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Uppsatsen syfte är att undersöka och analysera vad som krävs för att en 

vårdnadsöverflyttning ska komma till stånd. Grundfrågan handlar alltså om när föräldrar kan 

förlora vårdnaden om sina barn och därmed om när en vårdnadsöverflyttning kan ske. För 

att undersöka detta krävs att även den faktiska vårdnaden utreds. Inom detta område är 

barnperspektivet och barns bästa centralt. Därför föll det sig naturligt att även formulera en 

delfråga som frågar vilken roll barnperspektivet spelar i vårdnadsöverflyttningar. Uppsatsen 

bygger på en traditionell rättsvetenskaplig metod. Lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin 

analyseras i tur och ordning. Materialet är dock till viss del hämtat från utomrättsliga källor. 

De relevanta lagarna är Föräldrabalken (FB), Socialtjänstlagen (SoL) och lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga. Uppsatsen är koncentrerad på 

vårdnadsöverflyttningar som sker som följd till att barnet tagits om hand för samhällsvård. 

Avgränsning sker bland annat genom att vårdnadsöverflyttningar som sker på grund av 

skilsmässa eller dödsfall inte kommer att behandlas. Endast situationer som rör barn kommer 

att utredas. Den övergripande slutsatsen är att en förälder kan förlora den faktiska 

vårdnaden enligt 2 § LVU på grund av missförhållanden i hemmet, som till exempelvis 

misshandel eller missbruk. Den rättsliga vårdnaden kan förloras på grund av två 

anledningar; på grund av brister i omsorgen enligt FB 6:7 eller enligt FB 6:8 på grund av att 

barnet rotats sig och haft dålig kontakt med föräldrarna under placeringen. Här är också 

barnets egen vilja särskilt viktig. 
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1 Inledning 

 

Barn som har föräldrar som är till exempel missbrukare, har psykiska problem eller på andra 

sätt brister i omvårdnaden är en väldigt utsatt grupp och behöver därför ofta extra 

uppmärksamhet för att deras behov och rättigheter ska tillgodoses. Barn i utsatta situationer 

kan placeras frivilligt enligt Socialtjänstlag (2001:453), (SoL) eller med tvång enligt lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU). I dessa två fall rör det sig om 

den faktiska vårdnaden, det vill säga att den dagliga omsorgen om barnet lämnas över till 

någon annan. I vissa fall kan det även gå så långt att en vårdnadsöverflyttning enligt 

föräldrabalken (FB) kan vara nödvändig. Vid en överflyttning enligt FB rör det sig om den 

rättsliga vårdnaden.1  

 

Under 1999 var cirka 17500 barn placerade enligt SoL och/eller LVU.2 Detta kan jämföras 

med att det 1999 fanns lite mer än 1,9 miljoner barn i Sverige.3 Det var alltså vid detta tillfälle 

något mindre än en procent av landets barn som var placerade enligt SoL och/eller LVU. En 

procent kanske inte låter så mycket, men det rörde sig ändå om cirka 17500 barn. Barn 

befinner sig i en mer utsatt situation än andra grupper. Bland annat på grund av att de är 

beroende av sina föräldrar. 

 

 

1.1 Ämnesval och syfte 

 

1.1.1 Ämnesval  

Enligt Anna Singer kan tre olika områden inom föräldrarätten identifieras; 

handlingsdirigerande, konfliktlösande och skyddande.4 Fokus kommer att ligga på 

skyddsaspekten, de andra områdena kommer endast att beröras ytligt. Uppsatsen avser 

behandla situationer där det anses att föräldrarna inte bör ha vårdnaden om sina barn och 

utreder vad som kan leda till att en vårdnadsöverflyttning sker. 

 

                                                 
1 Schiratzki, 1997, s. 193 och 221 f. 
2 Socialstyrelsen, Socialtjänst 2000:9, Insatser för barn och unga 1999, s. 3. 
3 Statistiska centralbyrån, Barn och deras familjer 1999, 
http://www.scb.se/templates/PlanerPublicerat/ViewInfo.aspx?publobjid=1777, (2008-12-08). 
4 Singer, Anna, 2000, Föräldraskap i rättslig belysning, Iustus förlag AB, Uppsala, s. 35 f. 



 2 

1.1.2 Syfte 

Syftet är att utreda vad som fordras för att en vårdnadsöverflyttning ska komma till stånd. 

Sker detta på grund av föräldrarnas olämplighet? För att utreda frågan om 

vårdnadsöverflyttning kommer även överlämnande av den faktiska vårdnaden enligt SoL och 

LVU att undersökas och analyseras. 

 

 

1.2 Frågeställningar 

 

Utifrån ovannämnda syfte blir grundfrågan: 

� Vad fordras för att en vårdnadsöverflyttning ska ske? 

 

För att analysera och besvara grundfrågan utreds i vilka situationer en förälder kan förlora den 

faktiska vårdnaden. 

Den första delfrågan blir därmed: 

� I vilka situationer kan den faktiska vårdnaden föras över till någon annan än 

föräldrarna? 

FB, SoL och LVU präglas alla av barnperspektivet och barns bästa. Därför blir det ett 

naturligt steg att även undersöka vilken roll barnperspektivet spelar när det rör sig om 

vårdnadsöverföringar. 

Den andra delfrågan blir därmed: 

� Vilken roll spelar barnperspektivet i vårdnadsöverflyttningar? 

 

 

1.3 Metod och material 

 

En traditionell rättsvetenskaplig metod har använts. Lagstiftning, förarbeten, rättsfall och 

doktrin undersöks och analyseras i tur och ordning. Även domar från hovrätterna har studerats 

eftersom det finns få prejudikat att tillgå. Detta material kommer att bearbetas och sedan 

analyseras. Även viss utomrättslig information har använts i form av dokument från 

myndigheter, främst Socialstyrelsen 
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De rättsregler som är tillämpliga på området finns att finna i FB, SoL, LVU och FN:s 

konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). I avsnittet om doktrin kommer främst 

Schiratzkis Vårdnad och vårdnadstvister att användas. Men även synpunkter från Norströms 

och Thunveds lagkommentarer i Nya sociallagarna, Titti Mattson, Anna Singer och Mats 

Sjösten kommer också att tas upp. 

 

 

1.4 Avgränsning 

 

Uppsatsen är koncentrerad på vårdnadsöverflyttningar i situationer där barn tagits om hand 

för samhällsvård. Situationer där vårdnaden flyttas över till någon annan på grund av dödsfall 

eller skilsmässa kommer inte att behandlas. Uppsatsen kommer heller inte att ta upp 

situationer där vårdnaden redan flyttats över till en särskild förordnad vårdnadshavare enligt 

FB 6:8 och denne sedan på något sätt anses olämplig som vårdnadshavare. Vidare avses 

endast sådana situationer som rör barn att utredas. Lägen som handlar om personer som är 

över 18 år men omyndigförklarats kommer alltså inte att behandlas. Frågor angående 

umgängesrätt för föräldrar som blivit fråntagna vårdnaden avses inte heller att tas upp, 

förutom om det någon gång är nödvändigt för framläggning. 

 

 

1.5 Disposition 

 

Nedan följer en kort beskrivning av olika begrepp. I kapitel två till fem sker en utredningen av 

rättsläget. Relevant lagstiftning finns i FB, SoL och LVU vilka tas upp i kapitel två. FB berör 

den rättsliga vårdnaden och SoL och LVU den faktiska. Kapitel tre om förarbetena behandlas 

de viktigaste propositionerna för de relevanta lagarna. I kapitel fyra om praxis finns tre 

rättsfall, ett från Högsta domstolen och två från Hovrätterna. Femte kapitlet behandlar 

doktrinen. Mest framträdande i detta avsnitt är förmodligen Schiratzki och Singer. I sjätte 

kapitlet analyseras materialet och i det sista och sjunde kapitlet finns slutsatserna.  
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1.6  Begrepp 

 

Familjehem: En plats där utsatta barn på uppdrag av socialnämnden kan bo för stadigvarande 

vård och fostran. Verksamheten är ej yrkesmässig.5  

 

Förmyndare: En person som har representerar barnet i ekonomiska frågor och som sköter 

dess tillgångar.6 

 

Jourhem: Som ett familjehem, fast för främst akuta situationer och tillfälliga placeringar.7 

 

Vårdnad: Den som är ansvarig för vårdnaden av barnet har juridisk rätt och skyldighet att 

uppfostra och vårda barnet och att bestämma över och företräda barnet i personliga 

angelägenheter.8 I rättstillämpningen görs en åtskillnad mellan rättslig vårdnad och faktiskt 

vårdnad. Med rättslig vårdnad menas vårdnadshavarens rättigheter och skyldigheter enligt 

lagstiftningen. Den faktiska vårdnaden innebär den dagliga omsorgen. Den faktiska och 

utgörs företrädesvis av den person som barnet bor hos.9 

 

Vårdnadshavare: Förälder eller tillförordnad person som är ansvarig för barnets vård och 

fostran. Vårdnadshavare behöver nödvändigtvis inte utöva förmyndarskap över barnet, det är 

dock det vanligaste att vårdnadshavare och förmyndare utgörs av samma person.10  

 

