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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om den kritik som riktas mot den lagstiftning som styr förhållandet när 

två parter separerar som har barn, och om de lösningsförslag som finns i form av föreslagna 

lagändringar. Uppsatsen delar in kritiken i områdena: Barnets talan, Gemensam vårdnad och 

bestämmanderätt, Fastställande av vårdnaden om barnet, Umgängesrätt och umgängessabota-

ge, Ekonomi, Verkställighet och Övriga ämnen, som redovisas var för sig. Dessa områden tar 

sikte på något enskilt problem. Två större lösningsförslag är av mer genomgripande karaktär: 

Barnkonventionen som lag och Barnbalk istället för Föräldrabalken. Dessa redovisas också 

var för sig. I analysen diskuteras om framförallt Föräldrabalken har spelat ut sin roll och om 

det finns juridiska luckor och juridiska brister som ger skäl för att drastiska lagförändringar är 

nödvändiga. Uppsatsens slutsats är att det bara finns en möjlig lucka inom området Gemen-

sam vårdnad och bestämmanderätt samt några lagar som behöver översyn men att det juridiskt 

sett inte finns skäl för att genomföra förslag som Barnkonventionen som lag och Barnbalk 

istället för Föräldrabalken. Genomgående i uppsatsen redogörs också för politiska och sam-

hälleliga synvinklar på problematiken. Dessa kan däremot i sig själva ge skäl till att genomfö-

ra förslagen.  

 

Sökord: Barnkonventionen, Barnbalk, Föräldrabalken, Familjerätt, Vårdnad, boende och um-

gänge, Vårdnadstvist, Rättsvetenskap, Rättspolitik och Lagändringar.   
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1 Inledning 

Två mammor står och talar med varandra i kön på ICA: Hur går det? frågar den ena. Ja, svarar 

den andra, att sälja villan och dela på sakerna gick ju bra men vi bråkar om barnen. Typiskt 

svarar den första. Jag har en väninna, hon och hennes ex har varit till rätten fyra gånger på ett 

år. De får ingen ordning på det. De borde ändra på reglerna… Där kom det! Överallt i tid-

ningar, på tv och bland folk i allmänhet hörs ett krav på ny lagstiftning när det gäller de 

stadganden som styr när två parter separerar som har barn. Men är det verkligen lagen som 

brister? Ja, svarar en del och kräver en reform, att Barnkonventionen ska bli lag och en Barn-

balk istället för Föräldrabalken. Nej, hävdar andra. Det handlar om helt andra saker som poli-

tiska och samhälleliga frågor. Om detta handlar denna uppsats.  

Den första delen av fem ger en presentation av Syfte, frågställning och Metod. Under Me-

tod finns också materialet till uppsatsen och de avgränsningar som gjorts. 

 

1.1 Syfte  

Mitt syfte är att utreda vilka områden som kritiseras när det gäller lagstiftningen kring situa-

tionen när två parter med barn separerar. Inom dessa områden vill jag ta reda på vilken lag-

stiftning som finns idag, vilken kritik som riktas mot denna gällande rätt och vilka förslag 

som finns till ändringar och se om dessa bättre möter behoven. Det höjs många röster idag 

som hävdar att problemen är så många att en större och mer genomgripande reform krävs. Jag 

har valt två sådana reformförslag: att FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventio-

nen) ska bli lag och att införa en Barnbalk istället för Föräldrabalken (FB). Mitt syfte är också 

att granska dessa mer genomgripande förslag till förändringar och se om dessa bättre svarar 

upp mot kritiken än enskilda lösningsförslag. Min tes är att önskan om att Barnkonventionen 

ska bli lag och att en Barnbalk införs inte bygger på att lagstiftning saknas eller brister i så 

stor utsträckning som görs gällande, utan att önskan bygger på andra skäl främst politiska och 

samhälleliga. 

1.2 Frågeställning  

Vilka områden kritiseras och varför? 

Vad kan lösas med lagändringar och vad kan inte det? 

Hur många luckor eller brister finns det i den lagstiftningen? 

Bryter denna lagstiftning mot Barnkonventionen och i så fall på vilket sätt? 

Finns det skäl som talar för att Barnkonventionen ska bli lag? 

Varför finns det en önskan om en barnbalk och finns det skäl för denna önskan? 

 

1.3 Metod  

I huvudsak är detta ett familjerättsligt arbete som ställer de lege lata mot de lege ferenda. 

Även om arbetet utgår från Rättsdogmatisk metod som beskriver och systematiserar gällande 

rätt, har arbetet också karaktär av Rättspolitisk argumentation som ifrågasätter lagstiftningens 

utgångspunkter, dess grundläggande drag och konsekvenser samt försöker förklara hur lagrum 
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bör ändras för att bättre tillgodose sitt ändamål.
1
 Arbetet utgår från kritiska ståndpunkter mot 

gällande rätt vilket kan få arbetet att verka något ensidigt men detta angreppssätt tjänar syftet 

bäst.   

Först har jag gjort en datainsamling genom att använda mig av motioner som min empiri. 

Motionernas innehåll har jag först tematiserat för att få bättre översikt över de områden som 

dessa tar upp. Områdena är Barnets talan, Gemensam vårdnad och bestämmanderätt, Faststäl-

lande av vårdnaden om barnet, Umgängesrätt och umgängessabotage, Ekonomi och Verkstäl-

lighet samt Övriga ämnen. Den sistnämnda gruppen innehåller kortare redovisningar om äm-

nen som bara några få tagit upp. Genom att tematisera har det blivit lättare att redovisa mate-

rialet pga. att flera motioner berör mer än ett område. Två ytterligare områden har också bil-

dats av motionernas innehåll: Barnkonventionen som lag och Barnbalk istället för Föräldra-

balken. Dessa skiljer sig från övriga i det att de inte riktar kritik mot något enskilt av ovanstå-

ende områden utan generellt mot alla. Jag återkommer till dessa områden lite längre fram. 

Utifrån varje område har jag sedan fastställt gällande rätt genom juridisk metod och använt 

mig av rättskälleläran. Pga. att varje område i sig är så omfattande att de skulle kunna utgöra 

enskilda uppsatser var för sig, har jag valt att vara mycket smal och koncentrerad i utlägg-

ningen om gällande rätt. Därefter har jag sammanställt vad som är problemet med denna lag-

stiftning genom att se till kritiken inom området, vilken jag hämtar ur motionerna, och de lös-

ningsförslag som finns. Lösningsförslagen har sedan vägts mot kritiken för att se om dessa 

motsvarar varandra och även andra lösningar har vägts in utifrån relevans. Lösningsförslagen 

har främst hämtats ur de källor som angivits i motionerna som propositioner, SOU: rapporter 

m.m. Andra lösningsförslag eller synvinklar har jag hämtat ur källor som beskriver den sam-

hälleliga uppfattningen av problemet. Jag har genomgående velat belysa att ämnet innehåller 

tre dimensioner: juridisk, politisk och samhällelig.  

Efter genomgången av områdena återkommer jag till de två mer genomgripande förslagen: 

Barnkonventionen som lag och Barnbalk istället för Föräldrabalken. Jag beskriver områdena 

var för sig och vad som är problemet enligt dessa samt lösningsförslag.  

De två sistnämnda förslagen bygger på att delar av FB och övrig lag som styr ämnet, inte 

håller måttet som gällande rätt idag. Därför prövar jag om dessa kan förkastas. Först med att 

kvantifiera genom att sammanställa de antal paragrafer som önskas förändras genom antingen 

ändring, tillägg eller en helt ny paragraf. Detta för att få ett mått på mängden förändringar. 

Efter detta analyserar jag varje område för sig och söker efter juridiska luckor. Detta för att få 

ett mått på förändringsbehovets relevans.  

 Vidare för att stryka Barnkonventionens relevans kvantifierar jag antalet artiklar som mo-

tionerna anser att gällande rätt bryter mot. Efter detta analyserar jag varje område för sig för 

att finna juridiska brister. Detta för att få ett mått på i vilken utsträckning Barnkonventionen 

som lag är ett relevant lösningsförslag.  

Till sist analyserar jag förslaget om en Barnbalk och dess relevans som lösningsförslag på 

ovanstående problematik. Därefter följer min slutsats.  

  

                                                           
1
 Sandgren, C. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation, Norstedts Juri-

dik AB, Stockholm, 2007, s. 62.   
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1.3.1 Material 

Jag har valt ut motioner från i år som inkommit från enskilda eller partier, fram tills uppsats-

arbetet började. Detta för att få en så aktuell bild av kritiken som möjligt. Urvalet av motioner 

har begränsats genom sökord som är relaterade till vårdnad, boende och umgänge. Det fanns 

ingen uppfattning från min sida om hur många motioner som skulle kunna täcka området men 

vid drygt 20 stycken ansåg jag att jag hade tillräckligt med material för att ta upp flera olika 

områden. Detta sätt är gångbart eftersom inga krav finns på fullständighet utan bara på väsent-

lighet.
2
 En del av motionerna handlar även om andra saker som inte var relevanta för syftet 

med detta arbete och dessa delar har jag då hoppat över.  

Utöver motionerna har jag använt mig av lagtexter och förarbeten t.ex. propositioner, be-

tänkanden och SOU-rapporter, som motionerna tar upp. Stadganden citeras i texten vilket kan 

kännas otympligt men det gör det lättare att jämföra dem med föreslagna förändringar. Ingen 

av motionerna hänvisar till några rättsfall och därför saknar arbetet praxis. Vidare använder 

jag material som speglar andra delar av ämnet t.ex. föräldrarnas upplevelser och föreningars 

åsikter. Materialet är smalt och tjänar endast som exempel på andra synvinklar. Eftersom detta 

inte har bärighet på den juridiska utredningen har urvalet gjorts genom kedjesökning utifrån 

motionerna och övrigt material.  

Under material vill jag också ta upp att jag använt mig av Barnkonventionen. Denna är nå-

got begränsat beskriven och behandlad i arbetet. De artiklar som berörs i Barnkonventionen 

finns i bilagan: Utdrag ur Barnkonventionen.  

Vidare har formalia framförallt hämtats ur Juridikens fundament av Karin Kulin-Olsson.
3
  

   

1.3.2 Avgränsning 

I en del av motionerna förekommer det förslag till lösningar som har sin grund i andra rättssy-

stem t.ex. från Australien, England, Norge och Finland. Detta komparativa perspektiv har jag 

lämnat utanför arbetet, dels för att det är svårt att ge sådana förslag rättvisa i ett så kort arbete 

dels för att kritiken främst riktar sig mot svensk rätt och fokus i arbetet ligger där. Även ett 

förslag om att ratificera Europeiska konventionen om utövande av barns rättigheter, har läm-

nats utanför arbetet av samma skäl.  

För dig som studerat ämnet tidigare kan det tyckas som om ett område fattas. Att det borde 

ha varit med något om bortförande av barn till utlandet. Ett område som berörs i media i sam-

band med separationer men tyvärr fanns det inga motioner om detta, vilket gjort att området 

inte tas upp. På liknande sätt kan det finnas andra områden som borde varit med eller fått stör-

re utrymme i min framställning. Här har motionerna fått vara styrande för arbetet.   

 

2 Kritiserade områden i samband med vårdnadsärenden 

Till att börja med, i denna uppsatsens andra del, presenteras här en kort historik för att ge en 

bakgrund till ämnet och bättre förståelse för ämnets kontext. Historiken består av två delar 

                                                           
2
 Bernitz, U. m.fl. Finna rätt. Juristens källmaterial och arbetsmetoder, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2008, 

s. 234. 
3
 Kulin-Olsson, K. Juridikens fundament. En inledning och vägledning till juridiken, Vidi Lex, Skövde, 2009.  
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som handlar om Föräldrabalken och om Samhällsförändringar och nuläget. Därefter följer en 

presentation av områdena som kritiserats i samband med vårdnadsärenden.  

2.1 Historik 

Att med hjälp av juridiken lösa konflikter mellan enskilda individer har en lång historia. Män-

niskor har sökt det allmänna till stöd när de velat hävda sina rättigheter.  Så har också familje-

rätten vuxit fram som tar sikte på att lösa konflikter som rör föräldrars och barns rättigheter. 

När två föräldrar separerar av någon anledning uppstår ofta en konflikt som till vardags kom-

mit att kallas vårdnadstvist eller helt enkelt vi bråkar om barnen. Det ligger ingen djupare 

juridisk analys bakom detta. Orden symboliserar en rad av konfliktområden som kan uppstå i 

samband med en separation där barn finns med i bilden. I DN den 17 juli 09 publicerades en 

artikel under DN: debatt, med titeln Hög tid göra om reglerna vid vårdnadstvister.
4
 Där 

märks att också i den offentliga debatten har ordet vårdnadstvist blivit symboliskt för allt som 

rör bråket. Inom juridiken betyder vårdnadstvist endast en tvist om vem som ska ha vårdna-

den, d.v.s. bestämmanderätten över viktiga beslut som rör barnet. Men många föräldrar har 

ingen aning om hur många lagrum och regleringar som kan bli aktuella att beakta i samband 

med en separation.  

2.1.1 Föräldrabalk  

Det är som sagt många olika regleringar som styr det som sker vid en konflikt mellan två se-

parerande parter. Jag kommer att nämna flera av dem under de kommande områdena. Inled-

ningsvis vill jag dock här lämna en kort historisk bakgrund till den viktigaste regleringen 

nämligen Föräldrabalken (1994:381) som jag tidigare nämnt förkortas FB. FB tillkom 1950 

men har sedan dess bytt ansikte många gånger. Flera reformer har genomförts och lagen har 

haft den karaktären att den behövt följa den utveckling som sker i samhället och familjerna, 

för att vara relevant. FB reglerar flera olika saker som rör föräldrar och barn t.ex. faderskap, 

adoption, omyndighet. Den delen av FB som mest berör vårdnadstvister är kap 6 som reglerar 

vårdnad, boende och umgänge, samt kap 21 som handlar om verkställighet av domar. Det kan 

vara intressant att här påpeka att det inte finns något lagrum som har rubriken vårdnadstvist 

eller liknande. Lagen reglerar hur omhändertagandet av ett barn ska se ut oavsett om föräld-

rarna bor samman eller ej.  

Den senaste reformen av FB genomfördes 1998, då lagen ändrades och obearbetades. En 

av de största förändringarna i kap 6, som denna lagändring medförde, var att den nya lagen 

stadgade att föräldrarna kan komma överens om vårdnaden om barnet genom ett avtal. Avta-

let ska godkännas av socialnämnden och det ska vara förenligt med barnets bästa enligt FB 

6:17a och 17b. En annan sak som också infördes då var att barnet ska ha rätt till umgänge med 

den förälder som det inte bor med enligt FB 6:15. Efter denna reform har ytterligare en lag-

ändring ägt rum av FB, 2006. Denna lagändring syftade till att förtydliga barnperspektivet. 

Förändring var inte lika omvälvande som 1998 års lagändring utan syftade snarare till att för-

tydliga i skrift den intention som fanns hos lagstiftarna redan då. Med barnperspektiv menas 

                                                           
4
 Anti Avsan & Inger René, DN, Hög tid göra om reglerna vid vårdnadstvister.  
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att målsättningarna i FN:s konvention om barnets rättigheter
5
 som jag tidigare sagt förkortas 

Barnkonventionen, skulle knytas närmare lagstiftningen och då särskilt art 3 om barnets bästa. 

I FB står det i 3 § att alla beslut ska utgå från barnets bästa och vidare preciseras barnets bästa 

i FB 6:5 2st, 6:6 2st och 6:8 1st. Barnets bästa är inte exakt definierat därför att det ska finnas 

tolkningsutrymme som täcker alla enskilda och unika fall.
6
 Även föräldrarnas förmåga att 

samarbeta lyftes fram tydligare i FB 6:5 2st.  

