottets betänkande 2010/11:CU18 s.21 



 34 

9 Avslutande diskussion 

Efter en genomgång av det svenska rättsläget blir det snabbt tydligt att även 

om det genom åren skett vissa förändringar inom familjerätten är det 

fortfarande mycket som baseras på en traditionell syn på familjen. 

Möjligheterna för vuxna utan blodsband till ett barn att bli vårdnadshavare 

för det barnet är fortfarande oerhört begränsade. Motiveringen för den 

begränsningen är tydligen att det finns andra möjligheter för de personerna 

att ha en delaktig roll i barnets liv. 

 

Frågan är då om de möjligheterna, främst rätten till umgänge är tillräckliga. 

Om man jämför med de rättigheter och skyldigheter som kommer med att 

vara vårdnadshavare kan man knappast säga att så är fallet. Däremot kan 

man möjligtvis argumentera för att umgänge räcker för vissa vuxna, att alla 

vuxna som har en viktig roll i ett barns liv kanske inte måste vara 

vårdnadshavare.  Det faktum att de har umgängesrätt kan kanske vara 

tillräckligt för att de ska bli en del av barnets liv.  

 

Fördelar med det nuvarande svenska systemet kan tänkas vara att det är 

relativt lättöverskådligt och praktiskt genomförbart. Det kan endast finnas 

två vårdnadshavare till ett barn vid en och samma tidspunkt. Är det två 

biologiska föräldrar som har vårdnaden är den vårdnaden någorlunda säkrad 

och det är svårt att överflytta eller avsluta den. Svårigheten ligger i att den 

som vill genomföra en förändring av vårdandsförhållandena måste visa att 

det är en nödvändig åtgärd. En önskan att ändra vårdnadsförhållanden kan 

komma antingen från myndighet (exempelvis socialtjänsten) eller från en 

förälder. Beroende på vem som står bakom önskan kan det vara olika 

tillvägagångssätt för att få igenom en förändring men inget sätt kan 

rimligtvis benämnas som enkelt. Med det i åtanke ska det, åtminstone i 

teorin mycket till för att den som en gång fått vårdnaden ska mista den. För 

de personer som inte har vårdnaden finns umgängesrätten till för att de ska 

få vara en del av barnets liv. 

 

Problemet med att förlita sig helt till att umgängesrätten ska fylla den 

funktionen är att man till stor del blir beroende av vårdnadshavarens 

välvilja. För även om det i lagen står att det är vårdnadshavarens skyldighet 

att tillgodose barnets umgängesrätt med relevanta personer finns det i 

praktiken ingen garanti för att så sker.  

 

När man talar om att utöka antalet vårdnadshavare det ska vara möjligt för 

ett barn att ha uppstår det ofta diskussion kring huruvida det är barnets eller 

den vuxnas rättigheter man ska se till. Det torde för de flesta vara 

någorlunda självklart att det är barnets bästa som sätts i främsta rummet. Att 

en vuxen vill vara vårdnadshavare bör därför inte vara tillräcklig grund för 

att det ska bli så. 
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Det kan dock hävdas att det faktum att en vuxen vill vara vårdnadshavare är 

en bra utgångspunkt för att barnets bästa ska tillgodoses. Åtminstone bör det 

inte anses vara en sämre utgångspunkt än det faktum att man har ett 

blodsband till barnet. För att det ska finnas möjligheter till en utveckling av 

den svenska regleringen kan man anta att det krävs en förändring av synen 

på familj och vad det innebär. 

 

Det kan finnas en mängd olika situationer som gör att det blir aktuellt för 

familjen i fråga att vilja ha mer än två vårdnadshavare för sitt barn. Som har 

diskuterats ovan kan det dels röra sig om ett par som har skiljt sig och 

därefter träffat nya partners. En sådan situation är inte ovanlig i dagens 

samhälle och kan leda till att det finns tre till fyra vuxna som har en nära 

relation till barnet och som är väldigt delaktiga i dess liv. Att det i nuläget 

inte finns någon möjlighet för alla dem att samtidigt vara vårdnadshavare ter 

sig problematiskt. 