En åtskillnad mellan vårdnadshavare och vård enligt SoL eller LVU måste göras. Vård på till 

exempel ett familjehem innebär inte att vårdnadshavaren förlorar den rättsliga vårdnaden över 

barnet. Familjehemsföräldrarna utövar dock den faktiska vårdnaden av barnet. Om även den 

rättsliga vårdnaden flyttas över till familjehemföräldrarna upphör familjehemmet att anses 

som familjehem och socialnämndens kontroll upphör. Socialnämnden har dock fortfarande 

skyldiga att ge råd och stöd.11 

                                                 
5 Socialstyrelsen, Statistik: Socialtjänst 2008:9, Barn och unga - insatser 2007, s. 16. 
6 Socialstyrelsen, Termbank. 
7 Socialstyrelsen, Barn och unga – insatser 2007, s 17. 
8 Socialstyrelsen, Termbank. 
9 Schiratzki, 1997, s. 193. 
10 Ibid. 
11 Socialstyrelsens allmänna råd, SOSFS 1997:15, 20 kap. 
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Begreppen ”särskilt förordnad förmyndare” och ”särskilt förordnad vårdnadshavare” bör 

också nämnas. I mitten på 90-talet ersattes begreppet särskilt förordnad förmyndare av särskilt 

förordnad vårdnadshavare i flera lagrum, bland annat FB 6:7 och 6:8.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Proposition 1993/94:251, Förmyndarskapslagstiftningen, s. 183. 
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2 Lagstiftning 

 

De rättsregler som är tillämpliga på området finns som tidigare nämnts att finna i FB, SoL, 

LVU och barnkonventionen. Barnkonventionen kommer att tas upp först eftersom det är en 

internationell konvention som Sverige har ratificerat och därför bör följa och på grund av att 

de relevanta lagarna till viss del präglas av barnperspektivet. Alla länder som ratificerat 

konventionen är skyldiga att följa den. De kan dock inte tilldömas några rättsliga sanktioner 

om de inte gör det,13 så länge de inte bryter mot någon annan lagstiftning. Efter 

barnkonventionen behandlas SoL, LVU som reglerar den faktiska vårdnaden. Därefter 

behandlas FB som berör den rättsliga vårdnaden. 

 

 

2.1  Barnkonventionen 

 

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989. De flesta länder har i nuläget 

ratificerat konventionen. Sverige ratificerade den 1990 och var då ett av de första länderna. 

Konventionen om barns rättigheter är en allomfattande definition av de rättigheter som borde 

gälla för alla barn i världen. Oavsett kultur, religion eller dylikt ska definitionen gälla. 

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som handlar om hur staterna ska arbeta med 

konventionen. Av de 54 artiklarna är 41 stycken sakartiklar som säger vilka rättigheter varje 

barn ska ha och dessa ska läsas som en helhet. Vägledande för hur helheten ska tolkas är fyra 

av sakartiklarna i barnkonventionen. Det är artikel två, tre, sex och tolv och dessa kallas för de 

fyra huvudprinciperna.14
  

 

Artikel två slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den. 

Artikel tre anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 

som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats 

mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i 

varje enskilt fall. Sjätte artikeln säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. 

Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, 

                                                 
13 Fisher, David I, 2005, Mänskliga rättigheter - En introduktion, Nordstedts juridik, Stockholm, s.17. 
14 Barnombudsmannen, Barnkonventionen, www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=55, (2008-11-12). 
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psykiska och sociala utvecklingen. I artikel tolv behandlas barnets rätt att uttrycka sina åsikter 

och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska 

hänsyn tas till barnets ålder och mognad. 

 

 

2.2 Socialtjänstlagen 

 

Även i SoL nämns att hänsyn ska tas till barnets bästa. Detta står att läsa i 1:2. I 5:1 nämns 

socialnämndens skyldigheter angående barn och unga. Här sägs bland annat att de ska verka 

för att de växer upp under bra förhållanden och att de ska tillgodose barns särskilda behov. 

Det är socialnämndens uppgift att se till att barn växer upp under bra och stabila 

omständigheter. Det är alltså deras uppgift att ordna familjehem för barn vars föräldrar inte 

anses som lämpliga vårdnadshavare. 6:1 1 st: 

Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna 

tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende.” 

 

Enligt 6:5 ska det innan en familjehemsplacering sker utredas om barnet kan bo hos någon 

annan anhörig. Vägledande är dock vad som är bäst för barnet. I 6:8 står att i fall där barnet är 

placerat utanför det egna hemmet ska socialnämnden var sjätte månad pröva om vård 

fortfarande behövs. Om barnet varit placerat i samma familjehem i tre år ska socialnämnden 

utreda om en ansökan om vårdnasöverflyttning enligt FB 6:8 bör göras. 

 

Enligt 14:1 bör enskilda personer som får vetskap om att ett barn kan fara illa meddela detta 

till socialnämnden. Vissa myndigheter och anställda inom vissa myndigheter är skyldiga att 

anmäla till socialnämnden. 

”Myndigheter vers verksamhet rör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och 

sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården 

är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något 

som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.” 

Dessa verksamheter och dess anställda är även skyldiga att lämna uppgifter till socialnämnden 

angående sådana situationer om det anses vara betydelsefulla för utredningen. Observera att 

ordvalet för privata personer är ”bör anmäla” medan berörda myndigheter och dess anställda 

”är skyldiga att genast anmäla”. 
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2.3  Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

 

LVU kompletterar SoL på så sätt att den ger stöd åt insatser som inte sker på frivillig basis. 

Lagen ska alltså tillämpas först när det visar sig att det inte går att få samtycke till de 

nödvändiga insatserna. 1 § 2st. LVU: 

”Den som är under 18 år skall dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer 

som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med 

samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge fyllt 15 

år, av honom eller henne själv.” 

När barnet fyllt 15 år är det alltså inte endast föräldrarnas samtycke till vård som krävs för att 

vård ska kunna beslutas enligt SoL utan även barnets egen vilja. 

 

Lagen skiljer mellan ”miljöfall” och ”beteendefall”. Vård kan enligt 3 § LVU beslutas på 

grund av barnets eget beteende. Detta är dock utanför uppsatsens område och därför kommer 

det inte att behandlas närmare. Miljöfallen berör brister i barnets hemmiljö och behandlas i 2 

§ LVU. Här redogörs i likhet med FB vad som kan föranleda till att ett barn placeras i till 

exempel ett familjehem. 

”Vård skall 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 bestämmelsen ska det finnas en ”påtaglig risk” för att barnet på något sätt skadas. Det 

räcker därmed inte att risken är ringa.  

 

Om situationen är att anse som akut kan beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § 

LVU tas. Det är dock två rekvisit som måste vara uppfyllda för att ett omedelbart 

omhändertagande ska få beslutas. För det första måste det vara sannolikt att barnet behöver 

beredas vård med stöd av LVU. För det andra ska situationen vara så akut att rättens beslut 

om vård inte kan inväntas på grund av att barnets hälsa eller utveckling riskeras eller på grund 

av att den fortsatta utredningen skulle försvåras kraftigt.  

 

 

 

 

 



 9 

2.4 Föräldrabalken 

 

Enligt 6:2a ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet när det gäller avgörande enligt 

sjätte kapitlet. Hänsyn till barnets behov av en tillfredsställande kontakt med föräldrarna ska 

tas. Beslutsfattaren måste beakta om det finns någon risk för att barnet på något sätt far illa, 

till exempel genom övergrepp. I 2b § fastslås att även barnets egen vilja måste beaktas. Hur 

stor betydelse barnets vilja har beror dock på barnets ålder och mognad. Enligt 21:5 ska inte 

beslut tas som går emot barnets vilja om barnet nått en sådan mognad och ålder att dess 

önskemål bör beaktas, utom då det anses nödvändigt med hänsyn till barnets bästa. 

 

6:7 1 st. står att läsa:  

”Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller 

försummelse eller i övrigt brister i omsorgen på ett sätt som medför, bestående fara för barnets 

hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnad.” 

Enligt 6:7 ska alltså ändring i vårdnad ske om en förälder vid utövandet av vårdnaden på 

något sätt brister i omsorgen så att det medför att barnet får bestående fysiska eller psykiska 

skador. Om endast en förälder har vårdnaden ska vårdnaden i sådana fall som nämnts ovan 

enligt 6:7 2st. flyttas över till den andra föräldern.  I situationer där även den andre föräldern 

brister i omsorgen ska vårdnaden flyttas över till en eller två särskilt förordnade 

vårdnadshavare.  

 

6:8 behandlar situationer där barn under längre tid bott i ett annat hem än föräldrahemmet, till 

exempel i ett familjehem. 

 ”Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat hem än föräldrahemmet och är det 

uppenbart bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över till den eller dem 

som har tagit emot barnet eller någon av dem, skall rätten utse denne eller  

Om barnet bott i till exempel ett familjehem under en längre tid och därför rotat sig där kan 

det alltså anses vara bättre för barnet att familjehemmet i stället utses även som rättslig 

vårdnadshavare. Det framgår dock inte vilka skäl som krävs för att det ska anses vara bäst för 

barnet att vårdnaden förs över. 

 

Frågor om vårdnad enligt dessa paragrafer ska enligt 6:7 och 6:8 prövas på talan av 

socialnämnden. 