Kap 21 i FB infördes 1968, detta sedan påtryckningar ägt rum från dem som ansåg att det 

var stötande att verkställigheten av avgöranden gällande barn skedde på samma sätt som om 

det gällde egendom. I och med lagändringen 2006 skedde stora förändringar av kap 21. Den 

största förändringen innebar att verkställigheten flyttas från förvaltningsdomstolar till de all-

männa domstolarna. Idag har kap 6 i FB 22 paragrafer plus att några av dessa har a och b pa-

ragrafer vilket ger ytterligare 11 stadganden och FB kap 21 har 16 paragrafer. 

 

2.1.2 Samhällsförändringar och nuläget 

Föräldrabalken kom till under en tid då äktenskap och äktenskapslika förhållanden var rådan-

de. Innan dess fanns det skillnader mellan barn inom äktenskap och barn utanför. Grundtan-

ken eller idealet ändå, har varit kärnfamiljen.
7
 Sedan dess har familjebegreppet verkligen bytt 

ansikte. Idag finns det flera former av samlevnad att välja på och vår inställning är att det är 

upp till var och en att välja att leva efter sin livsstil, bara de är överens. Det råder en sorts av-

talsfrihet. Inom begreppet familj ryms konstellationer där det bara finns en vuxen med barn, 

två vuxna med barn och fler än två vuxna med barn. Den första gruppen kallar vi ensamståen-

de. De kan ha fått barn inom eller utom äktenskap eller samboförhållanden och sedan separe-

rat, de kan ha adopterat eller på något annat sätt blivit ensamma med barn. Den andra grup-

pen: parförhållandet, kan bestå av två biologiska föräldrar med barn eller en biologisk och en 

social förälder
8
 med barn. I den här gruppen ryms också parförhållanden av samma kön. I den 

sista gruppen ryms t.ex. familjer från länder där månggifte är accepterat. Dessa fortsätter att 

utgöra ett hushåll i Sverige även om de bara går att vara gift med en person. Till denna grupp 

hör även olika former av kollektiv där de valt att leva tillsammans med en annan familj, eller 

valt att låta andra släktingar ingå i familjen som t.ex. mor- och farföräldrar.  

Våra boendevanor har också förändrat sig, givetvis som en följd av att vi ändrat våra famil-

jeförhållanden. Föräldrar som separerat kan välja att bo i samma trappuppgång och låta bar-

nen gå emellan. Det har blivit så vanligt att det finns en arkitekt som ritat förslag på lägenhe-

ter för skilda föräldrar, där barnens sovrum ligger mittemellan två lägenheter och har dörrar in 

till båda sidor.
9
 En del föräldrar väljer att låta barnen bo kvar och flyttar själva ut och in var-

annan vecka. Annars brukar det vara barnen som får byta bostad. Det händer också att föräld-

rarna bosätter sig i två olika kommuner, och även i två olika länder. Många barn bor bara hos 

en förälder men kan ha umgänge med den andra föräldern. Umgänge kan handla om att åka på 

                                                           
5
 http://www.barnrattsakademin.se/filer/barnkonventionen.pdf. 

6
 Sjöstedt, M. Vårdnad boende och umgänge, Norstedts Juridisk AB, Stockholm, 2009, s. 39. 

7
 För fördjupning i kärnfamiljen som ideal se Eriksson, M. I skuggan av pappa. Familjerätten och hanteringen 

av föräldrars våld, Förlags AB Gondolin, Stehag, 2003. 
8
 Begreppet social förälder betecknar en förälder som tillhör hushållet men inte är bioligisk förälder till barnet.  

9
 För mer information se Riksdag & Departement 2008/9 Förslag på ny arkitektur – bostäder för skilda familjer. 

http://www.barnrattsakademin.se/filer/barnkonventionen.pdf
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en utlandssemester tillsammans, att bara träffas och fika, till att under övervakan av en kon-

taktperson möta den andra föräldern på en anstalt eller institution. För alla dessa föräldraroller 

ska FB reglera så att barnet får vad det behöver och får utvecklas till en självständig individ.    

 

2.2 Inledning av områdena 

Här har kritiken samlats i olika områden för att på ett överskådligt sätt presenteras. Områdena 

är Barnets talan, Gemensam vårdnad och bestämmanderätt, Fastställande av vårdnaden om 

barnet, Umgängesrätt och umgängessabotage, Ekonomi, Verkställighet och Övriga områden. 

Inom varje område presenteras Gällande rätt, Problem, och Lösningsförslag och analys. Gäl-

lande rätt citeras i texten liksom ändringsförslag till t.ex. nya paragrafer så att dessa lätt ska 

kunna jämföras med varandra.  

2.2.1 Barnets talan 

För att barnets talan ska vara intressant i vårdnadstvister måste de dels ha något att säga dels 

ha en rätt att tala. Det som barnet säger måste tas tillvara på och vägas in i den juridiska verk-

ligheten. Att barn har mycket att säga är lätt att konstatera, inte minst om vi vänder oss till 

handböcker som ska ge föräldrar vägledning vid skilsmässor. Flera kapitel ägnas åt konsten 

att svara på barnets alla frågor och om hur barn i olika åldrar uttrycker sig och sina känslor 

inför det som hänt. Dessa böcker kan vara så detaljerade att de ger checklistor på tänkbara 

frågor.
10

 Det är den andra delen, om barnets rätt att tala, som kritiserats.  

2.2.1.1 Gällande rätt 

I FB står det inte uttryckligen att barnet har rätt att tala. Däremot står det i FB 6:2a 3st: 

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. 

 

Med detta menas att barnet har rätt att uttrycka sin uppfattning t.ex. om vem den ska bo med. 

Även i övrigt ska barnets vilja beaktas. Tidigare fanns en åldersgräns i lagen på 12 år men 

denna har tagits bort. Alla beslut som rör barnet ska ha ett tydligt barnperspektiv och i det 

ingår att se till barnets förmåga att uttrycka sig och ta hänsyn till varje enskilt barns unika 

situation. Om föräldrarna väljer att göra ett avtal om vårdanden och socialnämnden prövar om 

det är förenligt med barnets bästa, finns det ingen skyldighet för socialnämnden att inhämta 

barnets uppfattning i frågan.
11

 När föräldrarna inte är överens och frågan går vidare till dom-

stol finns det två möjligheter: i FB 6:19 4st: 

 

Om det inte är olämpligt, skall den som verkställer utredningen försöka klarlägga bar-

nets inställning och redovisa den för rätten samt lämna förslag till beslut. 

  

                                                           
10

 Se t.ex. Nilsson, T. Överlevnadshandbok för skilda föräldrar med gemensamma barn, Ego förlag i Stockholm 

AB, Stockholm, 2008, s. 57. 
11

 Sjöstedt, M. a.a. s. 157.  
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Och i FB 6:19 6st: 

Barnet får höras inför rätten, om särskilda skäl talar för det och det är uppenbart att 

barnet inte kan ta skada av att höras. 

 

Socialnämnden gör vårdnadsutredningar och prövar föräldrarnas lämplighet. Om det i dessa 

kommer fram att barnet har specifika önskemål så ska dessa tas med i utredningen och de ska 

beaktas i ett mål inför rätten. Det framgår inte alltid direkt av utredningarna att barnet har ut-

talat sig. Familjerättssekreterare uppger att de sällan citerar barnet, att det i materialet inte 

syns att barnet har uttalat sig. Detta gör de för att skydda barnet.
12

 Möjligheten för ett barn att 

höras inför rätten används inte så ofta. Det förekommer om något äldre barn begär att få tala 

inför rätten.
13

 

Om föräldrarna inte kan ta tillvara barnets bästa i en konfliktsituation finns det möjlighet 

att förordna med en god man enligt FB 11:1 1st. Föräldrarna är också barnets förmyndare. En 

förmyndare kan entledigas från sitt uppdrag enligt FB 10:10 och 10:17. Då skall en god man 

utses och denne ska se till barnets angelägenheter. 

2.2.1.2 Problem 

I sex motioner
14

 har dessa regler kritiserats. Problemen består av följande. Kritik mot: 

- tidigare utredningar kring frågan om barnets talan. Några nämner Justitiedepartementets 

promemoria
15

 och menar att slutsatsen i denna, att barnet inte kan ha motstridiga in-

tressen mot föräldrarnas i en konflikt, är helt felaktigt.  

- att utredningen bara fokuserade på ställföreträdare för barnet och god man institutet, 

och inte på frågan om ett juridiskt ombud för barnet. 

- att föräldrarnas intressen är i fokus och att barnets intressen kommer i andra hand. 

- att barnet inte på ett tryggt sätt kan framföra sina tankar. 

- att de som ska utreda barnets vilja, saknar barnkompetens i tillräcklig utsträckning in-

klusive domare. 

- socialtjänsten. Menar att dessa blir emotionellt påverkade av konflikten och att de har 

motstridiga intressen mot barnets i och med att de har krav på sig att nå fram till sam-

förståndslösningar.  

- att barnet kan tvingas ta ställning i förhållande till en förälder och brottas med lojali-

tetsfrågor.  

- att ett allt för starkt fokus på barnets bästa leder till att barnets vilja och talan kommer i 

andra hand.  

  

                                                           
12

 Höjer, I & Röbäck, K. Barn i kläm – hur uppmärksammas barn i mål om verkställighet av umgänge, Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset, Stockholm,  Skriftserie 2007:1, s. 74 y. 

http://www.allmannabarnhuset.se/data/files/Barn_i_kl_m.pdf 
13

 Ds 2002:13. s. 42.  
14

 Motion 2009/10:C348, 2009/10:C378, 2009/10:C401,2009/10:C484, 2009/10:C485 och 2009/10:So512. 
15

 Ds 2002:13. 
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2.2.1.3 Lösningsförslag och analys 

I samtliga motioner ovan föreslås att barnet skall representeras av någon form av eget ombud. 

Benämningen på detta ombud varierar och likaså i hur stor utsträckning som ombudet skall 

tillämpas. En del vill att barnet ska var part i mål och ha en egen offentlig försvarare eller ett 

målsägarbiträde. Andra menar att ett juridiskt ombud eller en ställföreträdare som bara har 

barnets perspektiv att beakta skulle vara tillräckligt. Gemensamt för samtliga motioner är 

dock att de inte vill ha någon skillnad mellan mål som är särskilt konfliktfyllda och vårdnads-

avtal som sker i samförstånd. De menar att barnets intressen måste tydliggöras även när för-

äldrarna är överens. Här hänvisas det till att föräldrarna kan ha ekonomiska intressen av att 

lösa sina förhållanden på ett visst sätt snarare än att det beror på en genomtänkt plan för sina 

barn.
16

 Fördelen med ett särskilt ombud för barnet är, menar de, också att de kan besitta en 

särskild kompetens att tala med barn och hjälpa dem med lojalitetsfrågor samt att avgöra om 

barnet behöver skydd och andra hjälpinsatser i konflikten än vad som framkommer av samtal 

med föräldrarna.  

I Justitiedepartementets promemoria
17

finns ett förslag på hur en paragraf om ställföreträdare 

för barn skulle kunna se ut. Denna paragraf skulle utgöra ett tillägg till FB kap 6: 

 

I mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge får rätten, om det finns synnerliga 

skäl, förordna ett särskilt biträde för barnet. Innan beslut enligt första stycket meddelas 

skall parterna beredas tillfälle att yttra sig. Rätten skall, om det inte är olämpligt, in-

hämta upplysningar om barnets inställning i frågan.
18

 

 

Denna paragraf skulle utgöra nr 23 och efter den skulle det följa några förklarande och typifi-

erande paragrafer till nr 29. Förslaget godtogs inte då med hänvisning till att god man institu-

tet finns och ska kunna fylla denna funktion. När vårdnadsreglerna sedan gjordes om 2006 

uttalade riksdagen sig om att varje barn bör ha ett juridiskt biträde och i ett betänkande gav 

riksdagen regeringen i uppdrag att komma med ett förslag på lagstiftning i ärendet.
19

 I motio-

nen 2009/10:C378 påpekas det att regeringen inte återkommit med något lagförslag till riks-

dagen i denna fråga.  

Jag frågar mig om den kritik som de riktar mot gällande rätt löses så enkelt som att tillföra 

ytterligare en person som ska delta i utredningar och mål. Att ett barnperspektiv redan ska 

förekomma är lagstadgat och varje utredare och domare ska anta ett sådant perspektiv. Det 

föresätter att de har förmågan till det, att kompetens redan finns att tillgå. Jag har svårt att se 

att familjerättssekreterare inte skulle vara intresserade av barnens situation och att de skulle 

vara så oprofessionella att de inte kan skilja på sina egna känslor och utredningens karaktär. 

Jag finner inte heller stöd för detta i någon utredning från Socialstyrelsen. Varifrån kommer 

då denna kritik eller uppfattning om att barn inte blir hörda? I en utredning om verkställig-

hetsmål ställdes frågor till föräldrarna angående de samtal som deras barn hade i samband 

med vårdnadsutredningar. Total var de 72 föräldrar som svarade varav 41 var män och 31 

kvinnor. 26 % av männen och 52 % av kvinnorna svarade att deras barn reagerat mycket ne-

                                                           
16

 Se Motion 2009/10:C401. 
17

 Ds 2002:13 
18

 Ds 2002:13 s. 176. 
19

 Bet. 2006/07:CU8 s. 10. 
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gativt på samtalen i vårdnadsutredningarna. De utvecklade sina argument så att de ansåg att 

barnen blivit pressade, inte lyssnade på och att de inte tagits på allvar.
20

 Frågan är om föräld-

rarnas upplevelser som bygger på emotioner kan vara relevanta för en juridisk verklighet där 

emotioner inte har ett så särskilt stort utrymme. Om problemet är ett upplevelseproblem är 

inte en juridisk lösning en framkomlig väg.  

 

2.2.2 Gemensam vårdnad och bestämmanderätt  

Vid lagändringen i FB 1998 infördes en presumtion för gemensam vårdnad och som jag varit 

inne på tidigare så fick föräldrarna rätt att avtal om gemensam vårdnad. Detta visade sig inte 

vara så enkelt när föräldrarna ändå var oeniga. I och med lagändringen 2006 ändrades detta så 

att vid samarbetssvårigheter kan enskild vårdnad vara förenligt med barnets bästa. Trots detta 

kvarstår att flera föräldrar har gemensam vårdnad men är oense om barnets bästa. Frågan blir 

då vem som ska besluta eller bestämma och ha tolkningsföreträde. Kritik har riktats mot det 

som kallas beslutanderätt eller bestämmanderätt. 

2.2.2.1 Gällande rätt 

FB 6:11 1 ledet, stadgar under vårdnadens utövande att: 

Vårdnadshavaren har rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelä-

genheter. 

 

Vidare säger FB att barnet ska få delta i beslut gällande detta utifrån mognad och ålder. Vid 

gemensam vårdnad gäller att båda vårdnadshavarna ska besluta gemensamt enligt FB 6:13 

1st. Vidare stadgar FB 6:13 2st: 

 

Är en vårdnadshavare till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak förhindrad att 

ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas, be-

stämmer den andre ensam. Denne får dock inte ensam fatta beslut av ingripande bety-

delse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. 

 

Här ser vi en skillnad mellan dagliga behov, beslut som ska ske fortlöpande och som tillhör 

vardagen, och beslut som är av mera djupgående karaktär. Till det mera ingripande besluten 

hör beslut om sjukvård, skola och byte av bostad etc. Denna paragraf rör tillfälligt förhinder 

som en vårdnadshavare kan ha. För mer varaktigt förhinder gäller FB 6:8a som säger att rätten 

ska ge hela vårdnadsansvaret till den andre föräldern.  

  

                                                           
20

 Höjer, I & Röbäck, k. a.a. s. 66.  
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2.2.2.2 Problem 

Sex motioner
21

 riktar kritik mot de regler som styr bestämmanderätten. Problemen består av 

följande. Kritik mot:  

- att en förälder kan hindra barnet från att få hjälp på olika sätt.  

- att gemensam vårdnad ses som om föräldrarna är eniga när det i själva verket kan vara 

mycket konfliktfyllt fortfarande. 

- att barnet kan nekas sjukvård, särskilt Barn- och ungdomspsykiatrisk vård.  