 

Ytterligare ett tillfälle när begränsningen ter sig problematiskt är när det rör 

sig om samkönade par som får ett barn tillsammans, antingen enbart som ett 

par eller tillsammans med ett annat par. De kan som avsikt att barnet ska 

uppfostras av dem alla men tvingas med nuvarande lagstiftning välja vilka 

två som ska vara barnets vårdnadshavare. 

 

Enligt de utredningar som hittills gjorts i Sverige verkar en ändring av lagen 

inte nära förestående. Motioner inkommer varje år och varje år avstyrs de 

med motiveringen att en lagändring inte är nödvändigt med tanke på de 

regler som redan finns på plats. Det förs inga längre diskussioner kring 

motiveringarna vilket gör att de är något svåra att förhålla sig till.  

 

Möjligtvis är behovet av ytterligare vårdnadshavare inte lika stort i Sverige 

som det har varit i England. En jämförelse av de regler som finns kring 

umgänge visar att de reglerna är mycket mer inkluderande i Sverige än i 

England. Medan man i England koncentrerar barnets behov av umgänge till 

de vuxna med blodsband menar man i Sverige att det är viktigt att tillgodose 

barnets behov av umgänge även med andra vuxna som har betydelse för 

barnet.  

 

Om man ser till lagstiftningen i England är det ett system som kan tänkas 

fungera även i Sverige. Dock med några modifieringar. De möjligheter som 

finns för föräldrar i England att sluta avtal sinsemellan genom så kallade 

parental agreements kan troligtvis uppfattas som en någon långtgående 

åtgärd, åtminstone initialt, med svenska mått mätt. Om man ska utöka 

antalet vårdnadshavare får det förmodligen ligga på domstolarna att avgöra 

ansökningar av den typen. 

 

En annan svårighet med att införa en lagändring är den praktiska 

genomförbarheten. Det kan självklart vara fallet med alla typer av 

lagändringar och det blir extra tydligt här. Om man ska gå efter den 

Engelska modellen så innebär det omfattande ändringar och införandet av 

helt nya ställningstaganden och modeller i svensk rätt.  
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Som tidigare har nämnts så är tanken att lagarna i ett land ska spegla hur 

dess befolkning lever. När det gäller lagstiftningen kring vårdnadshavare i 

Sverige kan man inte riktigt säga att det stämmer. För en stor del av 

befolkningen fungerar den gällande lagstiftningen bra och täcker de behov 

de har. Men för en annan, väsentlig, del räcker den inte till och speglar 

överhuvudtaget inte den verklighet de lever i.  

 

Inte heller de diskussioner kring hur en eventuell förändring skulle kunna se 

ut reflekterar deras behov. I de få diskussioner som förts av lagstiftare kring 

ämnet håller man fast vid att även om det ska vara möjligt för andra än de 

biologiska föräldrarna att bli vårdnadshavare så ska det fortfarande finnas en 

begränsning på två. De motiveringar som ger för att det fortsatt ska vara så 

är, förutom umgängesrätten, väldigt otydliga.  

 

En ändring av den svenska lagstiftningen ser inte ut att vara nära 

förestående. När en förändring av vårdnadsreglerna genomfördes 2006 var 

det inte ens uppe till diskussion om huruvida det skulle vara fördelaktigt och 

önskvärt att utöka antalet vårdnadshavare till fler än två. Trots att det 

regelbundet inkommer motioner om önskade förändringar är det inget som 

genomförs.  

 

Efter att ha gått igenom den svenska och den engelska lagstiftningen kring 

antalet vårdnadshavare känns det inte som att det svenska systemet är 

tillräckligt. Att det hänvisas till att umgängesrätten skulle tillgodose de 

behov som finns gör att lagstiftarna verkar omedvetna om hur befolkningen 

lever och hur en ändring av vårdnadsreglerna skulle underlätta deras vardag 

samt ge dem en ökad rättssäkerhet.  

 

Förhoppningsvis fortsätter det inkomma motioner i likhet med dem som 

nämnts ovan, vilket kanske så småningom leder till en ändring av lagen. 
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