 

 



 10 

3 Förarbeten 

 

SoL och LVU ska skydda barn som på något sätt far illa i hemmiljön. Även FB har till viss 

del denna uppgift, här rör det sig dock inte endast om skyddsaspekten. Överföring av vårdnad 

kan ske på grund av andra orsaker än att barn far illa. Lagstiftaren anser att det är relativt svårt 

att exakt definiera i vilka situationer ett barn far illa. Situationer som kan föranleda till att barn 

far illa och exempel på handlingar och liknande ges dock i förarbetena. Situationer som på 

något sätt skadar barnet delas in i olika grupper: fysiskt våld, psykiskt våld, sexuella 

övergrepp, kränkningar, fysisk försummelse och psykisk försummelse. Alla dessa grupper kan 

beskrivas av ordet barnmisshandel.15 

 

Fysiskt våld innebär att barnet av någon annan blir fysiskt misshandlad eller utsätts för 

sjukdom. Detta kan till exempel orsakas av att en annan person slår barnet, nyper, sparkar, 

knuffar, kastar, skakar, luggar, river, biter, trampar på, tvingar in objekt i barnets mun, 

förgiftar, bränner eller försöker att dränka barnet.16  

 

Psykiskt våld förekommer om barnet konsekvent, oftast under en längre tid, på något sätt 

försätts i psykiskt lidande. Det behöver dock inte vara systematiskt och pågå under en längre 

tidsperiod, utan endast en allvarlig händelse kan innebära att barnet far illa. Psykiskt lidande 

kan bland annat uppstå på grund av absurda bestraffningar, förlöjligande, hån, nedvärderingar, 

avvisande, utfrysning, påtvingad isolering eller att barnet tvingas växa upp i en omgivning där 

det förekommer våld.17 

 

Till gruppen sexuella övergrepp räknas alla sorters sexuella handlingar som ett barn utsätts för 

av en annan person. En person utsätter ett barn för sexuella övergrepp om han eller hon 

utnyttjar att barnet befinner sig i en beroendeställning, om handlingen kränker barnets 

integritet, om handlingen sker mot barnets vilja eller är en handling som barnet inte kan förstå 

och inte är moget för. Vidare kan sexuella övergrepp innebära att personen tvingar barnet att 

titta på pornografi, blottar sig för barnet, smekningar på bröst eller könsorgan, onani eller 

vaginala, anala eller orala samlag.18  

                                                 
15 Proposition 2002/03:53, Stärkt skydd för barn i utsatta situationer, s. 47 ff. 
16 Prop. 2002/03:53, s. 48. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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Kränkningar medför att barnets psykiska hälsa riskerar att skadas genom att någon annan 

verbalt eller genom handling behandlar barnet på ett nedlåtande sätt eller klankar ner på 

barnets personlighet. Detta kan innebära att personen som kränker barnet på ett förolämpande 

vis klagar på barnets utseende, språk, begåvning eller fryser ut barnet. Fysiskt våld, psykiskt 

våld och sexuella övergrepp är alltid kränkande för barnet.19 

 

Ett barn utsätts för fysisk försummelse om vårdnadshavaren skadar eller äventyrar barnets 

fysiska hälsa eller utveckling genom att inte ge barnet tillräcklig omsorg. Till denna grupp hör 

bland annat hygien, kost, omvårdnad, kläder, möjlighet till vila och sömn, husrum, tillsyn, 

förebyggande hälsovård, medicinsk vård och skydd mot olycksrisker och skadlig exponering 

(skadligt hög ljudnivå, vistelse i miljöer där droger och hög alkoholkonsumtion 

förekommer).20 

 

Psykisk försummelse liknar den fysiska arten, det är dock här den psykiska hälsan som kan 

skadas istället för den fysiska. Psykisk försummelse kan ske på grund av att barnets 

fundamentala behov av till exempel uppmärksamhet, tillhörighet, fostran, vägledning, 

stimulans och utveckling inte tillgodoses.21 

 

Dessa olika grupper kan ofta gå in i varandra. Till exempel bör sexuella övergrepp innebära 

att barnet utsätts för fysiskt våld, psykiskt våld och kränkningar. 

 

Om socialnämnden får vetskap om att en förälder har misshandlat, hotat eller begått 

övergrepp mot någon familjemedlem bör de påbörja en automatisk prövning av vårdnaden.22 

Våld i barnets närmiljö, mot till exempel ett syskon kan påverka barnet allvarligt psykiskt.23  

Barnet själv måste alltså inte personligen ha blivit utsatt för våld, övergrepp eller liknande för 

att en prövning angående vårdnad ska påbörjas. 

 

 

 

                                                 
19 Ibid. 
20 Prop. 2002/03:53, s. 49. 
21 Ibid. 
22 SoU 2005:43, Vårdnad, boende och umgänge - Barnets bästa, föräldrars ansvar, Betänkande av 2002 års 
vårdnadskommitté, s. 121. 
23 SoU 2005:43, s. 197. 



 12 

3.1 Socialtjänsten 

 

Här kommer de olika avseendena inom omhändertagande, placeringar och vårdnad att utredas 

allmänt. De aspekter som skiljer sig mellan SoL och LVU kommer sedan att klargöras var för 

sig. 

 

Inom socialtjänsten finns tre huvudområden, allmänna insatser, strukturinriktade insatser, och 

individuella insatser. Till allmänna delen hör generellt utformade sociala insatser, bland annat 

barnomsorg. Strukturinriktade insatser är bland annat insatser som är till för barns omvårdnad 

och utveckling. Till individuella insatser hör bland annat rådgivning om barnuppfostran24 och 

placering och familjehem.25 Det går dock inte alltid att dra en klar gräns mellan de olika 

områdena.26 Frivilliga insatser bereds med stöd av SoL och tvångsåtgärder med stöd av 

LVU.27 

 

Innan det blir fråga om att placera barnet utanför det egna hemmet ska möjligheten till andra 

insatser undersökas. Detta kan ske genom till exempel kontaktpersoner och för barn i 

skolåldern genom familjedaghem. Vistelse i ett familjedaghem kan bland annat föranledas av 

att föräldrarna är missbrukare eller psykiskt sjuka och därmed inte kan tillgodose barnets alla 

behov men ändå anses vara lämplig att få behålla vårdnaden. Om alternativa insatser inte är 

tillräckliga kan placering utanför hemmet bli aktuell.28 Socialtjänsten bör dock göra allt de 

kan för att förebygga att barnet måste lämna sina föräldrar.29 Ett barn bör inte skiljas från sina 

föräldrar på grund av ekonomiska skäl. Därför bör föräldrarna kunna få ekonomiskt stöd för 

att förhindra att detta sker.30 

 

När ett barn placeras utanför det egna hemmet ska närhetsprincipen vara vägledande. Barnet 

ska placeras så nära hemmiljön som möjligt, företrädesvis inom den egna kommunen. Det kan 

dock i vissa fall finnas anledningar till att andra lösningar är att föredra. En nackdel till att 

placera barnet nära hemmiljön är att det i vissa fall kan vara skadligt för barnet. En annan 

                                                 
24 Proposition 1979/80:1, Om socialtjänsten, s. 152. 
25 Prop. 1979/80:1, s. 179. 
26 Prop. 1979/80:1, s. 92. 
27 Prop. 2002/03:53, s. 45. 
28 Prop. 1996/97:124, s. 92. 
29 Prop. 1979/80:1, s.122. 
30 Prop. 1979/80:1, s 221. 
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anledning till att barnet placeras längre bort kan vara att barnet placeras hos släktingar.31 

Vidare är utgångspunkten att barnet efter en placering utanför hemmet ska återförenas med 

sina föräldrar. En återförening kan göras lättare om barnet har kontakt med föräldrarna under 

placeringen och om placeringen inte sker långt ifrån hemmet. Vård i familjehem är att föredra 

framför vård på institution.32  

 

En uppgift för socialarbetaren är väga konsekvenserna av separation från föräldrarna mot 

konsekvenserna av att barnet får bo kvar i föräldrahemmet. Frågan är alltså om det är bäst för 

barnet att bo kvar i föräldrahemmet eller placeras i till exempel ett familjehem. Beslutet ska 

alltid tas efter en bedömning av vad som är minst skadligt för barnet.33 

 

3.1.1 Socialtjäntslagen 

Den första socialtjänstlagen trädde i kraft 1982 och ersatte då bland annat barnavårdslagen 

och socialhjälpslagen. 2001 ersattes denna lag av den socialtjänstlag som idag är gällande.34  

SoL är att anse som en målinriktad ramlag och innehåller därför relativt få preciserade 

regler.35 När SoL 2001 ändrades redigerades innehållet om. Lagen delades bland annat in i 

kapitel och språket moderniserades. Lagen blev därmed mer överskådlig.36 Ledande begrepp 

är helhetssyn, frivillighet, självbestämmande, kontinuitet, normalisering, flexibilitet, närhet 

och valfrihet.37 SoL är alltså en lag om frivilliga insatser. Om föräldrarna inte godkänner att 

barnet till exempel placeras i ett familjehem kan detta inte göras med stöd av SoL. 

 

Socialnämnden ska enligt SoL 6:1 sörja för att barn som behöver vårdas utanför 

föräldrahemmet tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende. Med 

familjehem menas vård i enskilt hem som arrangeras genom socialnämndens delaktighet.38 

Med hem för vård eller boende (HVB) avses institutioner.39 

 

Enligt SoL 14:1 1st. bör alla som får vetskap om att ett barn kan fara illa i hemmet meddela 

detta till socialnämnden. Detta för att socialnämnden så tidigt som möjligt ska få kännedom 

                                                 
31 Prop. 1979/80:1, s. 215 ff. 
32 Prop. 1979/80:1, s. 305 f. 
33 Prop. 1979/80:1, s. 307. 
34 Norström, Carl och Thunved, Anders, 2008, Nya sociallagarna, Nordstedts juridik, Vällingby, s. 32 f. 
35 Strömberg, Håkan och Lundell, Bengt, 2006, Speciell förvaltningsrätt, Liber, Malmö, s. 125. 
36 Proposition 2000/01:80, Ny socialtjänstlag m.m. s. 85 f. 
37 Proposition 1996/97:124, Ändring i socialtjänstlagen, s 28. 
38 Prop. 1979/80:1, s. 304. 
39 Prop. 1979/80:1, s. 324. 
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om när ett barn far illa. Denna uppmaning är endast en rekommendation och saknar därför 

straffsanktion. Vidare är myndigheter och anställda på myndigheter som får vetskap att ett 

barn kan fara illa skyldiga att anmäla detta till socialnämnden.40 Anmälningsplikten innebär 

också att de som är skyldiga att lämna uppgifter till socialtjänsten även är skyldiga att lämna 

motsvarande uppgifter som vittne i domstol när det rör sig om mål om vissa brott mot 

underårig samt mål enligt vissa bestämmelser i SoL och LVU. 41 Den som är skyldig att 

anmäla situationer där barn kan fara illa och underlåter det riskerar disciplinära påföljder. 