- att utredningar om övergrepp mot barn kan hindras av den ev. förövaren. 

- barnperspektivet i dessa regleringar. Barnperspektivet är för svagt och otydligt. 

- att lagen inte är ändamålsenlig. Löser inte konfliktsituationer.  

- bristen på synliggörande av barnet vilket gör att barnet kommer i kläm och far illa. 

2.2.2.3 Lösningsförslag och analys 

Frågan om beslutanderätt har varit föremål för en SOU: rapport
22

 som överlämnades till reger-

ingen i juli 2007. I denna lades ett förslag fram om att vårdnadshavare skulle kunna tilldelas 

möjligheten att ensam bestämma trots gemensam vårdnad. Förslaget ser ut så att en ny para-

graf skulle införas i kap 6 FB, som skulle heta 13a, med lydelsen: 

Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna, får rätten ge en av dem rätt att, ut-

över vad som följer av 13 § andra stycket, ensam bestämma om 

1. barnets tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård, 

2. barnets tillgång till insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen 

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

3. förskoleverksamhet för barnet samt barnets skolgång och skolbarnsomsorg. 

Frågor enligt första stycket prövas på talan av båda föräldrarna eller en av dem.  

Föräldrarna får avtala om frågor enligt första stycket. Avtalet skall gälla, om det är 

skriftligt och socialnämnden godkänner det.
23

 

 

Detta förslag följs sedan av ytterligare en ny paragraf nr 13b och några tillägg där rätten får 

instruktioner om hur detta ska göras m.m. i paragraf 14a, 17 och 19. Som vi såg tidigare så 

skulle inte en av vårdnadshavarna kunna besluta i ärenden utöver den dagliga omsorgen. Det-

ta stadgeförslag öppnar för att i domstol eller genom avtal, besluta att en av vårdnadshavarna 

har enskild bestämmanderätt i vissa frågor. Utredningen innehåller även ett förslag att boen-

defrågan kan lösas på samma sätt och delar av umgänget. De flesta motionerna ställer sig po-

sitiva till dessa förslag. Motion 2009/10:C378 tar dock upp att de inte önskar någon föränd-

ring vad gäller operativa ingrepp för att beslut om omskärelse inte ska tas av endast en vård-

nadshavare. 
24

 Motion 2009/10:C493 är kritisk gentemot förslaget. Förslaget kritiseras på tre 

                                                           
21

 Motion 2009/10:C260,  2009/10:C342,  2009/10:C378 s. 10 f.,  2009/10:C414,  2009/10:C493 och 

2009/10:So512 s. 27 f. 
22

 SOU 2007:52 Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. 
23

 SOU 2007:52 a.a. s. 245. 
24

 Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar.  3§ anger att beslutet ska vara gemensamt. 
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punkter: att det tar för lång tid att processa om sådana beslut vilket gör att barnet fortfarande 

far illa, att det riskerar att trappa upp konflikten mellan föräldrarna och att processer är kost-

samma vilket kan göra att någon part avstår fast det behövs. Motionen föreslår en annan lös-

ning på bestämmanderättsliga problem. Förslaget handlar om att tilldela vårdnadshavarna 

delad beslutsrätt. Att vårdnadshavarna var för sig har rätt att fatta beslut om barnets situation. 

Eftersom förslaget inte är så väl utrett finns det ingen konkret plan på hur detta skulle gå till 

d.v.s. om det skulle gälla vissa beslut, om det skulle vara efter domstolsbeslut, enligt avtal 

eller gälla generellt. Önskemålet är dock att det när det gäller sjukvårdande insatser till barnet, 

så ska vårdgivaren eller någon liknande instans göra bedömningen om insatsen är nödvändig. 

Delad beslutanderätt skulle inte omfatta operativa ingrepp. Förslaget om delad beslutanderätt 

stöds av Rädda barnen och Barnombudsmannen. 

Till att börja med verkade frågan ganska enkel att lösa och den verkade väldigt väl utredd. 

Vid en närmare titt verkar flera begrepp stå emot varandra och gränserna vara delikata. Om 

beslutanderätten inte regleras verkar det som om flera brott i form av övergrepp inte blir ut-

redda, och andra sidan om beslutanderätten blir allt för uppdelad i enskilda frågor, finns det 

riska för nya konflikter och andra problem som reglering av omskärelse. Ett stort dilemma 

som jag ser det är att begreppet vårdnadshavare innebär beslutanderätt per definition och att 

ett fråntagande av beslutanderätt i praktiken innebär att personen inte är fullvärdig vårdnad-

shavare. Hittills har en person bara kunnat vara vårdnadshavare eller ej, inte vara vårdnadsha-

vare till en viss andel eller med vissa befogenheter endast. Om fallet är sådant att en person 

inte är förmögen att fatta bra beslut gällande barnets bästa, då ska denne inte heller vara vård-

nadshavare. Om en person inte är vårdnadshavare kan denne ändå ha inflytande över den dag-

liga omsorgen och vardagsbeslut genom umgängesrätten. Jag kan även se problem med s.k. 

delad beslutanderätt. Om det är så att vårdnadshavarna ska tinga vilka beslut de vill ta och 

vilka de inte vill ta, då är frågan om det överhuvudtaget går att säga att vi utgår från barnets 

bästa. Poängen med två vårdnadshavare som gemensamt beslutar är att två människor tänkt 

igenom en situation och resonerat sig fram till en lösning. Inte att två vuxna slagits om vem 

som ska bestämma om vilken vårdcentral som barnet ska tillhöra t.ex. I det här fallet är frågan 

den om lösningsförslagen verkligen minskar risken för att barn far illa. Om de ökar möjlighe-

ten att anmäla övergrepp är än mindre tveksamt. Det har gått ett tag sedan 2007 då SOU: rap-

porten var klar och regeringen har inte återkommit med någon proposition ännu men det är 

under arbete och beräknas komma riksdagen till del under våren 2010.  

 

2.2.3 Fastställande av vårdnaden om barnet 

Att varje barn som föds måste ha minst en vuxen som tar hand om det är nog självklart för de 

allra flesta. Att varje barn behöver en vårdnadshavare är inte lika självklart. Det begreppet är 

skapat i en juridisk verklighet som barnet också föds in i. Inget barn som föds ska vara utan 

vårdnadshavare. Skulle vårdnadshavaren avlida måste barnet få en ny. De regler som styr hur, 

vem och på vilket sätt vårdnadshavare för barnet fastställs är de regler som kritiserats.  
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2.2.3.1 Gällande rätt 

Det första som vi ser i FB är att det finns en skillnad mellan gifta och ogifta personer vad 

gäller fastställande av vårdnaden när barnet föds. FB 6:3 1st. 1 ledet, stadgar följande: 

Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med 

varandra, och i annat fall av modern ensam. 

 

Är föräldrarna gifta får båda vårdnaden per automatik men om de inte är gifta med varandra, 

då är det bara modern som blir vårdnadshavare medan fader inte blir det, oavsett om de har 

levt ihop t.ex. som sambos. Det finns tre möjligheter för fadern att bli vårdnadshavare. Det 

första fallet är att de gifter sig med varandra, det andra fallet att någon av dem för talan i rät-

ten och det tredje fallet att de ansöker om gemensam vårdnad. Ansökan om gemensam vård-

nad för ogifta ska gå till på följande sätt enligt FB 6:4 2st: 

 

Om barnet är folkbokfört här i landet kan föräldrarna få gemensam vårdnad också ge-

nom registrering hos Skatteverket efter anmälan av dem båda 

1. till socialnämnden i samband med att nämnden skall godkänna faderskapsbekräf-

telse eller en bekräftelse på föräldraskap enligt 1 kap 9 §, eller 

2. till Skatteverket under förutsättning att beslut om vårdnaden inte har meddelats ti-

digare och att föräldrarna och barnet är svenska medborgare. Lag (2006:458) 

 

 Och vidare i FB 6:16 1st. och 2st: 

Anmälan enligt 4 § andra stycket om gemensam vårdnad för föräldrar som inte är gifta 

med varandra prövas av Skatteverket. Anmälan skall göras skriftligen av båda föräld-

rarna. 

Anmälan enligt 4 § andra stycket 2 görs hos Skatteverket eller Försäkringskassan.  

 

Detta innebär att en fader som är ogift måste först få sitt faderskap bekräftat och därefter an-

söka tillsammans med modern om att få gemensam vårdnad om barnet. Om modern vägrar att 

gå med på detta blir hon ensam barnets vårdnadshavare och fadern måste då föra talan i rätten 

för att få gemensam vårdnad till stånd.  

När en vårdnadshavare dör, stadgar FB 6:9 följande: 

 

Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och en av dem dör, skall den andra 

föräldern ensam ha vårdnaden. Om båda föräldrarna dör, skall rätten på anmälan av 

socialnämnden eller när förhållandet annars blir känt anförtro vårdnaden åt en eller 

två särskilt förordnade vårdnadshavare. 

Om barnet står under vårdnaden av endast en av föräldrarna och den föräldern dör, 

skall rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden an-

förtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två sär-

skilt förordnade vårdnadshavare. Lag (1994:1433) 

 

Detta förfarande som stadgas här innebär att när gemensam vårdnad föreligger och den ena 

dör så blir den andre automatiskt enskild vårdnadshavare. Stadgandet säger inget om att den 
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överlevande vårdnadshavarens lämplighet ska prövas. Om båda dör säger stadgandet inget om 

vem som är lämplig att bli barnets vårdnadshavare utan rätten måste utreda frågan och finna 

någon lämplig person. Vid enskild vårdnad har umgängesföräldern möjlighet att ansöka om 

vårdnaden, när vårdnadshavaren dör. Umgängesföräldern har ensam denna möjlighet. Här 

stadgas dock att rätten ska pröva om det finns andra lämpligare vårdnadshavare än denna.  

 

2.2.3.2 Problem 

Fyra motioner
25

 handlar om kritik mot de regler styr fastställandet av vårdnaden när barnet 

föds. Kritik mot: 

- att proceduren för ogifta är byråkratiskt krånglig och kan upplevas stötande för par 

som levt länge i förhållanden. 

- att skillnad mellan gifta och ogifta strider mot likabehandlingsprincipen i Regerings-

formen 1:2. 

- att både faderskap och vårdnad ska fastställas för ogifta. 

- att civilstånd ska ha betydelse framför barnets rätt till båda sina föräldrar. 

- att fastställandet inte kan ske före barnets födelse i alla kommuner, vilket gör att bar-

net riskerar att bli utan arvsrätt till fadern om denne avlider innan fastställandet är 

gjort. 

- att modern kan vägra fadern vårdnad och fadern måste då föra talan i rätten. Detta kan 

i sin tur medföra att så lång tid hinner förflyta att fadern förlorar sina föräldraledig-

hetsdagar. 

I fyra motioner
26

 riktas kritik mot fastställandet av vårdnad när någon eller båda vårdnadsha-

varna dör. Kritik mot: 

- att vårdnaden överflyttas till den andre föräldern när den ena dör. Problemet blir väl-

digt intrikat när en förälder har dödat den andre. Detta har uppmärksammats i sam-

band främst med kvinnomisshandel. 

- att inte mor- och farföräldrar har möjlighet att ansöka om vårdnaden när båda föräld-

rarna dör. En lagstadgad rättighet till detta.  

- att sociala föräldrar saknar rättigheter att ansöka om vårdnaden. Den sociala föräldern 

kan ha ett mycket närmare band till barnet än umgängesföräldern.  

2.2.3.3 Lösningsförslag och analys 

I förhållande till tidigare nämnda områden är lösningsförslagen på dessa problem betydligt 

spretigare. Motionerna har ingen enhetlig linje utan alla för fram olika saker. Om vi först ser 

till fastställandet av vårdnaden när barnet föds så ser förslagen ut så här:  

Motion 2009/10:Sf304 vill att ett förenklat faderskapserkännande för sambos ska kunna 

göras i samband med inskrivningen till barnmorskemottagningen. Om gentest behövs ska 

                                                           
25

 Motion 2009/10:Sf304,  2009/10:C312,  2009/10:C389 och  2009/10:C490. 
26

 Motion 2009/10:C292,  2009/10:C378,  2009/10:C415 och  2009/10:So512. 
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detta också kunna göras under graviditeten. Därmed skulle vårdnaden automatiskt tillfalla 

fadern också när barnet föds.  

Motion 2009/10:389 vill att fastställandet av faderskapet ger gemensam vårdnad automa-

tiskt oavsett om fadern lever tillsammans med modern eller ej. Civilståndet ska inte ha någon 

betydelse.  

Motion 2009/10:C312 och Motion 2009/10:C490 vill att fastställandet av faderskapet ska 

ske genom att en gemensam försäkran undertecknas av föräldrarna på sjukhuset, försäkrings-

kassan eller folkbokföringsregistret. Detta skulle gälla generellt oavsett civilstånd.  

Frågan kan verka enkel att lösa med något tillägg till FB men hur det ska se ut råder det de-

lade meningar om. En del menar att det är skillnad på fasta förhållanden mellan två vuxna 

som får barn och lösa förhållanden. Ur ett strikt barnperspektiv har barnet rätt till båda sina 

föräldrar men ligger det i barnets bästa att få två vårdnadshavare som inte känner varandra 

och inte hade för avsikt att skaffa barn tillsammans? Jag kan inte tycka att argumentet att bar-

net blir arvslöst om fadern dör, är så starkt vägande skäl till en lagändring här. Det kan inte 

vara så vanligt att en blivande fader avlider innan han hinner ta på sig faderskapet. Däremot är 

kritiken om att kvinnan kan vägra mannen vårdnaden betydligt mer allvarlig. Men som jag ser 

det löser inte dessa förslag den problematiken. Faderskapserkännande måste i så fall bli grun-

dat på gentester helt och hållet och inte på att föräldrarna undertecknar någon försäkran 

gemensamt. Ska de göra det gemensamt kan ju modern vägra detta och fadern blir likafullt 

utan vårdnad. 

När vi för det andra vänder oss till att se på fastställandet av vårdnaden när en eller båda 

vårdnadshavarna dör, ser lösningsförslagen ut så här: 

Motion 2009/10:C415 anser att en särskild vårdnadshavare ska utses då den ena föräldern 

dör. Denna ska förordnas av socialnämnden. Detta ska vara en regel utan undantag. 

Motion 2009/10:C292 menar att mor- och farföräldrarna ska stå med i uppräkningen av 

den eller de som kan ansöka om vårdnaden. Särskilt i det fall då båda vårdnadshavarna har 

dött. 

Motion 2009/10:So512 och Motion 2009/10:C378 tycker att lagen ska utökas med möjlig-

heten att fler än två kan vara vårdnadshavare så att den sociala föräldern eller föräldrarna ock-

så kan ansöka om vårdnaden.   

Inte heller inom detta område finns det några konkreta formuleringar att ta på och åsikterna 

går isär om vad som ska gälla. Den ena linjen driver en icke rättighetstanke där myndighetens 

omhändertagande kommer först, den andra linjen driver ett rättighetstänkande där juridiska 

rättigheter ska inskrivas specifikt i lagen. Dessa två synsätt är oförenliga och ändå försöker de 

lösa likartade problem. Tyvärr verkar inte barnets perspektiv finnas med här överhuvudtaget. 

Jag har inte funnit några förslag på att barnet ska få vara med och välja vem som ska vara 

deras vårdnadshavare. Jag tror också att frågan när den ena föräldern har mördat den andre 

föräldern och vårdnaden skulle tillfalla mördaren, att denna kan regleras på annat sätt. Kanske 

genom att i brottets natur ligger att denna person inte är en lämplig vårdnadshavare. Lagen om 

vem som kan bli vårdnadshavare är allmänt formulerad. Om vi ska börja räkna upp vem som 

har första ting på barnet kan listan bli lång; kusiner, fastrar osv.  
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2.2.4 Umgängesrätt och umgängessabotage  

Barnet ska ha rätt att umgås med viktiga vuxna i dennes liv. Därför finns det lagar som regle-

rar detta. När någon part inte tycker att detta fungerar som önskat händer det att denne så att 

säga saboterar möjligheter till umgänge t.ex. genom att inte lämna ifrån sig barnet. Det är des-

sa regler som kritiseras. Också i detta sammanhang har föräldrarnas förmåga att samarbeta 

stor betydelse och jag har därför valt att ta med kritik mot på vilket sätt dessa frågor om sam-

arbetssvårigheter regleras, under detta område.  