Något straffansvar finns dock inte föreskrivet.42 

 

Angående bestämmelsen i 14:1 behöver nödvändigtvis inte röra sig om missförhållanden i 

hemmet, utan kan även röra sig om förhållanden utanför. Vidare behöver det inte stå klart att 

barnet far illa, endast misstanke krävs.43  

 

3.1.2 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Om föräldrarna och/eller barnet inte medger vård enligt SoL kan detta som tidigare nämnts 

ske med stöd av LVU. När barnet fyllt 15 år ska barnet själv få vara med och besluta i frågor 

angående vårdnaden.44  

 

I 2 § LVU regleras i vilka situationer vård kan beslutas på grund av att barnet på något sätt far 

illa i hemmet, så kallade miljöfall. Enligt denna paragraf kan vård beslutas ”på grund av 

fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat 

förhållande i hemmet” som gör att det finns ”påtaglig risk” för att barnets hälsa och 

utveckling skadas. Angående fysisk och psykisk misshandel så räcker det med att 

misshandeln räknas som ringa för att barnets utveckling riskerar att skadas.45 Med ”otillbörligt 

utnyttjande” menas främst att någon av vårdnadshavarna utnyttjar barnet i pornografiskt syfte. 

Men det kan även innebära att barnet får ta för stort ansvar för familjen när det gäller att ta 

hand om till exempel syskon, i sådan grad att barnet kan skadas av det. Situationer där barnet 

utsätts för vanvård hör till ”brister i omsorgen”. Vanvård kan vara allvarliga brister i den 

materiella omsorgen eller dålig tillsyn som leder till att barnet inte får det skydd som krävs för 

barnets ålder.  Situationer där föräldrar vägrar sina barn nödvändig medicinsk behandling 

                                                 
40 Prop. 1979/80:1, s. 536 f. 
41 Prop. 1996/97:124, s. 102 ff.  
42 Prop. 1979/80:1, s. 537. 
43 Prop. 1996/97:124, s. 102 ff.  
44 Prop. 1979/80:1, s. 499 f. 
45 Prop. 1979/80:1, s. 581 f. 
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räknas som vanvård och även situationer där vårdnadshavarna fysiskt eller psykiskt 

försummar sina barn.46 

 

När vård bereds på grund av att barnet far illa i hemmiljön är ofta insatser under en längre tid 

nödvändiga. Det kan dock vara svårt att på förhand veta hur lång tid barnet behöver vårdas 

utanför hemmet. När vård med stöd av LVU beslutats övergår ansvaret för vård och omsorg 

om barnet på socialnämnden.47 

 

 

3.2 Föräldrabalken 

 

3.2.1 Barnets bästa 

Det avgörande ska alltid vara vad som är bäst för barnet. Vad som anses vara bäst för barnet 

måste avgöras individuellt från fall till fall. Barnets egna önskemål ska alltid beaktas. Hur stor 

betydelse denna aspekt får ska dock bero på barnets mognad och ålder.48 Principen om barnets 

egen vilja kan gå före principen om barnets bästa, om det anses att barnet är tillräckligt 

moget.49 Det framkommer dock inte i förarbetena i vilken utsträckning detta verkligen sker i 

verkligheten.  

 

3.2.2 Överföring av den rättsliga vårdnaden 

Innan en överflyttning sker ska socialtjänsten ge familjen stöd och hjälp i annan form. Om det 

sedan inte är nog kan det blir fråga om att barnet placeras i ett familjehem och kanske även en 

överflyttning av vårdnaden. Det är dock ovanligt att en överflyttning av vårdnad sker enligt 

FB 6:7 om inte barnet omhändertagits med stöd av LVU.50 

 

För att en överflyttning av vårdnaden ska ske enligt FB 6:8 bör det krävas att barnet bott hos 

dem som ska tillförordnas vårdnaden under flera år. Det ska även krävas att barnet har blivit 

så fäst vid familjehemmet så att barnet ser det hemmet som sitt eget.51 Någon tidsgräns för hur 

länge barnet ska ha bott i familjehemmet anges inte i förarbetena. I vissa fall kan man dock 

                                                 
46 Proposition 1989/90:28, Om vård i vissa fall av barn och ungdomar,  s. 65. 
47 Prop. 1979/80:1, s. 501 ff. 
48 Proposition 1997/98:7, Vårdnad boende och umgänge, s. 35. 
49 Prop, 1997/98:7, s. 199. 
50 Prop. 1981/82:168, 68. 
51 Betänkande 1997/98:LU12, Vårdnad boende och umgänge. 
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förutse att barnet kommer att bo i familjehemmet under en längre tid. För att barnet i sådana 

situationer lättare ska kunna växa upp under trygga och varaktiga omständigheter kan 

vårdnaden redan i början flyttas över till familjehemmet.52 I situationer som dessa krävs det 

alltså inte att föräldrarna anses som olämpliga. Tanken är dock inte att föräldrar ska behöva 

vara oroliga att förlora vårdnaden när de frivilligt placerar ett barn i ett annat hem. 

Grundtanken bör vara att barnet ska återförenas med föräldrarna.53 Huvudsakligen sker 

överflyttning av vårdnad mot föräldrarnas samtycke endast i de situationer som anses vara så 

allvarliga att en återförening inte är sannolik inom en överskådlig tid.54 

 

Vårdnaden kan flyttas över till en eller två särskilt förordnade förmyndare. Vårdnaden ska 

dock inte anförtros gemensamt om de inte är beredda att också ha gemensamt rättsligt ansvar 

för barnet.55 Att flytta över vårdnaden till familjehemsföräldrar är en möjlighet. En annan 

lösning är att föra över vårdnaden till någon närstående, till exempel mor- eller farföräldrar 

eller andra släktingar. Att placera barnet hos någon närstående bör vara att föredra i de flesta 

fall eftersom det oftast leder till att barnets naturliga nätverk bevaras.56 Om föräldrarna har 

gemensam vårdnad och skiljer sig ska överflyttning av vårdnad till en särskilt förordnad 

förmyndare endast ske om ingen av föräldrarna anses vara lämpliga som vårdnadshavare.57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Ibid. 
53 Prop. 1981/82:168, s 39. 
54 Prop. 2002/03:53, s 85. 
55 Prop. 1981/82, s. 68. 
56 SoU 2005:43, s. 502 f. 
57 Proposition 1981/82:168, Om vårdnad och umgänge mm, s. 38. 



 17 

4 Praxis 

 

4.1  NJA 1993 s. 666 

 

Detta rättsfall rör sig om en pojke, Thomas, som sedan spädbarnsåldern har bott i ett 

familjehem. Fråga om överflyttning av vårdnad enligt FB 6:8. Makarna O har tre barn 

tillsammans, Stefan, Helena och Thomas.  1980 omhändertogs barnen med stöd av 

barnavårdslagen. De blev placerade på tre separata fosterhem, Stefan fördes tillbaka till 

föräldrarnas hem 1987. 

 

Stadsdelsnämnden väckte talan i tingsrätten mot makarna O och yrkade att Thomas respektive 

Helenas fosterhemsföräldrar skulle utses som särskilt förordnade förmyndare och därigenom 

även utöva vårdnaden. Yrkandet angående Helena drogs dock sedan tillbaka i HD av 

stadsdelsnämnden. Därför kommer redovisningen av fallet att koncentreras på Thomas. Enligt 

Makarna O är det inte uppenbart att det är bäst för Thomas att bo kvar hos fosterföräldrarna. 

De hävdar även att fosterföräldrarna är olämpliga vårdnadshavare. Om tingsrätten skulle 

döma emot dem yrkar föräldrarna på rätt till obevakat umgänge i föräldrahemmet varje helg, 

storhelger och skollov. Stadsdelsnämnden medger rätt till umgänge, men inte i sådana former 

och så ofta som makarna O yrkar. I övrigt bestrider de makarna O:s yrkanden. 

Stadsdelsnämnden tillför även att föräldrarna i nuläget inte har tillräcklig förmåga att ge 

barnen en ”tillfredsställande vård och fostran”. En anledning till att barnen placerades långt 

ifrån föräldrarna var att de en gång hämtade Stefan ifrån ett fosterhem och sedan gömde 

honom. I nuläget vill inte barnen åka till föräldrarna och föräldrarna vägrar att besöka dem i 

familjehemmen. Senast de träffades var i juni 1989. Föräldrarna har nu även hemligt 

telefonnummer vilket omöjliggör för både familjehemsföräldrarna och barnen att kontakta 

föräldrarna via telefon. Thomas har stora behov av stabilitet i hemmiljön och är mycket fäst 

och beroende av sina familjehemsföräldrar. Barnpsykologen anser att det är bäst för Thomas 

att få bo kvar hos sina familjehemsföräldrar. Thomas har även uttryckt att hans egen vilja är 

att få stanna kvar i familjehemmet. 