2.2.4.1 Gällande rätt 

FB fokuserar på barnets rätt. Det är barnet, som lagen stadgar i FB 6:15 1st, som har rätt till 

umgänge: 

Barnet har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Um-

gänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har 

annan kontakt. 

 

Den förälder som barnet bor hos ska medverka till att umgänge sker så som det är överens-

kommet antingen i ett avtal eller genom domslut. Att umgänge kan ske genom annan kontakt 

innebär t.ex. via telefon och brev. Vid umgänge har socialnämnden möjlighet att på domsto-

lens rekommendation utse en kontaktperson till barnet. Uppdraget finns i SoL 5:1 5st: 

 

Socialnämnden skall 

-  i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp 

som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption 

har avgjorts,
27

 

 

Institutet kontaktperson kommer av vad som uttrycks i SoL 3:6. Det finns alltså inget stadgat i 

FB om detta utan tillämpningen ligger på socialnämndens uppdrag.  

Det är bara föräldrar som har talerätt i fråga om umgänge men det finns även möjlighet för 

andra att ansöka om umgänge. Då ska dessa representeras av socialnämnden. Ett exempel är 

mor- och farföräldrar enligt FB 6:15a 2st: 

 

På talan av socialnämnden får rätten besluta om umgänge mellan barnet och någon 

annan än en förälder. Vid bedömningen av om en sådan talan skall föras skall social-

nämnden särskilt beakta barnets behov av umgänge med sina morföräldrar och farför-

äldrar och andra som står barnet särskilt nära. 

 

Umgänge kan alltså äga rum mellan barnet och olika vuxna som har betydelse för barnet, och 

den som har barnet boende hos sig får inte hindra att umgänge sker. Ändå händer detta. Det 

kallas för umgängessabotage. Boendeföräldern kan anse att umgänge är olämpligt och att bar-

net uttryckt att det inte vill träffa vederbörande. Barnet har ingen uttrycklig rätt att säga nej till 

umgänge men beslut om umgänge ska styras av ett barnperspektiv där barnets bästa och bar-

                                                           
27

 Se även bet. 1992/93:LU22. 
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nets vilja ska beaktas. Umgängessabotage är orsak till att talan om vårdnaden tas upp igen. En 

förälder som inte medverkar till umgänge anses inte ha barnets bästa i åtanke och är därför 

olämplig som vårdnadshavare. Det kan också vara så att förhållandena ändrats från det att 

domslut fallit och verkställighet ska äga rum. Jag kommer att ta upp mer om detta under ru-

briken Verksställighet. 

Flera delar som berör samarbetssvårigheter kan hanteras på olika sätt. Den nya presumtio-

nen, som nämndes under rubriken Historik, gör att samarbetssvårigheter ofta leder till enskild 

vårdnad. Men det betyder inte att föräldrarna fortsättningsvis inte måste samarbeta. Umgäng-

esfrågan är ett sådant område som kräver bådas engagemang. Socialnämnden ska på olika sätt 

bidra till att föräldrarna når enighet för barnets skull. En möjlighet är s.k. samarbetssamtal 

enligt FB 6:18 2st. Dessa samtal följer en metodik och sker under begränsad tid med en sam-

talsledare.
28

  

 

2.2.4.2 Problem 

Två motioner
29

 tar upp kritik mot utformningen av umgänge och kontaktpersonens uppgift. 

Kritik mot: 

- att barn kan tvingas till umgänge mot sin vilja. 

- att umgängessabotage kan bli enda lösningen för att skydda barnet. 

- att gränsdragningen mellan domstolens och socialnämndens ansvar vid utseende av 

kontaktperson är så oklar. 

- att umgänge kan utebli pga. att det inte finns någon kontaktperson. 

- att umgänge med kontaktperson fungerar dåligt. 

- att kontaktpersoner fått agera vakt och skydd för barnet istället för stöd. 

Fyra motioner
30

 handlar om mor- och farföräldrars umgängesrätt. Kritik mot: 

- att mor- och farföräldrar saknar umgängesrätt. 

- att barnet tappar kontakt med släkten och upplever rotlöshet. 

- att mor- och farföräldrar inte får träffa barnet och kan nekas träffa barnet. 

- att generationsseparation och generationskonflikter uppstår. 

- att socialnämnden ska föra deras talan, att detta inte fungerar. 

En motion
31

 tar upp samarbetssvårigheter. Kritik mot: 

- att lagen från 2006 är konfliktskapande. 

- att bråk lönar sig. 

 2.2.4.3 Lösningsförslag och analys 

Ser vi till den första kritiken om att barn tvingas till umgänge menar de att lika klart som la-

gen uttrycker barnets rätt till umgänge, så ska lagen uttrycka barnets rätt att inte ha umgänge. 

                                                           
28

 Sjösten, M. a.a. s. 142. 
29

 Motion 2009/10:C378 och  2009/10:C485. 
30

 Motion 2009/10:C292,  2009/10:C332,  2009/10:C344 och  2009/10:C418. 
31

 Motion 2009/10:C389. 
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En önskan finns också att förfarandet vid umgängessabotage ska innehålla den möjligheten att 

orsaken kan vara nya uppgifter om t.ex. övergrepp d.v.s. att umgängessabotage inte alltid 

skulle innebära att vårdnaden omprövas utan snarare att umgängesrätten omprövas. Det bör 

påpekas att lagen redan har lättat på synen på umgängessabotage. Tidigare fanns det en para-

graf 6a i FB kap 6 som tillkom för att förhindra umgängessabotage. Denna paragraf stadgade 

att den som kunde medverka till umgänge skulle i första hand få vårdnaden. När lagen gjordes 

om 1998 togs denna paragraf bort och stadgandet, om att umgängesfrågan var något som för-

äldrarna gemensamt skulle verka för, infördes. Jag har svårt att se att rätten skulle vilja bli 

ännu mer toleranta till umgängessabotage. Det skulle innebära att avtalsbrott skulle löna sig 

och att ett domsslut skulle kunna bli utan någon reell verkan. Om barns talan stärks så som vi 

varit inne på tidigare, så skulle färre barn vara i den situationen att de hade umgänge mot sin 

vilja. Vad gäller umgängessabotage så borde andra delar stärkas som att övergrepp och lik-

nande kommer fram under vårdnadsutredningen och att umgänge på så vis blir uteslutet. Jag 

anser att förslagen till viss del missar målet. 

När det gäller kontaktperson stöder Motion 2009/10:C378 det förslag som också finns i 

den SOU: rapport som jag hänvisat till tidigare.
32

 Förslaget innebär en ny paragraf i FB 6 kap, 

som skulle heta 15c, med följande lydelse: 

 

I samband med att rätten beslutar om umgänge mellan ett barn och en förälder som 

barnet inte bor tillsammans med, får rätten, om barnet har behov av det, efter samråd 

med socialnämnden besluta att det vid umgänget skall medverka en person som utses av 

socialnämnden (umgängesstöd). 

Villkoret om umgängesstöd skall vara tidsbegränsat. 

Socialnämndens beslut att utse viss person till umgängesstöd får inte överklagas. 

Socialnämnden skall efter domstolens beslut enligt första stycket regelbundet överväga 

om umgängesstöd fortfarande behövs.
33

 

 

Med detta förslag skulle umgängesstöd bli reglerat tydligt och gränsdragningen mellan dom-

stolens och socialnämndens arbete bli tydlig. Motionen påpekar dock att förslaget borde be-

gränsas och ha ett undantag så att denna lösning inte kan användas på fall där barnet varit ut-

satt för övergrepp. Skillnaden är inte direkt uppenbar för mig, mellan detta stadgande och det 

som redan finns, förutom att det är samlat på ett ställe i FB. Uppdraget finns redan och an-

vänds. Att det kan behöva tidsbegränsas är en praktisk detalj i det hela som enkelt skulle kun-

na ges som rekommendation till socialnämnden i deras föreskrifter. Jag undrar om det finns 

en vilja hos kritikerna att umgängesstöd skulle vara obligatoriskt men att det är för mycket 

begärt i dagens läge. Det finns många kommuner som säger att de inte kan få fram personer 

som är villiga att arbeta som kontaktpersoner. Det är också något motsägelsefullt om önskan 

är att det ska vara obligatoriskt när kritiken säger att umgänge med kontaktperson fungerar 

dåligt. Vad menas med detta? Är det bara det praktiska att få till det hela som fungerar dåligt 

eller upplever även barnet det så att umgänge, med kontaktperson är svårt?  Kanske är det 

bara det att de vill att det ska lyftas upp till rätten att umgängesstöd är något som skiljer sig 
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 SOU 2007:52 a.a. 
33

 SOU 2007:52 a.a. s. 252. 
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från andra insatser och är något som socialnämnden ska utse. I den undersökning som I, Höjer 

och K, Röbäck redogör för, och som jag nämnt tidigare, sägs om ett antal domslut: 

 

I fyra fall kompletterades den allmänna domstolens avgörande på så sätt att en kon-

taktperson skulle närvara under umgänget eller vid hämtning/lämning. I de flesta fall 

utsågs medlaren som kontaktperson,
34

 

 

Medlingsinstitutet har inrättats för en annan funktion men har kanske tack vare oklarheten 

som påpekats tidigare, kommit att bli rättens sätt att lösa frågan om att få fram en kontaktper-

son. Jag är böjd att hålla med kritiken om att domstolens och socialnämndens uppdrag blir här 

sammanblandat. De som ska arbeta för att lösa föräldrarnas meningsskiljaktigheter ska samti-

digt utgöra barnets stöd i mötet med dessa föräldrar. Det verkar inte lämpligt.  

När det gäller kritiken mot mor- och farföräldrars umgängesrätt vill samtliga motioner att 

mor- och farföräldrar ska få talerätt i domstol. Någon vill utöka detta till att gälla även andra 

närmare släktingar och någon vill utöka kommunernas översyn av hur socialnämnden för de-

ras talan. Någon föreslår att talerätten kan formuleras på samma sätt som stadgandet för tale-

rätten för god man och förvaltare. När listan utökas med dem som kan processa i rätten måste 

vi komma ihåg att det är barnets bästa vi talar om. Det är inte mor- och farföräldrarnas rätt till 

sina barnbarn som ska styra hur lagen utformas. Då förlorar vi barnperspektivet. Om inte so-

cialnämnden väljer att väcka talan å mor- och farföräldrarnas vägnar måste det finnas anled-

ning till det. Jag tror att det är svårt att skilja mellan en önskan att hålla ihop släkt osv. vilket 

är moraliskt och samhällsmässigt en god målsättning men som inte kan tvingas på barnet i 

form av lagstiftning. Det finns också en risk att mor- och farföräldrar kommer att processa om 

umgänge å förälderns vägnar. Hur ska detta kunna förhindras? 

För att lösa frågan om att det kan löna sig att bråka önskas att rätten utser en god man som 

vårdnadshavare istället för enskild vårdnad, tills föräldrarna rett ut större delen av sina pro-

blem genom samtal och medling. På så vis skulle ingen av parterna vinna på att trappa upp 

konflikten, utan båda skulle vara inställda på att lösa problemen. Det är alltid svårt med regler 

som införs för att skydda en part. Ofta innebär det en begräsning i någon annans frihet. I det 

här fallet har rätten valt att gå åt det hållet att barnet ska skyddas mot att vara en bricka i för-

äldrarnas spel, genom att ge den ene mindre spelrum. Åter igen tycks problemet inte upplyft 

utifrån barnets bästa utan ifrån den vinkeln att en förälder känner sig åsidosatt. Det är förstås 

min tolkning av det hela.  

Den motsatta åsikten om att rätten ska vara liberal när det gäller umgängessabotage ham-

nar i det andra diket. Den gynnade förälderns. Inte heller detta kan riktigt vara i linje med bar-

nets bästa även om föräldern hävdar att den gör en sak för att skydda barnet. Som jag sagt 

tidigare så borde detta tas upp angående hur övergrepp ska förhindras och hanteras. 

Det är lätt att se varför ett enhetligt förslag inte kommit fram kring vissa av dessa frågor. 

Kanske beror det på att de inte är vana att anta ett barnperspektiv eller anser att vissa frågor 

också måste utgå ifrån att de vuxna också har rättigheter till sina barn. 
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 I, Höjer & K, Röbäck. a.a. s. 61.  
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2.2.5 Ekonomi 

Som i de flesta andra privata och samhälleliga problem så har ekonomin sin plats. När ett 

hushåll ska gå isär är det många frågor som är av ekonomisk art. Barnets olika behov ska båda 

föräldrarna hjälpa till och betala. Det kan röra sig om vem som ska betala för dagis, boende-

kostnader och resor i samband med umgänge t.ex. Största frågorna kring ekonomi kommer in 

när föräldrarna är oeniga och ärendet blir domstolssak. Att processa är inte gratis. Det är på 

dessa områden som det finns kritik.  

2.2.5.1 Gällande rätt 

Ekonomiska problem kan uppstå utav något som inte direkt ser ut som en ekonomisk re-

glering. En sådan sak är vart barnet ska vara folkbokfört. Folkbokföringslagen (1991:481), 

fortsättningsvis FBL, stadgar följande i 2 §: 

Ett barn som föds levande här i landet skall folkbokföras om modern är folkbokförd el-

ler om fadern är folkbokförd och vårdnadshavare. Även ett barn som föds utom landet 

av en kvinna som är folkbokförd skall folkbokföras. Lag (1997:989). 

 

Varje barn ska alltså folkbokföras och därmed bli registrerad som boende på en adress. Stad-

gandet om adressen ser ut så här enligt FBL 6 §: 

 

En person skall folkbokföras på den fastighet och i den territoriella församling där han 

enligt 7-13 §§ är att anse som bosatt. 

 

Och vidare i FBL 7 §: 

En person anses vara bosatt på den fastighet där han regelmässigt tillbringar eller, när 

byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. 

Den som därigenom kan anses vara bosatt på fler än en fastighet anses vara bosatt på 

den fastighet där han sammanlever med sin familj eller med hänsyn till övriga omstän-

digheter får anses ha sitt egentliga hemvist. 

 

Huvudregeln är att ett barn folkbokförs med sin vårdnadshavare men om barnet har två vård-

nadshavare som det bor växelvis hos är barnet endast skrivet på en av dessa. Det finns ingen 

laglig möjlighet att vara folkbokförd på mer än en adress. 

Vidare under ekonomiska problem har vi kostnaderna för att processa. Det finns två möj-

ligheter att täcka kostnader som uppstår vid processer i vårdnadsärenden. Huvudregeln är att 

varje enskild persons försäkringar, oftast ingår det i den vanliga hemförsäkringen, ska täcka 

större delen av kostnaderna men det finns också något som kallas Rättshjälp. Rättshjälp regle-

ras i Rättshjälpslagen (1996:1619) fortsättningsvis RhjL. Den säger följande enligt RhjL 8 §: 

 

Rättshjälp får beviljas endast om det med hänsyn till angelägenhetens art och betydel-

se, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt är rimligt att staten bidrar till 

kostnaderna. 
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Och vidare i RhjL 11 § 1p. och 2p: 

Rättshjälp får beviljas endast när det finns särskilda skäl i en angelägenhet som 

1. rör äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor,  

2. rör underhåll till barn,  

 

Det sker en prövning av om rättshjälp ska beviljas. I lagen finns inget uttryckligt maxbelopp 

som rättshjälpen kan utgöra men det finns bestämda ramar för vad rättshjälpen betalar för. 