 

Enligt FB ska barnets bästa vara vägledanden och barnets egen vilja ska beaktas beroende på 

barnets ålder och mognad. Även enligt barnkonventionen, som då var godkänd av Sverige 

men inte direkt bindande, är barnets bästa det viktigaste. Att barnets vilja ska beaktas nämns 
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även här. Enligt FB är det förenligt med barnets bästa att föräldrarna har vårdnaden, så länge 

de inte anses vara olämpliga. Tingsrätten anser inte att det har bevisats att makarna O är att 

anse som olämpliga. Om barnet dock har vistats och fostrats i ett annat hem än föräldrarnas 

under en längre tid och att det är uppenbart att det är bäst för barnet att vårdnaden överflyttas 

till dem som tagit hand om barnet, ska de utses som särskilt förordnade förmyndare och utöva 

vårdnaden. Thomas har stadigvarande bott hos familjehemsföräldrarna i mer än tio år, vilket 

är större delen av hans liv.  Han har rotat sig där och anser familjehemmet som sitt ”riktiga” 

hem. Även Thomas egen vilja måste tas hänsyn till. Det är helt klart bäst för honom att 

vårdnaden överflyttas till familjehemsföräldrarna. Med barnets bästa i beaktande anser 

tingsrätten att föräldrarna ska få rätt till umgänge med barnen, dock inte i sådan utsträckning 

som Makarna O yrkat på. Tingsrätten beslutar att familjehemsföräldrarna ska utöva vårdnaden 

om Thomas i egenskap av särskilt förordnade förmyndare och tillgav föräldrarna rätt till 

umgänge tre gånger per dagtid per år och tre helger per år i familjeföräldrarnas hemstad. 

 

Domen överklagades till hovrätten av både stadsdelsnämnden och makarna O. Makarna O 

yrkade att stadsdelsnämndens talan vid tingsrätten skulle ogillas. Om inte yrkade de om bifall 

angående sina vid tingsrätten yrkanden angående umgänge. Stadsdelsnämnden yrkade på att 

hovrätten skulle upphäva tingsrättens domslut angående föräldrarnas rätt till umgänge tre 

helger per år. Parterna bestred varandras yrkanden och stadsdelsnämnden åberopar i stort sätt 

samma grunder som i tingsrätten. Makarna O tillade att ett överflyttande av den rättsliga 

vårdnaden skulle bryta mot artikel 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Ett 

sådant beslut skulle enligt konventionen innebära en grov kränkning av deras privatliv. 

 

Hovrätten tar likväl som tingsrätten upp FB och bestämmelserna däri angående barnets bästa 

och att barnets vilja ska beaktas beroende på ålder och mognad. Vårdnaden ska flyttas över 

till särskilt förordnad förmyndare om barnet stadigvarande bott hos dessa och det är uppenbart 

att det är till barnets bästa. Vägledande när sådana beslut ska tas är hur lång tid som barnet 

bott i familjehemmet och hur barnet rotat sig där. En annan aspekt som är viktig är kontakten 

mellan barnet och föräldrarna. Om kontakten varit knapphändig är också detta något som 

visar på att en vårdnadsöverflyttning är det bästa för barnet. Utredningen visar att Thomas har 

rotats sig och känner sig hemma hos familjehemsföräldrarna. Thomas är nu så pass gammal 

och mogen att deras åsikter bör ha mycket stor betydelse i sådan här fall. Thomas är helt 

beslutsam om att han vill bo kvar i familjehemmet. Kontakten med föräldrarna har under de 

senaste åren har varit knapphändig. Hovrätten ger vid handen att familjehemsföräldrarna är 
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olämpliga som vårdnadshavare. Makarna O menade även att en vårdnadsöverflyttning inte 

skulle vara förenlig med Europakonventionen. Hovrätten anser dock att de såg till barnets 

bästa och tog hänsyn till Thomas egen vilja. Detta överensstämmer med barnkonventionen 

och det finns ingen anledning att bedömningen inte skulle vara förenlig med 

Europakonventionen. Hovrätten fastställde tingsrättens domslut. 

 

Makarna O överklagade till Högsta domstolen och yrkade att domarna från tingsrätten och 

hovrätten skulle upphävas så att de skulle få vara förmyndare för Thomas. Om inte yrkade de 

på utökad umgängesrätt. Stadsdelsnämnden bestred ändring av domarna. 

 

Efter rättegången i hovrätten dömde Europadomstolen att myndigheternas tillvägagångssätt i 

samband med att beslut om omhändertagande av makarna O:s barn ej var i linje med 

europakonventionen. Då socialmyndigheten meddelade begränsningar i umgängesrätten, 

gjordes det utan stöd i svensk lag. Detta bröt mot artikel åtta i europakonventionen. Det var 

även ett brott mot artikel sex eftersom makarna O inte kunde få beslutet angående umgänge 

prövat i svensk domstol. HD fann att inget hinder för att ett beslut angående umgänget inte 

skulle kunna ha överklagats i svensk domstol. De fann därför också att ingen brytning mot 

europakonventionen skett. 

 

Angående vårdnadsfrågan anser HD att det avgörande för att flytta över vårdnaden enligt FB 

6:8 är vilken anknytning barnet har till familjehemmet och barnets relation till de biologiska 

föräldrarna. Det är även viktigt att barnets egen vilja beaktas noga. Det krävs egentligen inte 

att föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare, om det är uppenbart att det är bäst för barnet 

att den nuvarande situationen får bestå. Thomas har bott i familjehemmet i nästan hela sitt liv. 

Därför uppfattar han det hemmet som sitt eget. Han ha även så pass gammal och uppnått 

sådan mognad att hans vilja att stanna hos familjeföräldrarna ska tillmätas stor betydelse.  

 

HD fann att anledningen till den dåliga kontakten med föräldrarna beror på att de tagit så få 

egna initiativ till kontakt och att de inte har varit ovilliga att besöka familjehemmet. Makarna 

O påstår även att familjehemsföräldrarna är olämpliga vårdnadshavare. Detta finner HD inget 

stöd för. HD anser efter en sammanvägning av omständigheterna att det bästa för Thomas är 

att vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna. Angående umgängesfrågan anser HD 

att de inte har några skäl för att döma annorlunda än hovrätten. De fastställer därför 

hovrättens domslut. 
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Gällande domarna i Europadomstolen så har de svenska domstolarna tagit hänsyn till 

barnkonventionen och barnets bästa. Denna bör överensstämma även med 

europakonventionen, därför bör domsluten inte kunna bryta mot europakonventionen. 

 

 

4.2  RH 1990:127 

 

I detta rättsfall från hovrätten har pappan dödat mamman och dömts till ett långt fängelsestraff 

för detta. Frågan är om deras två barn ska anförtros en särskild förmyndare. Aktuella lagrum 

är FB 6:1, 6:2 och 6:7.   

 

Socialförvaltningen yrkade i tingsrätten att vårdnaden om barnen, Per och Pernilla skulle 

flyttas över till en särskilt förordnad förmyndare. Mamman har sedan tidigare fyra barn med 

en annan man. Dessa är omhändertagna med stöd av LVU. Familjen var i kontakt med 

socialnämnden flera gånger bland annat på grund av pappans alkoholproblem och misshandel 

av mamman. Pappan knivhögg och dödade mamman när barnen var på plats. Barnen blev då 

placerade på ett barnhem och kom sedan till ett familjehem.  

 

Pappan menar att han inte brustit i omsorgen av barnen. Han hävdar även att det inte fanns 

något alkoholmissbruk. Enligt honom var det mamman som misskötte omsorgen om barnen 

och kunde ibland vara borta flera nätter i sträck och ibland lämna barnen helt ensamma. 

Pappan hävdar att han aldrig misshandlat mamman och han minns inte vad som hände när hon 

dog. Han vet dock att barnen inte var i samma rum som dem. Barnen har besökt honom på 

fängelset flera gånger och aldrig varit rädda för honom. Enligt honom vill de bo med honom 

när han har avtjänat sitt fängelsestraff. 

 

Enligt tingsrättens bedömning av de vittnesutsagor som lämnats har pappan inte brustit i 

omsorgen av barnet på ett sätt som kan ge grund för att han ska fråntas vårdnaden. Pappan är 

dock en olämplig vårdnadshavare eftersom han dödat mamman. Han har berövat barnen deras 

mamma och även deras chans till ett normalt förhållande med honom. Barnen har även fått 

psykiska skador och kommer att få bestående men på grund av händelsen. En särskild 

förmyndare ska därför förordnas.  
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Pappan överklagade till hovrätten. Stadsdelsnämnden bestred ändring och angav i stort sätt 

samma grunder som i tingsrätten. 

 

Hovrättens bedömning är att pappan enligt FB 6:1, 6:2 och 6:7 har brustit i omsorgen av 

barnen. Dessa brister innebär bestående fara för barnens psykiska hälsa och utveckling. Med 

detta som skäl anser de som tingsrätten att en särskilt förordnad förmyndare bör tilldömas 

vårdnaden. 

 

Situationen i detta fall, där pappan dödat barnens mamma, bör anses som att pappan utsatt 

barnen för psykisk misshandel. 

 

 

4.3  RH 2001:50 

 

Socialnämnden yrkade vid tingsrätten att vårdnaden om de två barnen N, född 1992 och S, 

född 1994, skulle flyttas över till en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt FB 6:7 och att 

denne vårdnadshavare skulle vara G. Som grund åberopade de att barnens mamma, A, brustit 

i omsorgen. Båda barnens föddes utan att A visste att hon var gravid.  A bodde hemma hos sin 

mamma och dennes sambo. Socialtjänsten ansåg att det fanns behov av stödinsatser. 1998 

gick A med på en frivillig familjehemsplacering hos deras mormor. A flyttade till en annan 

stad med en kriminell man. Efter det har hon haft nästan ingen kontakt med barnen. Barnen 

har bland annat utvecklingsproblem och koncentrationssvårigheter. Socialtjänsten anser att 

mormodern är lämplig att stå för den praktiska vårdnaden men att hon inte är lämplig att utses 

som vårdnadshavare. Detta eftersom hon inte klarar av att se till att barnens särskilda behov 

tillgodoses. Barnens rättigheter ifråga om olika samhällsinsatser måste bevakas. 

Socialnämnden anser därför att G bör utses som vårdnadshavare. Hon är utbildad barnskötare 

och fritidspedagog.  

 

A bestred yrkandet och åberopade vid tingsrätten att hon bodde själv med barnen från det att 

N var mellan två och tre år. N hade problem med språket och behövde hjälp med det. A tycker 

att hon inte fick sådan hjälp hon ville ha och att socialnämnden inte gav henne någon 

valmöjlighet än att gå med på att barnen placerades hos hennes mamma. Efter att hon flyttade 

har inte socialnämnden gått med på att barnen besöker henne. Hon är osams med sin mamma 
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och vill därför inte besöka barnen där. A säger att hon träffat barnen två till tre gånger sedan 

1998 och även haft telefonkontakt med dem. Hon tvivlar på G:s förmåga att ta hand om 

barnen. 

 

Tingsrätten lämnar socialnämnden talan utan bifall. De fann att A brustit i omsorgen om 

barnen enligt FB 6:7. De anser det finnas skäl till att besluta om ändring i vårdnaden. Den 

föreslagna vårdnadshavarens lämplighet måste prövas. Vidare ansåg de att den person som 

utövar den faktiska vårdnaden och den rättsliga vårdnadshavaren bör vara samma person. 

Socialnämnden yrkar att den faktiska vårdnaden utövas av mormodern och rättsliga 

vårdnadshavaren av en särskilt förordnad vårdnadshavare. Tingsrätten fann därför 

socialnämndens yrkande att G skulle utses som särskilt förordnad vårdnadshavare utan bifall. 

En vårdnadsöverflyttning skedde därför inte, eftersom det inte fanns någon alternativ 

vårdnadshavare. 

 

Socialnämnden överklagade till hovrätten och yrkade bifall till den talan de förde i tingsrätten. 

I andra hand att G gemensamt med mormodern skulle utses till särskilt förordnad 

vårdnadshavare. De åberopade samma grunder som i tingsrätten. 

 

Även hovrätten fann att A brustit i omsorgen av barnen på ett sådant sätt att vårdnaden enligt 

FB 6:7 bör flyttas över till en särskilt förordnad vårdnadshavare. G, den föreslagna 

vårdnadshavare kommer inte att bo med barnen, och därmed inte heller utöva den faktiska 

vårdnaden. Detta är något som talar för att hon inte ska utses till särskilt förordnad 

vårdnadshavare. I FB 6:2 regleras den rättsliga vårdnaden om barnet. Enligt denna paragraf 

behöver inte den rättsliga vårdnadshavaren utöva den faktiska vårdnaden om barnet. FB 6:7 

hindrar därmed inte att den särskilt förordnade vårdnadshavaren inte står för barnets faktiska 

vårdnad. Hovrätten fann att G är lämplig att utses som särskilt förordnad vårdnadshavare. 

Socialnämndens yrkande ska därför bifallas och G utses som särskilt förordnad 

vårdnadshavare. 

 

Av detta rättsfall framgår bland annat att högre krav ställs på vårdnadshavaren om barnen i 

fråga har särskilda behov. Det framgår även att dålig kontakt med barnen kan leda till 

överföring av vårdnad. 
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5 Doktrin 

 

5.1  Barnets bästa och barnets vilja 

 

Flera lagar präglas av barnets bästa, FB, SoL och LVU är tre av dem. Det enda rättsområdet 

där barnets bästa är avgörande för utgången finns dock endast inom FB.58 

 

Barnets bästa kan ses som både rättsprincip och rättsregel. Om det räknas som en rättsprincip 

får barnets bästa ett bredare tillämpningsområde. När barnets bästa ses i samband med 

lagstiftning är det ett moraliskt och värdebaserat argument. Barnets bästa ses dock ofta som 

ett ”öppet koncept” i brist på en specificerad definition. Vidare är begreppet även socialt och 

kulturellt betingat. Det finns ett passivt och ett aktivt barns bästa. I ett passivt perspektiv 

tillskrivs barnet de grundläggande skydd och rättigheter som andra grupper har. FB 6:7 är ett 

exempel på barnets bästa ur ett passivt perspektiv. I det aktiva perspektivet tillerkänns barnen 

även rättigeter och skydd utöver vad andra grupper har. Det aktiva perspektivet återfinns 

ibland annat FB 6:1. Denna uppdelning framgår ej av lagstiftningen.59   

 

Sverige har ratificerat barnkonventionen och är därför förpliktigade att följa den.60 

Schiratzki menar att konventionen: 

 ”tillerkänner barn rätt till föräldrar som har rätt att bestämma över dem.”61 

Med detta menar hon dock inte att föräldrarna får utöva sitt ”bestämmande” bäst de vill. Utan 

det ska ske utifrån principen om barnets bästa.62 Definitionen av barnets bästa är relativt 

oklar. Detta främst på grund av att begreppet har en karaktär av öppet rekvisit och är en 

lagreglerad riktlinje där skönsbedömningar sker. Vidare har barnets bästa olika betydelse 

inom olika rättsområden, vilket bidrar till oklarheten. Detta problem går dock inte att komma 

ifrån helt.63  

 

Enligt 21 kap. FB bör barnets egen vilja respekteras när barnet är tillräckligt moget. Någon 

definitiv åldersgräns ges inte, utan ska avgöras från fall till fall. Schiratzki drar ett antal 

                                                 
58 Schiratzki, 1997, s. 61. 
59 Schiratzki, Johanna, 1997, Vårdnad och vårdnadstvister, Nordstedts Juridik AB, Stockholm, s. 53 ff. 
60 Sjösten, Mats, 1998, Vårdnad, boende och umgänge, Nordstedts Juridik AB, Stockholm, s. 183. 
61 Schiratzki, 1997, s. 141. 
62 Schiratzki, 1997, s. 136 ff. 
63 Schiratzki, 1997, s. 328 ff. 
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slutsatser från olika rättsfall inom området. Bland annat att barnets vilja beaktas i de fall där 

föräldrarna inte anses olämpliga. Barnets vilja begränsar även vikten som andra kriterier 

tilldöms. Vidare menar hon att ju större förändring som en dom skulle innebära för barnet, 

desto större hänsyn tas till barnets önskemål.64 Det är ovanligt att uppgifter från barnet 

redovisas öppet i domstolen. Barnets ålder verkar inte spela någon utslagsgivande roll för hur 

högt bevisvärde barnets uppgifter får. Relativt stor hänsyn tas till barnets uppgifter. Dessa 

uppgifter kan dock inte självständigt utgöra bevismaterialet. Uppgifterna ska kombineras med 

andra bevismaterial, som till exempelvis vuxnas vittnesmål, åtal för misstanke om brott och 

sakkunnigutlåtanden.65 

 

 

5.2 Överföring av rättslig respektive faktisk vårdnad 

 

I de flesta familjer finns en fungerande relation mellan barnet och föräldrarna och då är det 

offentligas ansvar och inflytande begränsad i ställning till föräldrarnas. I de fall där relationen 

inte fungerar får dock det offentliga ökat inflytande.66 Vårdnadshavare och förmyndare är två 

olika begrepp. Enligt FB 6:2 har vårdnadshavaren ansvar för barnets personliga förhållanden. 

En förmyndare ska förvalta barnets förmögenhet och representera barnet i angelägenheter som 

rör barnet (FB 12:1).67  I fall om överföring av vårdnad blir den eller de som utses som 

särskilt förordnade vårdnadshavare vanligtvis automatiskt också förmyndare för barnet.68 

Denna uppdelning bör enligt Schiratzki tas bort. ”Föräldraansvar” bör införas som nytt 

begrepp som täcker begreppen vårdnadshavare och förmyndare. Detta begrepp används redan 

inom flera internationella konventioner som är relevanta för området. Uppdelningen är 

gammal och förlegad, den har sitt ursprung från tiden före 1950 då föräldrarna inte stod för 

förmyndarskapet gemensamt. Pappan till barn födda inom äktenskapet var då ensam 

förmyndare, medan föräldrarna hade gemensam vårdnad.69 I rättstillämpningen görs även en 

åtskillnad mellan rättslig vårdnad och faktiskt vårdnad. Med rättslig vårdnad menas 

vårdnadshavarens rättigheter och skyldigheter enligt lagstiftningen. Faktisk vårdnad innebär 