Därmed är ändå beloppen begränsade. Att rättshjälp beviljas endast vid särskilda skäl i sådana 

fall som det kan bli tal om i vårdnadsärenden handlar främst om hur långdragen en process 

kommer att bli. Avsikten är att processer som rör barn ska gå så snabbt som möjligt vilket 

också innebär att kostnaderna blir så låga som möjligt. Vad jag kan utläsa av prop. 1996/97:9 

så är det antal timmar som behövs för att lösa situationen som är avgörande för särskilda skäl. 

Tidsgränsen utgör 2 tim. Till detta kommer att en rådgivande timme först oftast är gratis.  

 

2.2.5.2 Problem 

En motion
35

 riktar kritik mot FBL: 

- att barn inte kan vara skrivna på två adresser när det är så att barnet bor växelvis och 

har två vårdnadshavare. Ingen av dessa är då att betrakta som närmare barnet eller att 

de bor hos den ene mer varaktigt.  

- att där barnet är skrivet, dit kopplas skola, fritids m.m. Om barnet är bosatt i två kom-

muner kan den ena kommunen vägra att ge tillgång till sådana saker pga. att barnet 

inte är skrivet där.  

- att barnbidrag, bostadsbidrag och andra bidrag kopplas till där barnet är skrivet. 

- att kostnader för t.ex. förskola kopplas till där barnet är skrivet.  

En motion
36

 riktar kritik mot RhjL: 

- att villkoren för rättshjälp är orimliga. Det skapar utdragna konflikter pga. att föräld-

rarna saknar medel att fortsätta processen tills problemen är lösta. 

- att även om rättshjälp beviljas så räcker oftast inte medlen till. Rättshjälpen har ett tak. 

- att den som har mindre pengar hamnar i underläge i vårdnadsärenden. Den som har 

medel har makten. 

- att föräldrar som behöver separera inte gör det pga. att kostnaderna är för kännbara. 

Två motioner
37

 tar upp kritik som angränsar till dessa områden. Den ena motion handlar om 

att medel kan stoppas genom att gemensamma konton inte upphör vid en separation. D.v.s. att 

en part i ett förhållande kan hålla medlen bundna genom att det krävs två för att lösa ut peng-

ar. Problematiken kanske inte är så stor men den berör hur det ska gå till när boendet ska delas 

och gemensam vårdnad om barnet föreligger. Den andra motionen handlar om kritik mot för-
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 Motion 2009/10:Sk487. 
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 Motion 2009/10:Ju262. 
37
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säkringskassans sätt att registrera föräldrars inkomst, särskilt när barnet är nyfött men detta 

berör också situationen när föräldrar separerar. Beroende på hur ett försäkringsärende ser ut 

på försäkringskassan har föräldrarna olika rättigheter till t.ex. föräldradagar.  

 

2.2.5.3 Lösningsförslag och analys 

Vi har tidigare varit inne på beslut som är svåra vid gemensam vårdnad och det förslag som 

fanns där om delad bestämmanderätt. Denna delade bestämmanderätt skulle i förslaget även 

innefatta barnets boende. Om det förslaget träder i kraft är det möjligt att bara en av vårdnad-

shavarna får bestämma vart barnet ska bo och om det ska flytta t.ex. Det problem som väcks 

här skulle på så sätt kunna anses som löst. Rätten beslutar att den ena föräldern får bestämma 

vart barnet ska vara skrivet, även om barnet bor växelvis lika mycket hos båda föräldrarna. 

Idag vädjas det till samförståndslösningar, att den ena föräldern går med på att barnet är skri-

vet hos den andre.  

Om vi styrker upp bestämmanderätten kvarstår dock den ekonomiska ojämlikheten, att den 

som har barnet skrivet hos sig får en fördelaktigare ekonomisk situation. Motion 

2009/10:Sk487 föreslår att FBL ses över och att en möjlighet för alla, både barn och vuxna, 

införs som ger en rätt att vara skriven på två bostäder samtidigt. Förslaget kan verka enkelt 

men blir komplicerat när det handlar om att vara skriven i två kommuner, detta främst för att 

skrivningen hör samman med beskattning och den kommunala budgeten. Fördelningen av 

medel till kommunal verksamhet styrs av hur många innevånare som finns i en kommun. Det 

krävs mycket stora förändringar för att införa möjligheten att bara bo till hälften i en kommun 

och därmed dela kostnader med en annan kommun. Trots detta så kommer vi inte ifrån att 

väldigt många människor, både barn och vuxna, bor på mer än ett ställe idag och därför borde 

en anpassning till rådande förhållande äga rum på detta område. Lagens lösning är att garante-

ra alla medborgare en plats i en kommun d.v.s. att ingen åtminstone ska vara utan kommun 

där skola, barnomsorg m.m. finns.  

Till de andra problemen som jag lyft här finns det inte så många förslag givna i motioner-

na. De hänvisar till att en översyn borde göras av regleringarna och att dessa borde anpassas 

till dagens förhållanden.  

Jag är lite förvånad över att inte fler motioner handlade om ekonomiska frågor i samband 

med vårdnadsärenden. T.ex. har jag inte hittat någon motion som kritiserar regleringen i FB 

6:15b som handlar om resekostnader vid umgänge. Detta till trots att väldigt många av de 

problem som föräldrar har efter en separation just är av ekonomisk art. När det gäller växelvis 

boende finns det flera saker att diskutera som just har med ekonomi att göra. Det handlar om 

vardagskostnader, fasta kostnader som t.ex. en cykel, bidragsfrågor och även om underhåll. 

Huvudregeln vid växelvis boende är att underhållsbidraget kvittas så att ingen betalar under-

håll men det finns möjligheter idag att få utfyllnad för vissa kostnader.
38

 Sådant är lätt att bli 

oense om. Det är vanligt att ekonomiska problem är orsak till att föräldrar separerar och de 

kan fortsätta att vara det som är det största problemet. Att starta ett nytt hem igen är kostsamt 

och att börja leva på en inkomst istället för två. Dessa problem verkar mest adresseras av de 

organisationer som arbetar med stöd i sådana här situationer. I Överlevnadshandboken för 
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 För om kostnader vid växelvis boende se Hindberg, B. Någon måste sätta ned foten… när föräldrar inte kan 
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föräldrar med gemensamma barn tas det upp hur många som faktiskt inte flyttar ihop med 

någon ny utan förblir ensamma. Där sägs att mer än 400 000 barn levde med en ensamstående 

förälder 2006.
39

 Kanske uppmärksammas inte dessas situation i samband med vårdnadsären-

den. Vi vill ofta hantera ekonomiska problem för sig och familjerättsliga problem för sig men 

faktum är att bakom dessa siffror finns det barn som fått det betydligt sämre ställt än de hade 

tidigare. En annan anledning kan vara att ekonomiska frågor av det här slaget hör till hur 

kommunerna väljer att prioritera i sin ekonomi. Föreningen Sveriges Makalösa föräldrar har 

tagit fasta just på detta och utarbetat ett Kommunalpolitiskt handlingsprogram
40

. De tar upp 

frågor om hur vi ser på familjen idag och att kommunen ofta har en förlegad bild, en blid av 

två vuxna och två barn. Ett exempel på detta är familjerabatten på badhuset. Trots att föräldrar 

som är två kan ha dubbelt så mycket pengar som den ensamma så är det fortfarande två-

familjen som får rabatten. De lyfter också frågor om avgifter i skolan, hur barnomsorgstaxan 

beräknas och om barnomsorg på obekväm tid, så att ensamma föräldrar kan arbeta på kvällar 

t.ex. Kanske är det så att ekonomiska frågorna ska lösas på kommunal nivå och i så fall är det 

inte så förvånande att inte fler motioner handlade om ekonomi i samband med vårdnadsären-

den. 

 

2.2.6 Verksställighet 

Verkställighet rör alla beslut om vårdnad, boende och umgänge m.m. som finns i FB kap 6. 

Dessa beslut ska förverkligas och omfatta barnet i dess verklighet. Det är främst hur verkstäl-

lighet går till i vissa fall, som kritiseras.  

2.2.6.1 Gällande rätt 

Regler om verkställighet på detta område hittar vi i FB kap 21. Grundtanken är att rätten ska 

verka för att en frivillig fullgörelse äger rum enligt FB 21:2. På detta område kan en medlare 

användas eller som vi varit inne på tidigare, en kontaktperson som socialnämnden ordnat. 

Därnäst kan vite utdömas som ett påtryckningsmedel enligt FB 21:3 1st. Till sist finns möj-

ligheten att använda polismyndigheten för s.k. hämtning. Hämtning regleras i FB 21:3 2st och 

3st: 

Är det frågan om en dom eller ett beslut om vårdnad, boende eller överlämnande av 

barn, får rätten besluta om hämtning av barnet, om verkställighet annars inte kan ske 

eller om hämtning är nödvändigt för att undvika att barnet lider allvarlig skada.  

Är det frågan om en dom eller ett beslut om umgänge mellan barnet och en förälder 

som barnet inte bor tillsammans med, får rätten besluta om hämtning av barnet, om 

verkställighet annars inte kan ske och barnet har ett särskilt starkt behov av umgänge 

med föräldern.  

 

Märk här att lagen skiljer på verkställighet av beslut som rör vårdnad och boende m.m., och 

beslut som rör umgänge. Villkoret för att hämtning ska ske i det första fallet handlar om att 

alla andra vägar är utredda eller att barnet är i fara. När det gäller umgänge är villkoret att alla 
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andra möjligheter är uttömda och att barnets bästa är att ha umgänge. Vidare stadgar FB 21:9 

1st. hur hämtning ska gå till: 

 

Hämtning, omhändertagande och andra åtgärder som rör barnet skall utföras på ett 

sätt som är så skonsamt som möjligt för barnet. 

 

Och i FB 21:11 1 ledet: 

Vid hämtning och omhändertagande skall någon som kan vara till stöd för barnet när-

vara. 

Ytterligare om hämtning finner vi i Förordningen (2006:467) om verkställighet av vårdnads-

avgöranden (FV). Där stadgas i FV 12 § 1st: 

 

Polismyndigheten bestämmer tidpunkten för hämtning eller omhändertagande som får 

verkställas genom polismyndighetens försorg och kallar dem som enligt 21 kap 11 § 

föräldrabalken skall närvara när åtgärden vidtas. 

 

 Och vidare i FV 16 §: 

Hämtning och omhändertagande skall genomföras på ett sådant sätt att åtgärden inte 

väcker onödig uppmärksamhet eller orsakar dem som berörs av den större olägenhet 

än vad som är oundvikligt. En polisman som deltar i åtgärden skall om möjligt vara ci-

vilklädd och använda ett fordon som inte är särskilt utmärkt som polisfordon. 

 

Hämtning ska alltså omgärdas av försiktighet både i bedömningen när det ska tillämpas och 

när det i verkligheten ska genomföras. Helst ska det inte märkas att det är polisen som gör 

jobbet utan barnet ska ha stöd och hjälp av en förtroendeingivande person tillsammans med 

polismannen. 

  

2.2.6.2 Problem 

I två motioner
41

 kritiseras dessa regler. Det som främst ifrågasätts är detta: 

- att barn fortfarande hämtas av polisen allt för ofta. 

- att dessa metoder används onödigt mycket, mer än vad vårdnadsreglerna säger att de 

ska användas. 

- att barn hämtas mot sin vilja. 

- att det förekommer att barn blivit jagade av polisbilar i samband med hämtning. 

2.2.6.3 Lösningsförslag och analys 

Motionerna föreslår att begränsningen av hämtning med hjälp av polismyndigheten ska stå 

ännu tydligare i lagen och att hämtning bara ska vara aktuellt om barnet är i fara, inte annars. 
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Det hänvisas till propositionen
42

 till de nya vårdnadsreglerna för definition av särskilda skäl 

för att hämtning ska ske. De enda skäl jag kan finna är att det kan strida mot barnets vilja och 

att det kan ha skett saker i förhållandet som ändrats från det att dom föll i målet. Om det var 

lagstiftarens intention att polishämtning skulle vara en undantagsinsats så framgår det inte 

tydligt tycker inte jag heller. Regleringen kring hur det får ske är dock väldigt detaljerad och 

klar. Situationer som de som kritiseras har skett i strid mot gällande rätt vilket är ett helt annat 

problem än behovet av ny lagstiftning. Motionerna föreslår också att efterföljden av vårdnads-

reglerna sådana de lyder idag, borde ses över. Lika så borde tillämpningsstudier göras på t.ex. 

polismyndighetens agerade i sådana situationer.  

Vad jag saknar här under verkställighet är kritik mot det processuella förfarandet. Att först 

besluta i målet och sedan behöva processa igen om att det som beslutats ska genomföras. 

Verkställighetsmål kan pågå väldigt länge och upprepas kring samma familj väldigt många 

gånger. Om vi ser t.ex. till Stiftelsen Allmänna barnhusets studie om hur verkställighet sett ut 

i Göteborgslän, som jag hänvisat till tidigare, så beskriver den att av 46 ansökningar som led-

de till förhandling och dom så var det åtta mål där det gått mellan ett och tre år sedan dom i 

vårdnadstvisten ägt rum och i nio fall hade det gått längre än tre år. Dessutom återkom 14 

familjer under undersökningsåret med verkställighetsansökningar. En familj återkom hela fem 

gånger.
43

 Utifrån sådana här iakttagelser kan det finnas helt andra skäl till att granska verkstäl-

lighetslagstiftningen. Kanske vill de som skrivit motionerna lyfta fram det som är mest stö-

tande och på så vis övertyga om nödvändigheten av en översyn. Tyvärr misslyckas de som jag 

ser det utifrån att det är lätt att avfärda den kritik som de lyfter fram, som något som handlar 

om efterföljd av lagen snarare än brister i lagen.  

Ser vi på problemet mer ur en föräldrasynvinkel finns det råd om att minska separations-

ångest och inte tala illa om ditt ex.
44

 Detta illustrerar den mängd emotioner som berör barnets 

övergång från den ena föräldern till den andra. Tidigare har frågan om konfliktskapande reg-

ler lyfts men inte inom detta område. Kanske tror de att om allt är löst juridiskt sett på pappe-

ret så är det också löst i verkligheten. Verkställigheten är en krock mellan de juridiska lös-

ningarna och verklighetens gestaltning. En krock som inte alltid går så smidigt som det är 

tänkt. Att jaga barn med polisbil förbättrar knappast något av detta. 

 

2.2.7 Övriga områden 

Under Övriga områden presenteras Genus, Betänketid i äktenskap, Översyn och utvärdering 

av socialtjänsten och de nya vårdnadsreglerna, Domarens kompetens och Barnombudsman-

nens befogenheter. Dessa områden har presenterats mer kortfattat eftersom dessa inte togs upp 

i så stor utsträckning av motionerna. 
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2.2.7.1. Genus 

Ingen av motionerna tar upp kritik som direkt handlar om genus och vårdnadsärenden. 

Några nämner det indirekt. Detta är väldigt inressant eftersom det i den allmänna debatten 

förekommer frekvent. Under våren har det varit en hel del artiklar i dagspress.
45

  

Två huvudspår står emot varandra; det ena säger att män diskrimineras och att kvinnor 

gynnas i vårdnadstvister. Kvinnorna får oftare vårdnaden och det hävdas bero på kön. Det 

andra spåret visar att kvinnor diskrimineras och att vi lever kvar i ett patriarkalt samhälle, och 

att kvinnor oftare får vårdnaden om barnen beror på att de oftare har nära relationer till barnen 

och inte på kön.
46

 

Genus finns med i ett par motioner
47

 men då som något mer indirekt eller som en förklar-

ingsmodell. I det ena fallet handlar det om att regler bör kompensera för att kvinnan är i un-

derläge i ett patriarkalt samhälle och i det andra fallet handlar det om en önskan att ta bort 

regler som inte behandlar kvinnor och män på samma sätt. Dessa två uppfattningar visar hur 

svår genusdebatten är. De är nämligen helt oförenliga med varandra. Om vi ska kompensera 

för ojämlikhet i grunden måste reglerna vara olika för män och för kvinnor. Olika regler för 

män och för kvinnor är inte förenliga med likabehandlingsprincipen och ska tas bort. Då är vi 

tillbaka på ruta ett.  