                                                 
64 Schiratzki, 1997, s. 234 ff. 
65 Mattsson, Titti,  2002, Barnet och rättsprocessen, Juristförlaget i Lund, Lund, s. 401ff. 
66 Schiratzki, 1997, s. 128. 
67 Schiratzki, 1997, s. 167. 
68 Sjösten, 1998, s. 59.  
69 Schiratzki, 1997, s. 341 ff.  
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att ta hand om barnet. Den faktiska vårdnaden utgörs företrädesvis av den person som barnet 

bor hos.70 

Rättslig överföring av vårdnad regleras i 6 kap. FB. Grunder för omhändertagande (överföring 

av den faktiska vårdnaden) finns i 2 § LVU. Barnets skydd i 6:7 är dock svagare än vad det är 

i 2 § LVU. Detta på grund av att FB 6:7 bygger på ett farerekvisit medan 2 § LVU bygger på 

ett riskrekvisit. Därmed förutsätter en vårndadsöverföring enligt FB 6:7 att barnet utsätts för 

en verklig fara. Omhändertagande med stöd av 2 § LVU kan däremot ske redan vid en 

påtaglig risk för sådan fara.71 Riskrekvisitet tolkas restriktivt vilket framgår av flera 

domslut.72 Vidare ger FB 6:7 endast stöd för att frånta en förälder den rättsliga vårdnaden. FB 

ger därmed inget stöd för överflyttning av den faktiska vårdnaden. Den faktiska vårdnaden 

regleras istället i SoL och LVU.73 Det är dock ovanligt att överföring av vårdnad sker enligt 

FB 6:7 utan att en placering enligt LVU har skett.74 

 

Vårdnadsöverflyttning enligt FB 6:8 kan ske både när barnet varit frivilligt placerad med stöd 

av SoL och när det varit tvångsomhändertaget enligt 2 § LVU. Vidare krävs det inte att 

föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare för att en överföring ska kunna ske enligt FB 

6:8. Vägledande är istället hur länge barnet vistats i familjehemmet och barnets anknytning 

dit.75 En annan viktig aspekt är om och hur mycket kontakt barnet har haft med föräldrarna 

under placeringstiden. Om kontakt förekommit anses det kunna tala för att en överflyttning 

inte bör ske. En överflyttning kan dock ske även om föräldrarna har haft kontakt med barnet. 

Utslagsgivande bör vara om barnet uppfattar hemmet som sitt riktiga. Kontakt med 

föräldrarna utgör dock ett formellt hinder för att en vårdnadsöverflyttning sker, kontakten får 

dock betydelse vid bedömningen av vad som är bäst för barnet.76 

 

Subjektiva antaganden och vårdnadshavarnas samhällsvärderingar får ej läggas till grund för 

ett tvångsomhändertagande enligt 2 § LVU. Vidare får inte enbart problem hos föräldrarna i 

sig leda till ett omhändertagande. Bedömning ska göras utifrån vilka konsekvenser dessa 

                                                 
70 Schiratzki, 1997, s. 193. 
71 Schiratzki, 1997, s. 221 ff. 
72 Schiratzki, 1997, s. 242. 
73 Singer, 2000, s. 474. 
74 Sjösten, 1998, s. 60. 
75 Schiratzki, 1997, s. 224 f.  
76 Singer, 2000, s. 481 f. 
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problem får för barnet.77 Tvångsomhändertaganden ska ske endast som en sista utväg, i fall 

där andra insatser är otillräckliga. Detta kallas ”det lindrigaste ingreppets princip”.78  

 

Vård i familjehem är den vanligaste vårdformen både när det gäller vård med stöd av SoL och 

enligt 2 § LVU. Utgångspunkten är att vården ska förläggas så nära barnets hem som möjligt. 

Undantag kan dock vara oundvikliga på grund av vårdmässiga och andra skäl. Bra vård och 

passande vårdresurs ska gå före vård på nära håll.79 Ett alternativ är som tidigare nämnts 

placering hos någon anhörig eller annan närstående. Detta kan ofta vara att föredra. Risken för 

att en placering ska ”misslyckas” är mycket mindre om barnet placeras hos släktingar. 

Socialtjänsten ska därför alltid överväga om en placering i barnets ”naturliga nätverk” är 

möjlig. Deras möjligheter att förse barnet med god vård och tillgodose dess behov ska dock 

alltid utredas. Om utredningen visar på att den anhörige inte kan leva upp till dessa krav ska 

barnet placeras i ett annat familjehem. 

 

FB 6:7 kan tolkas extensivt i förhållande till personkretsen och då även omfatta andra än 

vårdnadshavare, till exempel också vårdnadshavares sambo. Lagstadgande är dock endast 

komplement till den sociala lagstiftningen. I FB 6:7 anges vilka situationer och ageranden 

som kan leda till att vårdnadshavaren förlorar vårdnaden. För att detta ska ske måste 

förhållandena vara mycket allvarliga.80 I 6 kap. FB har vårdnadshavarens lämplighet mindre 

betydelse jämfört med 2 § LVU. Detta på grund av att situationerna som regleras i 6 kap. FB 

vanligen inte medför risk för bestående skada. Förhållandena som regleras i 2 § LVU är 

däremot av sådan art och kan normalt också hänföras till vårdnadshavaren.81 

 

Väldigt många förändringar har gjorts i 6 kap. FB under åren. Alltför många förändringar i en 

lag kan göra att den blir svåröverskådlig. De områden som fått mest uppmärksamhet är 

gemensam vårdnad, barns behov av båda föräldrarna och barnets vilja. Områden som däremot 

har hamnat lite i skymundan är effekterna av faktisk respektive legal vårdnad och följderna av 

alltför långtgående skönsbedömningar när det handlar om vårdnadsöverföringar. Schiratzki 

anser därför att lagstiftningen behöver genomarbetas helt, från början till slut.82  

 

                                                 
77 Schiratzki, 1997, s. 248. 
78 Mattsson, 2002, s. 60. 
79 Norström och Thunved, 2008, s. 158. 
80 Schiratzki, 1997, s. 228 ff. 
81 Schiratzki, 1997, s 352. 
82 Schiratzki, 1997, s. 328. 
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6 Analys 

 

Syftet med uppsatsen var att utreda vad som fodras för att en vårdnadsöverflyttning ska ske. 

Ett naturligt steg är då att även undersöka situationer som handlar om den faktiska vårdnaden 

och även vilken roll frågan om föräldrars lämplighet spelar. 

 

Grundfrågan handlar därmed om vilka situationer som kan föranleda att en vårdnadshavare 

förlorar vårdnaden. Det vanligaste är att en vårdnadsöverföring inleds med en placering enligt 

SoL eller LVU. Det är då den faktiska vårdnaden det handlar om. I vissa fall kan det sedan 

även bli tal om en vårdnadsöverföring enligt FB 6:7 eller 6:8. Den sistnämnda situationen rör 

alltså den rättsliga vårdnaden. 

 

Barnets bästa är ett väldigt viktigt begrepp inom detta område. De berörda lagarna FB, SoL 

och LVU präglas alla av denna princip. FB är dock det enda rättsområdet där barnets bästa är 

avgörande för utgången.83 Enligt FB 6:2a ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet när 

det rör avgöranden om barnets vårdnad, boende och umgänge. FB 21:5 fastställer att hänsyn 

till barnets vilja ska tas om barnet nått tillräcklig mognad. Barnets egen vilja kan i vissa fall 

gå före principen om barnets bästa.84 Det framkommer dock inte i vilken utsträckning detta 

sker i realiteten. Det bör i alla fall främst röra sig om äldre barn, eftersom yngre barns viljor 

inte bör beaktas i sådan grad att beslut fattas som inte anses vara förenligt med deras bästa. 

Att barnets bästa är avgörande framgår tydligt i NJA 1993 s 666. I detta fall tillmättes även 

barnets egen vilja stor betydelse.  

 

Begreppet olämplighet nämns aldrig direkt i lagtexten. Att olämplighet kan leda till 

omhändertagande och/eller överföring av vårdnad är kanske dock något underförstått. Att så 

är fallet framgår till viss del av bland annat doktrinen.85 Begreppet tillmäts även relativt stor 

vikt i praxis, vilket framgår av NJA 1993 s 666 och RH 1990:127. I det sistnämnda fallet 

anses pappan vara olämplig som vårdnadshavare på grund av att han dödat barnens mamma 

och att barnen på grund av det tagit psykisk skada. Eftersom det inte närmare preciseras vad 

olämplighet innebär att det svårt att säga vad en förälder kan utsätta sitt barn utan att anses 

som olämplig vårdnadshavare. Rättskällorna ger dock riktlinjer för när det anses bättre för 

                                                 
83 Schiratzki, 1997, s. 61. 
84 Prop, 1997/98:7, s. 199. 
85 Schiratzki, 1997, s 352. 
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barn att inte ha sina föräldrar som vårdnadshavare. I förarbetena ges flera exempel som delas 

in i olika grupper, fysiskt våld, psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk 

försummelse och psykisk försummelse. Alla dessa grupper kan samlas under begreppet 

barnmisshandel.86 Barnet själv måste dock inte personligen ha blivit utsatt, eftersom även våld 

i barnets närmiljö, mot till exempel syskon, kan påverka barnet allvarligt psykiskt.87 Detta kan 

då räknas in under gruppen psykiskt våld. För att ett omhändertagande enligt 2 § LVU ska ske 

kan det räcka med att misshandeln räknas som ringa. Detta eftersom att det inte krävs mer för 

att barnets utveckling ska riskera att skadas.88 Barnmisshandel bör även vara skäl nog för att 

en vårdnadsöverflyttning enligt FB 6:7 ska ske. I lagtexten nämns ”missbruk”, ”försummelse” 

och/eller ”andra brister i omsorgen” som anledningar till en vårdnadsöverflyttning. Alla 

grupper som omfattas av begreppet barnmisshandel bör kunna räknas in under missbruk, 

försummelse och/eller andra brister.  

 

Av RH 2001:50 framgår att högre krav ställs på vårdnadshavaren för barn som har särskilda 

behov. Att inte tillgodose särskilda behov bör kunna räknas in under gruppen psykisk 

försummelse, möjligen även fysisk försummelse. Det bör nämnas att ett ingripande inte bör 

föranledas av ekonomiska skäl. I situationer av ekonomiska svårigheter bör därför föräldern få 

ekonomisk stöd. 89 Inte heller subjektiva antaganden och/eller samhällsvärderingar får läggas 

till grund för att en ingripande. 90 Det bör även nämnas att vårdnadshavarens lämplighet 

tillmäts mindre betydelse i FB 6:7 än vad den gör i 2 § LVU.91 

 

En överföring av den faktiska vårdnaden kan ske enligt SoL och LVU.92 . SoL är som sagt 

främst en ramlag och är därför inte så specificerad att den går in på vilka skäl som kan leda till 

att det kan bli aktuellt att föra över den faktiska vårdnaden. Vidare kräver lagen samtycke för 

att den faktiska vårdnaden ska överföras. Detta framgår av SoL 1:1 och 1 § 2st LVU. Detta 

kan ske på grund av olika skäl. Föräldern själv kanske känner att denne inte har förmåga att ta 

hand om barnet eller så kanske det rentav är så att föräldern inte vill ta hand om barnet. I vissa 

fall kan det nog även vara så att föräldern känner att den inte har något val än att ge samtycke 

om vård. Föräldern kanske inser att om inte samtycke ges så kommer vård enligt 2 § LVU 

                                                 
86 Prop. 2002/03:53, s. 47 ff. 
87 SoU 2005:43, s. 197. 
88 Prop. 1979/80:1, 581 f. 
89 Prop. 1979/80:1, s. 221. 
90 Schiratzki, 1997, s. 60. 
91 Schiratzki, 1997, s. 352. 
92 Schiratzki, 1997, s. 242. 
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beslutas. I det fallet kanske det är bättre ur förälderns synpunkt att ge samtycke, eftersom det 

då kanske kan bli lättare att senare få tillbaka barnet. Innan det går så långt att den faktiska 

vårdnaden flyttas över med stöd av SoL ska socialtjänsten göra allt de kan för att barnet inte 

ska behöva lämna sina föräldrar.93 Det ska först utredas om alternativa insatser kan räcka. 

Först om de insatserna inte är tillräckliga eller om de prövas men inte fungerar ska en 

överflyttning av den faktiska vårdnaden ske.94 

 

Om samtycke till vård inte ges, kan vård alltså beslutas enligt LVU. Vård enligt LVU kan 

beslutas på grund av missförhållanden i barnets hemmiljö. Av 2 § LVU framgår att om en 

förälder utsätter barnet för fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i 

omsorgen eller om det finns något annat förhållande i hemmet som gör att det finns en 

påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas ska vård beslutas. Det ska finnas en 

”påtaglig” risk för att barnet på något sätt skadas, det räcker därmed inte att risken är ringa. 

Omedelbart omhändertagande kan ske enligt 6 § LVU om situationen är att anse som akut. 

Subjektiva antaganden och samhällsvärderingar får inte läggas till grund för ett 

tvångsomhändertagande enligt 2 § LVU. Vidare får enbart problem hos föräldrarna i sig leda 

till ett omhändertagande. Det avgörande ska vara vilka konsekvenser dessa problem får för 

barnet.95 

 

Den rättsliga vårdnaden regleras i FB 6:7 och 6:8. Enligt 6:7 kan ändring i vårdnaden ske på 

grund av förälders missbruk, försummelse eller andra brister i omsorgen som medför 

bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. Av andra stycket framgår att om endast en 

förälder har vårdnaden ska vårdnaden flyttas över den till den andra föräldern. Om även den 

föräldern brister i omsorgen ska vårdnaden flyttas över till en eller två särskilt förordnade 

vårdnadshavare. Som tidigare nämnts så föranleds oftast en överflyttning av vårdnaden enligt 

FB 6:7 av ett omhändertagande enligt 2 § LVU.  Det bör även nämnas att 2 § LVU tar sikte på 

riksbedömingen medan FB 6:7 handlar om varaktiga situationer.96 Det bör tolkas som att 

situationen inte behöver vara lika allvarlig för att ett omhändertagande ska ske enligt 2 § LVU 

jämförelse med vad som krävs för att vårdnaden ska flyttas över med stöd av FB 6:7. 

 

                                                 
93 Prop. 1979/80:1, s. 122.  
94 Prop. 1996/97:124, s. 92. 
95 Schiratzki, 1997, s.248. 
96 Schiratzki, 1997, s. 221 ff. 
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I situationer där den faktiska vårdnaden redan har flyttats över, antigen enligt SoL eller LVU 

kan även den rättsliga vårdnaden flyttas över enligt FB 6:8. För att beslut om detta ska kunna 

tas krävs det enligt FB 6:8 att barnet bott i det hemmet under en längre tid och att barnet 

uppfattar det hemmet som sitt eget. Det ska även vara uppenbart att det är bäst för barnet att 

vårdnaden flyttas över. Här krävs det alltså inte att föräldrarna anses som olämpliga för att en 

överföring ska ske. Någon tidsgräns för hur länge barnet ska ha vistats i hemmet anges verken 

i lagtexten eller i förarbetena. I vissa situationer går det dock att förutse att barnet inte 

kommer att kunna flytta tillbaka till föräldrahemmet inom en överskådlig framtid. Är så fallet 

kan det ibland vara bättre att redan från början flytta över även den rättsliga vårdnaden.97 En 

annan vägledande aspekt är barnets kontakt med föräldrarna. Har kontakten varit knapphändig 

eller inte förekommit alls är detta något som tala för en överföring av vårdnaden. Vikten av att 

barnet rotat sig och kontakten med föräldrarna framgår av förarbeten98, rättsfall99 och 

doktrin100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
97 Betänkande 1997/98:LU12. 
98 Betänkande 1997/98:LU12, Vårdnad boende och umgänge. 
99 NJA 1993 s. 666. 
100 Schiratzki, 1997, s. 224 f. och Singer, 2000, s. 481 f. 
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7 Slutsats 

 

Syftet med denna uppsats var att utreda i vilka situationer en förälder kan riskera att förlora 

vårdnaden om sina barn.  

 

I vilka situationer kan då en förälder förlora vårdnaden? Först bör klarläggas att FB 6:7 och 

FB 6:8 innebär överföring av den rättsliga vårdnaden medan SoL och LVU reglerar den 

faktiska vårdnaden. En överföring av den faktiska vårdnaden enligt SoL innebär att samtycke 

har givits och är därför inte särskilt intressant ur analyssynpunkt. En ”ofrivillig” överföring av 

vårdnad kan för ske på grund av att en förälder på grund av någon anledning brister i 

omsorgen. Den faktiska vårdnaden kan överföras enligt 2 § LVU och den rättsliga enligt FB 

6:7 eller FB 6:8. Skäl som kan föranleda till detta samlas under begreppet barnmisshandel och 

kan innebära fysiskt våld, psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk försummelse 

och psykisk försummelse. Barnet själv måste dock inte personligen ha blivit utsatt, eftersom 

även våld i barnets närmiljö, mot till exempel syskon eller mamma, kan påverka barnet 

allvarligt psykiskt. Detta kan då räknas in under gruppen psykiskt våld. Om barnet av någon 

anledning har särskilda behov ställs högre krav på vårdnadshavaren. Om denne inte kan 

tillgodose de särskilda behoven bör det kunna räknas som psykisk försummelse. Ett 

ingripande ska inte ske på grund av dålig ekonomi eller samhällsvärderingar. Vid en 

jämförelse av 2 § LVU och FB 6:7 så krävs det att situationen är mer allvarlig och oftast 

varaktig för att en överföring ska ske enligt FB 6:7. 

 

Överföring av den rättsliga vårdnaden kan dock ske på grund av andra skäl än brister i 

omsorgen mm. I fall där barnet placerats enligt SoL eller 2 § LVU i till exempel ett 

familjehem och sedan rotat sig där och uppfattar det hemmet som sitt riktiga kan vårdnaden 

komma att föras över enligt 6:8. Det krävs då inte att föräldern är olämplig. Det avgörande är i 

stället barnets anknytning till familjehemmet, barnets kontakt med föräldern under 

placeringen, vad som är bäst för barnet och barnets egen vilja. 

 

Hänsyn till barnets bästa måste alltid tas i situationer som dessa. Barnets bästa ska alltid vara 

vägledande i alla situationer som rör barn. FB, SoL och LVU präglas alla av principen om 

barnets bästa, FB är dock det enda rättsområdet där principen ska vara avgörande för 

utgången. Barnets egen vilja ska alltid beaktas. Hur stor vikt som läggs vid denna aspekt beror 
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på barnets mognad och ålder. En avvägning måste göras i de fall där viljan strider mot barnets 

bästa. 

 

Den övergripande slutsatsen av denna uppsats är att en förälder kan förlora den faktiska 

vårdnaden enligt 2 § LVU på grund av missförhållanden i hemmet, som till exempelvis 

misshandel eller missbruk. En förälder kan förlora den rättsliga vårdnaden antingen på grund 

av brister i omsorgen enligt FB 6:7 eller i enlighet med FB 6:8 och då på grund av att barnet 

rotat sig och haft dålig kontakt med föräldrarna under placeringen. Här är även barnets egen 

uppfattning särskilt viktig. 
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