 

2.2.7.2 Betänketid i äktenskap 

Två motioner
48

 handlar om betänketiden i äktenskap, när par som har barn vill ta ut äkten-

skapsskillnad. Detta regleras i Äktenskapsbalken (1987:230) fortsättningsvis ÄktB, vilken 

säger i 5:1 att om någon av makarna bor tillsammans med ett av sina barn som är yngre än 16 

år så ska äktenskapsskillnaden föregås av betänketid. Betänketiden ska vara minst sex måna-

der från ansökan enligt ÄktB 5:3 2 ledet. Om makarna bott isär innan de ansökt om äkten-

skapsskillnad, under minst två år så behövs ingen betänketid. Motionerna är mycket kritiska 

till denna betänketid och menar att den bidrar till att förlänga processen i vårdnadsärenden. 

Sämst är det för kvinnor som kan tvingas leva kvar i förhållanden som är ohållbara och sär-

skilt kännbart blir detta där misshandel har förekommit. De menar också att idén med betän-

ketid är förlegad. Den förutsätter att en försoning kan åstadkommas vilket inte alls kan vara 

aktuellt där sexuella övergrepp och misshandel har förekommit. Om betänketiden ändå fyller 

ett adekvat syfte idag, föreslår de att fler undantag skulle kunna införas i ÄktB. Ett undantag 

skulle då vara där våld förekommit i nära relationer. I det här sammanhanget lyfts inte något 

barnperspektiv men det skulle mycket väl kunna göras. Att ett destruktivt äktenskap inte är en 

gynnsam miljö för ett barn att växa upp i, är ganska klart för de flesta om vi ser utifrån barnets 

bästa. Om omständigheterna dessutom innehåller våld bör barn tas ifrån en sådan miljö så fort 

som möjligt. Det måste vara förenligt med ett barnperspektiv att skynda på ett uppbrott från 
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en sådan situation och att processer i vårdnadsärenden bör göras så korta som möjligt ligger 

också i linje med barnets bästa. Det förefaller inte heller vara svårt rent juridiskt sett att infoga 

ytterligare ett undantag i lagen vilket skulle lösa det faktiska problemet i verkligheten.  

2.2.7.3 Översyn och utvärdering av socialtjänsten och de nya vårdnadsreglerna 

Två motioner
49

 lyfter behovet av översyn och utvärdering, både av socialtjänsten och av de 

nya vårdnadsreglerna som enskilda frågor, men flera andra har också varit inne på detta behov 

i samband med något annat område. Översyn och utvärdering är sätt att få insikt i dels om 

lagen reglerar de område som den var ämnad till, dels att se om utfallet i praktiken fungerar. 

Kritiken riktar sig mot att socialnämnden har så stor makt på vårdnadsutredningar, utifrån 

att dessa ofta ligger till grund för hur domstolen dömer. Efter lagändringen 2006 i FB ska so-

cialnämnden och domstolen göra riskbedömningar
50

 om vad som krävs för att skydda ett barn 

på olika sätt. Om våld eller övergrepp finns med i bilden ska detta väga tungt i bedömningen. 

Riskbedömningar sker inte i så stor utsträcknings som det borde. Ett problem är också att ut-

redningar kan innehålla felaktiga uppgifter, vilka förs då vidare till rätten och ligger till grund 

för deras bedömning. Det finns inget tydligt sätt att få ändring på en felaktig uppgift som 

kommit med i en utredning. Socialnämnden kan ha svårt att kontrollera huruvida saker är så 

som de framställs, där domstolen kan ha större befogenheter att gå in och granska.  

Kritiken handlar också om socialtjänsten som profession, att icke kompetent personal skö-

ter utredningar och att utredningar kan vara mycket affektivt färgade.  

Till förslaget om översyn och utvärdering lägger de också krav på att socialtjänstens per-

sonal ska ha socionomutbildning och att denna utbildning ska stärkas upp med utredningsme-

todik kring ärenden som rör barn samt att all personal som arbetar med vårdnadsfrågor, konti-

nuerligt går fortbildningskurser i ämnet. Detta för att kvalitetssäkra arbetet. 

Jag kan se att ambitionen här är god, en vilja att nå från juridikens värld där problemet är 

löst, till praktikerns värld där problemen kan kvarstå. Däremot är jag inte övertygad om att 

påbackningar på socialtjänstens arbete löser de problem som kritiseras här. Hur de än gör som 

praktiker så är de människor som möter familjer i kaos med massor av emotioner. Det är 

omöjligt att förbli så avskalad som juridikens värld är, i sådana situationer och juridiken är 

generell medan dessa familjer, utifrån vad vi tidigare sagt om hur olika familjer kan se ut 

idag, är unika. 

 

2.2.7.4 Domares kompetens  

Två motioner
51

 talar om behovet av att kräva barnkompetens av domare som ska handha mål 

om vårdnad, boende och umgänge. Mål om dessa frågor ska enligt FB 6:17 1 ledet, tas upp i 

rätten där barnet har sin hemvist. I varje kommun, i stort sett, finns det en familjerätt men det 

är inte en domstol utan de är inrättningen för socialnämndens arbete med vårdnadsutredningar 

m.m. Dit vänder sig många först när de vill skriva avtal eller få råd om hur de ska göra vid en 

separation. När det blir frågan om att processa i domstol är det tingsrätten som är den första 

                                                           
49

 Motion 2009/10:C378 och 2009/10:So 512. 
50

 Prop. 2005/06:99 s. 42 ff. 
51

 Motion 2009/10:C378 och 2009/10:So512. 



31 
 

instansen att vända sig till. Motionerna menar att en allmän domare i tingsrätten saknar till-

räckligt med kunskap om vad barnets bästa innebär. Dessutom menar de att domstolen allt för 

sällan gör egna utredningar, utan går alldeles för mycket på socialnämndens vårdnadsutred-

ningar. På så sätt får socialnämnden alldeles för mycket makt över utgången i målen. Om det 

första påståendet är sant, att domare saknar kompetens att avgöra vad som är barnets bästa, då 

säger vi att vi har domare i domstolen som inte kan tolka lagen. Kan det verkligen vara möj-

ligt? Den som läser lagen och tolkar den ska vara bra på just det, oavsett vilket lagområde det 

handlar om. Den juridiska metoden tar inte hänsyn till vad det är stadgat om, i så stor ut-

sträckning, som hur det är stadgat. När de först kritiserar lagen t.ex. FB och sen kritiserar do-

maren som dömer efter lagen, blir det svårt att avgöra om en felaktig utgång av ett mål, så 

som de tycker, beror på lagen eller på domaren. I vilket fall som helst är detta en väldigt gra-

verande kritik som också innebär att det inte finns någon rättssäkerhet inom det svenska rätts-

väsendet och att om jag råkar ha tur och får en domare med insikt just i de lagrum som jag 

åberopar så får jag en bättre utgång av mitt mål. Det ska inte vara möjligt enligt vårt rättssy-

stem. Motionerna hänvisar inte till några rättsfall här. De hänvisar inte till någon utredning 

som visar att domare inte besitter denna kunskap. Kritik av så pass allvarlig karaktär borde 

enligt min mening ha följts av belägg för att det är på det viset.  

2.2.7.5 Barnombudsmannens befogenheter 

En motion
52

 tar upp Barnombudsmannens (BO) befogenheter. Vad BO ska göra stadgas i Lag 

(1993:335) om Barnombudsman. BO:s huvudsakliga uppgift är att företräda barns rättigheter 

enligt 1 § och att bevaka att Barnkonventionen efterlevs, särskilt vid lagstadganden och till-

lämpningen av lagar enligt 2 §. Vidare står det i Förordning (2007:1021) med instruktion för 

Barnombudsmannen att denne ska göra utvärderingar av myndigheter och kommuner, som 

följs upp med insatser av informativ karaktär, där brister finns, enligt 1 § 2st i förordningen. 

Detta område är ett följdområde på det ovan nämnda om domares kompetens. Motionen anser 

att BO besitter den kunskap som domare saknar, varför BO skulle få rätten att driva egna 

ärenden och att likt JO granska ärenden inom barns rättigheter. Också denna kritik utgår ifrån 

att det finns systemfel som gör JO oförmögen att ta sig an ärenden som rör barn. Jag har svårt 

att se hur rättsäkerheten för den enskilde ska kunna upprätthållas om en myndighet ska kunna 

driva ärenden som egentligen ska drivas i domstol, hur ett barns bästa ska tas tillvara i det här 

sammanhanget framgår inte särskilt tydligt. Också här vill jag ställa den frågan vart beläggen 

finns för att JO är oförmögen inom detta område och något som pekar på att ärenden skulle 

kunna hanteras bättre av BO. 

 

3 Förändringsförslag av mer genomgripande karaktär 

Denna del innehåller presentation av de lösningsförslag som är mera genomgripande och som 

inte inriktar sig, likt ovanstående områden, på någon specifik fråga utan som vill erbjuda en 

lösning som kommer påverka alla problemområdena. Först presenteras Barnkonventionen 

som lag. Detta förslag inleds med en utläggning om Barnkonventionen som juridiskt doku-
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ment och sedan redogörs för problem och lösningsförslag. Därefter följer det andra förslaget 

Barnbalk istället för Föräldrabalken. 

 

3.1 Barnkonventionen som lag 

I år fyller Barnkonventionen 20 år, den antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 

1989, och det har varit mycket uppmärksamhet kring barns rättigheter i media i och med det. 

Många barnrättsorganisationer framför kravet på att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige.   

Barnkonventionen är ett juridiskt dokument, ett fördrag från FN, med 54 artiklar indelade i 

tre delar och det tillhör det vi kallar för folkrätt. Folkrätten reglerar förhållanden mellan stater 

och detta fördrag är fortfarande öppet för att signeras. Sverige var bland de första staterna som 

skrev under detta fördrag. Idag är det bara USA och Somalia som inte har skrivit under för-

draget. Somalia har aviserat att de har för avsikt att skriva under
53

. Genom att skriva under 

fördraget s.k. ratificera fördraget, har staten bundit sig vid överenskommelsen och på samma 

sätt som vid underskrift av andra avtal, förväntas här att staterna försöker att fullgöra fördra-

gets innehåll. Staten som skrivit under svarar inför FN:s Barnrättskommission för att arbetet 

går framåt, genom att rapportera till dem om vilka åtgärder som vidtagits för att fullgöra för-

draget.  FN:s barnrättskommission har rätt att granska arbetet och påpeka brister i det. Om en 

fördragsstat uppenbarligen bryter mot fördraget på ett påtagligt och allvarligt sätt kan en stat 

ställas till svars inför den internationella domstolen i Haag.  

Genom att ratificera Barnkonventionen har däremot inte fördraget uppnått status som gäl-

lande svensk lag även om Sverige är bundet vid ett fullföljande av dess målsättningar. Delar 

av Barnkonventionen har implementerats i svensk lag d.v.s. att artiklarnas meningsinnehåll 

har klätts i svensk lagdräkt och förts in i befintlig lag t.ex. i FB.  Här ser vi ett exempel på hur 

det kan se ut. I Barnkonventionen art 3 1p: 

 

 Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 

skall barnets bästa komma i främsta rummet. 

 
Och i FB 6:2a 1 ledet: 

 
Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. 

 

Implementering är en typ av transformeringsmetod som används. Andra sätt är att stadga på 

ett sådant sätt att det inte strider mot Barnkonventionen. Då utgör Barnkonventionen en ram 

för stadgandet. I andra sammanhang utgör Barnkonventionen målsättningar som driver fram 

stadganden i en riktning. Genom dessa metoder har stora delar av Barnkonventionen kommit 

att utgöra gällande svensk lag.  

Vi kan utifrån exemplet se att det finns skillnader mellan att implementera och att inkorpo-

rera. Att inkorporera innebär att fördraget i sin ursprungliga lydelse förs in som gällande rätt. 

Barnkonventionens stadgande är vidare och mer övergripande medan FB:s stadgande är direkt 

tillämpligt i en specifik situation.  

                                                           
53 http://www.unicef.se/nyheter/2009/11/20/somalia-meddelar-idag-att-de-ratificerar-barnkonventionen 

http://www.unicef.se/nyheter/2009/11/20/somalia-meddelar-idag-att-de-ratificerar-barnkonventionen


33 
 

Barnkonventionen har fyra huvudprinciper: art 2, art 3, art 6 och art 12. Mycket kortfattat 

innebär detta att barn ska respekteras, inte diskrimineras, att beslut som gäller barn ska utgå 

från barnets bästa, barnets rätt till livet och till utveckling och att barnets vilja ska beaktas. 

D.v.s. att barn ska betraktas som en enskild och fullvärdig människa med rättigheter. Bara 

genom att indela dokumentet i huvudprinciper ser vi skillnad mellan detta och det sätt som vi 

traditionellt ser på svensk lagstiftning. Dessa huvudprinciper utgör tolkningsram för resteran-

de delen av dokumentet. Barnkonventionen ska införas gradvis och standarden för barn öka 

successivt, och i många fall är Barnkonventionen ett ideal att sträva efter. På detta sätt liknar 

fördraget mer ett måldokument eller ett handlingsprogram, än en lag med paragrafer. Måldo-

kument förekommer i alla myndigheters arbete i vårt land men de har inte samma juridiska 

status som lagar och förordningar.  

 

3.1.1 Problem och lösningsförslag 

Elva motioner
54

 talar om Barnkonventionen på olika sätt, oftast i samband med en allmän 

kritik mot FB i sin helhet.
55

 Kritiken ser ut som följande: 

- att FB inte tydliggör Barnkonventionens fyra huvudprinciper. Barn är inte en fullvär-

dig människa.  

- att domares tolkning i vårdnadsmål strider mot Barnkonventionen art 3, art 9 1p. och 

3p. samt art 12.  

- att god man som barnets ombud bryter mot Barnkonventionen art 12 2p.  

- att FB:s regler om gemensam beslutanderätt strider mot Barnkonventionens regler om 

barns rätt till sjukvård i art 24.  

-  att Sverige brister i tillämpningen av Barnkonventionen. T.ex. vid fastställandet av 

vårdnaden enligt art 7 1p.  

- att FB 6:9 strider mot Barnkonventionens stadgande om barnets bästa i art 3.  

- att vi har en FB, som utgår från föräldrarnas intressen, strider mot Barnkonventionen.  

Enligt Barnkonventionen art 9 har barnet rätt till sina föräldrar. 

- att FB är förlegad och kom till innan barnets rättigheter. T.ex. ekonomiskt enligt 

Barnkonventionen art 4. 

- att myndigheter inte lever upp till intentionen med Barnkonventionen. T.ex. vid verk-

ställighet om hämtning enligt art 16 1p.  

- att ha domare utan särskild barnkompetens strider mot Barnkonventionen art 3 3p. 

 

Lösningsförslaget som föreslås är alltså att Barnkonventionen ska inkorporeras som lag. Ge-

nom detta ska barn synliggöras och mer konstruktiva lösningar skulle hittas. Argument som 

att Barnkonventionen är av generell karaktär och består av målstadganden med gradvis ge-

nomförande, bemöter motionerna med att det finns mer precis lagstiftning i Barnkonventionen 

och att vinsten av att kunna ställa myndigheter till svars är större än domstolens tolkningspro-

blem med själva lagen. 
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 Motion 2009/10:C260, 2009/10:C315, 2009/10:C342, 2009/10:C368,2009/10:C378, 2009/10:C401, 

2009/10:C415, 2009/10:C485, 2009/10:C493, 2009/10:So512 och 2009/10:So610. 
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 Se Bilagan för innehåll i de artiklar i barnkonventionen som nämns under kritiken. 
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3.2 Barnbalk istället för Föräldrabalken 

Det här förslaget har två ansikten eller rättare sagt att med Barnbalk menas det två olika saker. 

Det ena är ett enkelt förslag som innebär att vi byter bara namn på FB till Barnbalk istället. 

Det andra är mer avancerat och handlar om att plocka delar från flera lagar som berör barn till 

en ny balk och inkorporera Barnkonventionen i denna nya balk.  

Tre motioner
56

 tar upp förslaget om en Barnbalk. Dessa är alla inne på det andra förslaget 

men de utformar det lite olika.  

Motion 2009/10:C485 säger att de vill byta ut hela FB mot en Barnbalk. Barnbalken ska 

vara inriktad på barnets behov, möjligheter och förutsättningar och i denna ska riskbedöm-

ningsförfarandet förtydligas i stadgandet.  

Motion 2009/10:C368 vill också byta ut FB till en Barnbalk. Barnbalken skulle inledas 

med Barnkonventionens fyra huvudprinciper och sedan innehålla delar av FB, brottsbalken, 

skollagen, utlämningslagen, SoL, lagen om vård av unga och lagen om stöd och service.  

Motion 2009/10:C378 är inne på samma linje som ovanstående men preciserar inte vilka 

lagar det ska innehålla eller om Barnbalken ska ersätta FB. 

Barnombudsmannen har förespråkat det första förslaget
57

, särskilt inför lagändringen som 

sedan ägde rum 2006, men då blev det inget gehör för namnbytet. Annars verkar de flesta 

organisationer som arbetar med barn, vara för det andra förslaget. Några exempel är Brottsof-

fersjourens riksförbund, Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund och HOPP Riksorgani-

sationen mot sexuella övergrepp.
58

 Dessa grupper företräder framförallt utsatta barn men även 

andra organisationer stöder detta förslag. 

 

4 Är en mer genomgripande förändring nödvändig? 

I denna fjärde och näst sista delen av uppsatsen analyseras de uppgifter som tidigare har pre-

senterats i arbetet. Först kommer ett avsnitt som heter Föräldrabalken och som sammanfattar 

problemen med denna lagstiftning samt söker efter juridiska luckor i den genom att analysera 

varje område för sig. Därefter följer ett avsnitt som heter Barnkonventionen och som sam-

manfattar problemen med och söker juridiska brister i, lagstiftningen i förhållande till denna. 

Det sistnämnda sker genom att analysera varje område för sig. Till sist följer ett avsnitt som 

analyserar förslaget om en Barnbalk ur juridisk synvinkel. 

 

4.1 Föräldrabalken 

Detta avsnitt börjar med en sammanställning av alla föreslagna förändringar i FB kap 6 och 

kap 21 samt övriga lagar, enligt de lösningsförslag som redovisats tidigare.  
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 Motion 2009/10:C368, 2009/10:C378 och 2009/10:C485. 
57

 Se tidningsreferat på BO:s hemsida http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=4313 
58

 Se gemensam skrivelse till tvärpolitiska barngruppen 

http://www.kvinnojour.com/filer/YrkandenAlmedalen2009_10607.pdf 

http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=4313
http://www.kvinnojour.com/filer/YrkandenAlmedalen2009_10607.pdf
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Följande paragrafer har föreslagits ändringar, tillägg eller helt nya till FB kap 6: 

3 1st. Ändring 

4 2st. Ändring 

9 Ändring 

13a Ny paragraf 

13b Ny paragraf 

14a Tillägg 

15 1st. Tillägg 

15a 2st. Ändring 

15c Ny paragraf 

16 1st. och 2st. Ändring 

17 Ändring 

19 Tillägg 

23 – 29 Nya paragrafer 

 

Och följande paragrafer har föreslagits ändringar, tillägg eller helt nya till FB kap 21: 

2 Ändring 

3 Ändring 

9 Ändring 

 

Vidare har följande förändringar föreslagit i övriga lagar: 

FBL: införa dubbel bokföringsort. 

FV: om polisens befogenheter vid hämtning. 

Lagen om Barnombudsman: om dennes befogenheter. 

RhjL: underlätta ekonomisk hjälp vid vårdnadstvist. 

SoL: om kontaktperson.  

ÄktB: om betänketid. 

 

D.v.s. om motionerna får som de vill med FB kap 6 så ska: 6 av 33 stadganden ändras, 3 av 

33 stadganden ha tillägg och 10 nya paragrafer tillföras de övriga 33 stadgandena. Och om 

motionerna får som de vill så ska 3 av 16 stadganden ändras i FB kap 21. Dessutom är 6 andra 

lagar i behov av ändringar enligt motionerna.  

Utifrån detta kan det se ut som om det fattas en hel del i alla fall i kap 6 i FB, om vi utgår 

ifrån ett mängdbegrepp. Mängden nödvändiga förändringar kan vara en indikator på hur stor 
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brist som en lag innehar. Hur resterande delar av FB behöver ändras utifrån kritik från motio-

närer vet vi inget om. Vi vet att förändringsbehovet här verkar vara 19 förändringar i kap 6 

och 3 i kap 21. Om de övriga kapitlen har i genomsnitt lika många behov måste vi konstatera 

att FB är en lag som inte håller måttet och som kanske är förlegad. Lägger vi till behoven i 

övriga lagar så verkar det som om det finns väldigt mycket kring vårdnadsärenden som inte 

fungerar idag. På det här sättet kan vi se en grund för kravet på en reform. Om det för samhäl-

let verkar så här och för en familj kan bli så här många problem som är oreglerade, då finns 

det ingen rättssäkerhet för dem och de kan ha skäl att kräva en reform. Men juridiskt sett ter 

det sig nog inte riktigt så här. Den juridiska verkligheten är annorlunda. Jag vill förklara vad 

jag menar genom att gå igenom varje område och särskilja juridisk verklighet från den poli-

tiska och den samhälleliga. 

 

4.1.1 Juridiska luckor 

När det gäller Barnets talan, juridiskt sett, i det som vi gått igenom tidigare, kan vi konstatera 

att det finns gällande rätt som ger barnet talan. Barnets vilja ska beaktas både i socialnämn-

dens arbete och i domstolen. Barnet kan få tala i själva målet också om det skulle vara av be-

tydelse för utredningen. Vid verkställighet ska också barnet höras. Det fattas inte lagstiftning 

som ger barnet röst i vårdnadsärenden. Lagstiftningens formulering kring barnets ålder och 

mognad uppfyller de krav på skydd som ojämlika rättssubjekt oftast har i god lagstiftning. 

Som ställföreträdare för barnet finns institutet god man. Att lagstifta om ytterligare en ställfö-

reträdare skulle ge dubbel lagstiftning på detta område, vilket inte alls ska förekomma. Sam-

ma fenomen ska inte regleras på olika sätt på olika ställen i ett rättssystem. Det är bara oprak-

tiskt och förvirrande. Önskningar och behov finns på det politiska och samhälleliga planet. 

Juridiskt sett brister inte lagstiftningen här och ingen lucka finns. 

När det gäller Gemensam vårdnad och bestämmanderätt, juridiskt sett, har vårdnadshavare 

rätt att gemensamt bestämma i viktigare beslut. I vardagsbeslut har de rätt att ensamma be-

stämma. Här finns en möjlig lucka. Villkoret är att de är överens. Vad händer då när de inte är 

det? Lagen ger inte den ena eller andra föräldern tolkningsföreträde men lagen säger att vård-

nadshavaren ska se till barnets bästa. Det ska vara avgörande för besluten som de fattar. Hur 

kan då en vårdnadshavare få för sig att vägra barnet viktig sjukvård? Det kan inte vara fören-

ligt med barnets bästa. Gällande rätt säger då att denna person inte är en lämplig vårdnadsha-

vare. Det skulle innebära att svaret på luckan är att den förälder som ser till barnets bästa får 

söka enskild vårdnad. Politiskt sett är detta inte en önskad utveckling, att ännu fler föräldrar 

ska ha enskild vårdnad, därför ska det bli mycket intressant och se vad som händer i vår när 

propositionen kommer om det blir en delad bestämmanderätt. Samhälleligt är det viktigt att 

minska konflikter så långt det går. Utan lösning är dock inte problemet så som gällande rätt är 

idag.  

När det gäller Fastställande av vårdnad om barnet, juridiskt sett, garanterar gällande rätt 

barnet minst en vårdnadshavare. Det kan tyckas orättvist att gifta får gemensam vårdnad per 

automatik men det handlar inte om att de har valts ut från de andra utan om ett praktiskt förfa-

rande. De som är gifta är registrerade som par medan övriga t.ex. sambos är oregistrerade. Det 

finns alltså en lista att gå efter när det gäller gifta. Övriga kan inte myndigheterna para ihop 

utan deras medgivanden. Reglerna kan verka krångliga men det finns ett lätt alternativ, att 
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registrera sig som par d.v.s. gifta sig. Idag tar det ca 5 minuter på rådshuset och juridiskt sett 

är detta det mest gynnsamma för barnet. Om ett par inte vill registrera sig som att de hör ihop 

och bor ihop men ändå vill registrera att de har barn ihop tvingas lagstiftningen att ta hänsyn 

till deras första val och kan inte ta för givet att de vill ha barnet ihop. Frågan blir om någon 

form av register kan finnas på övriga samlevnadsformer så att de som hör ihop men inte är 

gifta finns registrerade på något annat sätt. Detta är inte enkelt att lösa och motionerna var 

mycket oeniga om hur det skulle gå till. Juridiskt sett är frågan reglerad men det duger inte 

riktig trots att det inte idag finns ett bättre alternativ. Kanske en översyn är nödvändig? 

När det gäller Umgängesrätt och umgängessabotage, juridiskt sett, är tvång till umgänge 

inte förenligt med gällande rätt. Begreppet barnets bästa borde skydda barnet från tvångsinsat-

ser. Om barnet trots detta tvingas till umgänge bryter detta mot gällande rätt. Då är problemet 

efterföljd och inte hur reglerna ser ut idag. Alltså finns det ingen lucka här utan möjligen ett 

behov av att stärka tolkningsinnehållet i ett rekvisit som barnets bästa. Men en möjlig lucka 

kan det finnas i det sätt på vilket kontaktpersoner utses, om det är socialnämndens ansvar eller 

domarens? Men det kan ju också vara så att i och med att det inte är så lätt att ta fram kon-

taktpersoner så har två instanser fått uppdraget gemensamt eller var för sig. D.v.s. att genom 

att båda instanserna har rätten att utse och lösa detta så ska alla behov av kontaktperson fyllas, 

antingen av en som socialnämnden tagit fram eller av en medlare från domstol. Då kan tvety-

digheten snarare uppfattas som en garanti för att behovet fylls. Då återstår bara att uppdraget 

för kontaktpersoner inte är tidsbegränsade vilket inte är ett omvälvande lagändringsärende 

utan möjligen ett tillägg i föreskrifterna från Socialstyrelsen. Resterande problematik inom 

detta område är av politisk natur, där olika intresseinriktningar vill få gehör. Ingen verklig 

juridisk lucka finns här.  

När det gäller ekonomi, juridiskt sett, så garanterar lagstiftningen i FBL att ett barn har rätt 

till all tänkbar service och bistånd från en kommun. I detta ligger rätten till skola, dagisplats 

m.m. Om föräldrarna upplever problem på detta område så måste de ha valt att inte skriva sitt 

barn någonstans vilket i sig inte är i linje med barnets bästa eller så har en kommun försökt att 

komma undan sitt ansvar genom att hävda att barnet inte tillhör den kommunen. Det sist-

nämnda är lätt åtgärdat genom att lämna in kommunalbesvär. Att kräva samma rättigheter 

från ytterligare en kommun kan faktiskt med internationella mått sett verka förmätet. Ändå 

måste vi ha förståelse för att i samhällsperspektivet kan många praktiska problem uppstå. Det 

betyder därmed inte att det inte finns någon gällande rätt. Att lagstiftningen inte ändrats tidi-

gare kan bero på att det finns en politisk intention att barnet bara ska bo i en kommun. Att 

barnets bästa innebär att barnet bara ska gå i en skola och på ett daghem har fastslagits men 

kanske menar de också att barnet bara ska bo i en kommun? Vidare berörde vi RhjL under 

ekonomi. Ekonomi används ofta som ett politiskt styrmedel. Här verkar dock styrmedlet ha 

fått motsatt effekt. Minskade resurser till processande har inte gett kortare processer utan 

längre utdragna processer. Här kan det finnas en lucka eller en missräkning i hur lagstiftning-

en var tänkt att reglera förhållandet. En översyn kan faktiskt vara befogad.  

När det gäller Verkställighet, juridiskt sett, är det helt klart så att gällande rätt inte ger poli-

sen rätt att jaga barn med polisbil för att verkställa en hämtning. Reglerna kring verkställighet 

av hämtning är mycket tydliga och detaljerade. Även FV är gällande rätt. Bara för att en del 

av förtydligandet av lagstiftningen står i en förordning så är det likväl gällande rätt och ska 

följas. Det verkar vara efterföljden av gällande rätt som är problemet här. Det finns ingen ga-



38 
 

ranti för att en ändrad lagstiftning skulle efterlevas bättre. Det är bra att politiker tar upp frå-

gor som inte fungerar i samhället men det är ännu bättre om de riktar in sina lösningar där det 

faktiska problemet finns, i implementeringen av lagen i detta fall, och inte på kringfrågor av 

ideologisk karaktär. Juridiskt sett finns det inga luckor här.  

När det gäller Övriga områden, juridiskt sett, börjar vi med att titta på Genus. Det finns 

inget i FB som säger att pappor och mammor ska behandlas olika i vårdnadsärenden. Orden i 

lagtexten bygger på könneutralitet: förälder, vårdnadshavare, barnet m.fl. Det är bara i sam-

band med barnets födsel och fastställandet av vårdnaden som texten talar om modern. Ser vi 

det stadgandet utifrån ett mor- och farperspektiv diskrimineras fäder men lagen är skriven ur 

ett barnperspektiv. Utifrån detta garanteras barnet minst en vårdnadshavare vid födseln. Juri-

diskt sett kan barnet inte vara utan vårdnadshavare och på detta sätt garanteras att någon fak-

tiskt är det. På så vis handlar inte detta om en genusfråga alls. Jag är fascinerad av att ingen av 

politikerna som talar för barnet inte tar upp frågor om att det kan vara skillnad på hur pojkar 

och flickor bemöts i vårdnadsutredningar. I samhället känner sig pappor mycket förfördelade i 

vårdnadsärenden men det finns inget stöd för det i domstolens arbete, att det skulle vara så att 

de handlar diskriminerade mot männen. Juridiskt sett finns inga luckor här. 

Vidare under Övriga områden har vi Betänketiden i äktenskap. Gällande rätt här kan med 

rätta uppfattas som förlegad. Det finns en bestämmelse men den verkar ha uttjänat sitt syfte. 

Det händer lite nu och då att lagrum som tillkom under ett förhållande, kvarstår i lagen men 

får ett förnyat syfte. Frågan är här om betänketiden har fått ett med dagens familjeproblema-

tik, förnyat och adekvat syfte? Det kan jag inte svara på. Det skulle kräva fördjupade studier 

av förarbeten och praxis. Sådana här stadganden visar på behovet av att en familjerättslig lag-

stiftning måste vara flexibel och följa med sin tid. Förlegade stadganden kan ställa till med 

onödiga problem för familjer vilket verkar kunna ske utifrån detta stadgande. Här kan finnas 

ett faktiskt revideringsbehov juridiskt sett.  

Vidare under Övriga områden har vi Översyn och utvärdering av socialtjänsten och de nya 

vårdnadsreglerna. Området är väl reglerat med tillsyningsmyndigheter. Anställningsförfaran-

den i kommuner kommer aldrig bli hundraprocentiga men nog finns det en målsättning att 

anställa kompetent personal inom familjerätten. Inom detta område finner jag inga juridiska 

luckor. Det handlar mer om hur samhället anser sig bemött av socialtjänsten och om politiska 

ståndpunkter än om juridik.  

Vidare under Övriga områden har vi Domares kompetens. Gällande rätt här ställer krav på 

att en som är domare i svensk domstol har adekvat utbildning. En utbildning som gör dem 

lämpade att verka i det svenska rättsväsendet. Bilden av domarens personliga egenskaper och 

kompetens som bärande på måls utgång i rätten anser jag kommer ur en felaktig syn på vad 

det svenska rättsväsendet är. Domaren ska döma efter gällande rätt och vara bra på juridisk 

metod. Genom att vara bra på den ska domaren kunna döma i vilket mål som helst. Metodiken 

är densamma. Politiskt sett finns det starka influenser här från t.ex. EG – rätten och det sätt 

som lag hanteras där. Bakom denna kritik mot domare kan jag skymta en önskan om en annan 

rättsordning. Det hör till politik men så länge vi har den rättsordning vi har är det den juridis-

ka metoden som gäller. Utbildningen i denna finns det inget att anföra mot. Ingen juridisk 

lucka här alltså. 

Till sist under Övriga områden har vi Barnombudsmannens befogenheter. BO har, så långt 

jag kan förstå det, ett redan ganska gediget område att ta sig an. Uppdraget är väl preciserat 
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och detaljerat i lagen. Jag har inte kunnat utläsa om denna önskan om utökade befogenheter 

kommer inifrån så att säga, att BO upplever sin verksamhet som uddlös? Önskan är i vart fall 

inte direkt förenlig med gällande rättssystem. För att detta ska bli möjligt krävs flera föränd-

ringar i gällande rättsordning. Jag uppfattar detta som en förlängning av föregående fråga om 

Domares kompetens. I en rättsordning mer lik EG – rätten kan ett kompetent ombud som en 

Barnombudsman ha en annan roll men i vårt rättssystem av idag skulle utökade befogenheter 

innebära minskad rättssäkerhet. I vilket fall som helst kan detta inte betraktas om en juridisk 

lucka utan mer som en politisk önskan. 

 

4.2 Barnkonventionen 

Här följer en sammanställning av de artiklar i Barnkonventionen som framförallt FB kap 6 

och kap 21 bryter mot: art 3, 4, 6, 7, 9, 12, 16 och 24. Om motionernas kritik är riktig bryter 

FB mot 8 av 54 artiklar inom vårdnadsärenden. Detta utgör ca 15 % av Barnkonventionen. 

Mängdmässigt kan detta betraktas som så att på 20 år har vi lyckats genomföra 85 % av Barn-

konventionen och att bara 15 % återstår. Men om även övriga kapitel i FB bryter mot samma 

mängder, då har vi inte lyckats genomföra så särskilt mycket på 20 år. Om vi tittar på vilka 

artiklar det är som de anser att FB bryter mot så finner vi samtliga fyra huvudprinciperna 

bland dessa. Det innebär att på de mer tekniska lagstiftningsområdena uppfyller FB de flesta 

kraven men det är en graverande kritik att den ska ha missat syftet, intentionen och andan med 

hela Barnkonventionen. Kan det vara så? 

 

4.2.1 Juridiska brister 

När det gäller området Barnets talan, menas FB inte uppfylla kraven i art 12 2p. I detta måste 

jag hålla med Ds 2002:13 som konstaterade att så inte var fallet, varför en proposition inte 

lades fram till beslut. Ordet företrädare eller annat organ nämns i artikeln. God man måste 

betraktas som att det faller inom denna definition. Alltså brister inte svensk lagstiftning på 

denna punkt. Om barnets talan inte efterlevs så som det är stadgat i svensk lagstiftning bryter 

det mot Barnkonventionen. Men då är det inte FB som har brister utan efterlevnaden av den 

vilket är något annat än det vi talar om här. 

När det gäller området Gemensam vårdnad och bestämmanderätt menas FB inte uppfylla 

kraven i art 24 om barns rätt till vård. Detta är ett indirekt brott. FB säger inte att barnet inte 

har rätt till sjukvård men genom att bestämmanderätten saknar tolkningsföreträde kan beslut 

om vård bli hängande i luften, vilket inte får förekomma. Här finns en juridisk brist. 

När det gäller området Fastställande av vårdnaden om barnet ska barnet enligt art 7 1p i 

Barnkonventionen få veta om sina föräldrar. Det kan uppfattas som att FB:s regler om modern 

som enda vårdnadshavaren från födseln strider mot denna artikel men det beror på hur tolk-

ningen av artikeln ser ut. Vetskap om vem som är fadern fås genom faderskapsutredningar. 

Därmed är denna artikel uppfylld enligt vårt svenska rättssystems sätt att tolka denna para-

graf. För övrigt anses FB 6:9 om överförandet av vårdnaden till en överlevande vårdnadsha-

vare vid den andres död, inte vara förenligt med art 3, barnets bästa. Också detta är en tolk-

ningsfråga. Skulle den paragrafen inte vara förenlig med barnets bästa har vi en intern stridig-
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het i själva FB eftersom FB 6:3 säger att alla beslut ska avgöras utifrån barnets bästa. Så är 

inte fallet. Inte heller här kan vi klart säga att en juridisk brist finns.  

När det gäller området Umgängesrätt och umgängessabotage kan det, till viss del, ligga i 

strid med art 9 i Barnkonventionen. Den artikeln ger barnet rätt till båda sina föräldrar. Och 

andra sidan kan artikeln försvara ingrepp i denna rätt till skydd för barnet, vilket paragrafen 

tillåter. Den säger inte vilka begränsningar eller ingrepp som en myndighet får eller inte får 

göra men att den får göra det sägs klart. Genom detta kan samtliga begränsningar under detta 

område rättfärdigas i förhållande till artikeln. Därmed ligger inte förfarandet kring umgänge i 

strid med Barnkonventionen. 

När det gäller området Ekonomi såg vi att kritiken riktades mot andra lagar än FB. Dessa 

kan strida mot art 4 i Barnkonventionen. Frågan blir då om lagstiftningen kan betraktas som 

det yttersta vi kan göra för att ge barnet sina rättigheter till en trygg och god uppväxt även vad 

gäller tillgången till ekonomiska resurser. Här kan det finnas en juridisk brist. Problemet är 

bara hur detta ska mätas. Eftersom Barnkonventionens stadgande är tänkt att gradvis öka till 

idealet blir frågan när en stat nått ett acceptabelt men inte fullgott mål. Om lagstiftningen upp-

fyller ett acceptabelt mått blir frågan om juridisk brist inte längre juridisk utan politisk. Vilket 

område ska först nå max och vilka områden är vi beredda att prioritera? 

När det gäller området Verkställighet görs starka uttalande om att detta bryter mot Barn-

konventionen och då särskilt art 16 1p. I artikeln används termen olagliga ingrepp vilket att 

jaga barn med polisbil måste betraktas som. Men det är praktiken det. Det är inte vad som är 

stadgat i lagstiftningen i FB 21 och FV om vad som ska försiggå när hämtning av barn ska 

ske. Lagen i sig ger ingen rätt att göra sådana intrång i barnets privatliv. Juridiskt sett finns det 

inga brister i lagstiftningen på detta område utan bristen ligger i det praktiska genomförande 

och efterföljden av lagen. 

När det gäller Övriga områdena Genus, Betänketid i äktenskap och Översyn och utvärde-

ring av socialtjänsten och de nya vårdnadsreglerna, så brister dessa i förhållande till Barnkon-

ventionens huvudprinciper menar de. Det är framförallt bristen på barnperspektiv som lyfts 

fram. De här områdena blir juridiskt sett svåra att avläsa om det verkligen handlar om juridis-

ka brister. Varje del blir en fråga om tolkning och genom att FB kap 6:3 finns som är en im-

plementering av den första huvudprincipen anses intentionen och syftet med Barnkonventio-

nen tillfredställt. Det finns ett aktivt barnperspektiv som ska beaktas i alla beslut som rör bar-

net. Möjligen kan de anses att lagstadganden och myndigheter kan komma undan med att de 

inte direkt berör barnets vårdnad, boende och umgänge. I vilket fall som helst så blir stadgan-

dena i Barnkonventionen för allmänt hållna för att ge någon vägledning i de konkreta fallen 

inom dessa områden. 

När det gäller Övriga området Domarens kompetens sägs detta strida mot art 3 3p. i Barn-

konventionen. Flera av motionerna åberopar Barnkonventionen till stöd för att de som hand-

har ärenden om barn ska ha barnkompetens. Det är bara det att barnkompetens inte nämns i 

Barnkonventionen. Det står att de som handhar ärenden kring barn ska fylla de kriterier som 

fastställs av de berörda myndigheterna. Inte anställer vi domare i Sverige som inte fyller de 

kriterier som svenska domstolar har ställt på dem som ska arbeta där? Det klara stöd som poli-

tiskt tycks finnas för barnkompetens är inte så starkt juridiskt sett. Tolkningsutrymmet här ger 

varje enskild stat möjlighet att sätta upp väldigt låga krav så länge de inte strider mot barnets 
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bästa i princip. Här syns helt klart svårigheten med Barnkonventionens allmänna formulering-

ar. 

Till sist har vi området Barnombudsmannens befogenheter. Barnombudsmannens arbete 

som det är idag kan rimligtvis inte anses bryta mot Barnkonventionen och den kritiken har jag 

heller inte funnit. Poängen med Barnombudsmannen är att denne ska övervaka efterlevnaden 

av Barnkonventionen. 

 

4.3 Barnbalk 

Detta förslag låter mycket påtagligt och som om det skulle innebära en stor förändring, en helt 

ny balk. Det ena förslaget med ett namnbyte av FB till Barnbalk, det har ingen som helst be-

tydelse juridiskt sett. Vad en lag heter ingår inte i det som har bärighet på vad ett stadgande 

innehåller. Namnet är inget rekvisit. Det är möjligen en ledning i klassificering av ett problem 

men olika sätt att organisera upp balkar osv. har ändrats genom åren utan att det har någon 

effekt på tillämpningen av lagen. Namnet signalerar till omvärlden vad lagen handlar om i 

viss mån men är långtifrån heltäckande. Tidigare har jag varit inne på att det inte finns någon 

lag som heter Lagen om vårdnadstvist t.ex. utan dessa regler finns i FB. FB innehåller regler 

om god man vilket för de flesta inte alls är självklart att det hör till något som har med föräld-

rar att göra.  Namnet betyder alltså inget för hur tolkningen av lagens innehåll ska ske och det 

innebär att namnbytesförslaget inte har någon juridisk mening och löser inget av det som kri-

tiserats med FB. Politiskt och samhälleligt kan det ge andra signaler till föräldrarna t.ex. om 

vad som är i centrum och vems perspektiv lagen antar men juridiskt sett är det verkningslöst.  

Det andra förslaget om att plocka delar från olika lagar som berör barn och sammanställa 

dem i en lag, det förslaget är också juridiskt verkningslöst. Att bara plocka samman delar och 

behålla dess ursprungskällor, ger inte en förändring i gällande rätt. I sådana fall måste sam-

manställningen ges en förändrad tolkningsram t.ex. genom förarbeten. Ett exempel skulle 

kunna vara att om delar av RhjL flyttades in i Barnbalken, så skulle dessa delar kunna styras 

av samma barnperspektiv som numera styr FB men inte direkt styr RhjL. Motionerna ger inte 

mycket ledning i hur de tänker sig att Barnbalken ska se ut tycker jag och det finns inkonse-

kvenser i deras resonemang. De säger att de vill ersätta FB med en Barnbalk men samtidigt 

vill det att Barnbalken bara ska innehålla delar av FB. Vart ska då de övriga delarna av FB ta 

vägen? Vill det att delar av FB ska upphöra som lagstiftning? Jag antar att de politiskt sett har 

frihet att slänga upp bollar i luften och komma med idéer som sedan kan utredas och värderas 

men det fungerar inte juridiskt sett att plocka bort gällande rätt hur som helst.  

Till sist föreslås att Barnkonventionen skulle inkorporeras i en Barnbalk. Som vi sett i re-

sonemanget ovan skulle detta inte få kritiken mot förfarandet kring vårdnadsärenden att upp-

höra eftersom de problem som lyfts upp inte kan sägas vara oreglerad i så stor utsträckning i 

FB och den lagstiftning som finns, inte strider mot Barnkonventionen juridiskt sett. Förslaget 

om en Barnbalk berör förstås kritik inom flera områden än vårdnadsärenden och det är möjligt 

att Barnkonventionen kan reglera luckor inom andra områden som rör barn.  

Ett problem som jag ser det med detta att inkorporera Barnkonventionen är att där vi idag 

har implementerat den, måste vi ta bort den så att säga. Vi kan inte ha dubbel lagstiftning. Det 

skulle innebära att vi går från den preciserade meningen om barnets bästa i FB 6:2a 2 ledet till 

den vidare och målformulerade meningen i Barnkonventionen art 3 1p. Det finns en risk att 
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detta får motsatt effekt emot vad som önskas. Tolkningsutrymmet blir större och därmed kan 

rättssäkerheten minska. Juridiskt sett är detta en förlust.  

Jag tror att önskan om att införa en Barnbalk och Barnkonventionen som lag i denna, hand-

lar mer om politiska önskemål än juridik. En önskan om en annan rättsordning. En önskan om 

att kanske kunna åberopa Barnkonventionens artiklar gentemot myndigheter i enskilda fall 

genom en egen myndighet: Barnombudsmannen. Något som skulle likna hur EG-rättsliga 

stadganden kan åberopas gentemot det allmänna. För att komma dit krävs det mycket större 

förändringar som juridiskt sett är långt ifrån det enskilda barnets bästa. 

 

5 Slutsats 

I denna sista del kommer mina slutsatser att presenteras. Jag har kommit fram till följande: 

De områden som kritiseras när det gäller lagstiftningen kring situationen när två parter med 

barn separerar kan sammanfattas under följande rubriker: Barnets talan, Gemensam vårdnad 

och bestämmande rätt, Fastställande av vårdanden om barnet, Umgängesrätt och umgänges-

sabotage, Ekonomi, Verkställighet och Övriga ämnen. Övriga ämnen består av Genus, Betän-

ketid i äktenskap, Översyn och utvärdering av socialtjänsten och de nya vårdnadsreglerna, 

Domarens kompetens och Barnombudsmannens befogenheter. Detta visade sig vara väldigt 

många olika områden och dessa berörde många olika lagstiftningar. Utifrån min analys drar 

jag följande slutsatser vad gäller mängden möjliga problem med lagstiftningen och mängden 

möjliga artikelbrott mot Barnkonventionen: Att dessa är så omfattande att de uppfattas som 

skäl i sig självt att göra en översyn av all lagstiftning som berör ämnet.  

Utifrån min analys drar jag följande slutsatser vad gäller frågan om lagstiftningen har juri-

diska luckor: Inom området Gemensam vårdnad och bestämmanderätt finns en möjlig juridisk 

lucka. Tolkningsföreträde saknas vilket kan få negativa konsekvenser för barnet. Inom Fast-

ställandet av vårdnaden om barnet finns det ingen juridisk lucka men en översyn av lagstift-

ningen kan vara befogad även ur juridisk synvinkel. Inom området Ekonomi är en översyn av 

RhjL befogad och även inom området Betänketid i äktenskapet är en översyn av ÄktB befo-

gad. Inom resterande områden finns det inga juridiska luckor och kritiken är ur juridisk syn-

vinkel obefogad. 

Utifrån min analys drar jag följande slutsatser vad gäller frågan om lagstiftningen har juri-

diska brister i förhållande till Barnkonventionen: Inom området Gemensam vårdnad och be-

stämmanderätt brister lagstiftningen även i förhållande till Barnkonventionen. Resterande 

områden har inte juridiska brister i förhållande till Barnkonventionen men inom flertalet av 

områdena finns det utrymme för annan tolkning. Framförallt gäller detta områdena Faststäl-

lande av vårdnaden om barnet och Ekonomi.  

När vi sammanfattar detta är det bara ett område som vi med tydlighet kan säga behöver en 

förändring av juridiska skäl och det är området Gemensam vårdnad och bestämmanderätt. 

Inom detta område väntas en proposition till våren. Förhoppningsvis kommer denna fråga då 

få en lösning. Samt att det är två lagar som indirekt berör vårdnadsärenden, RhjL och ÄktB, 

som behöver en översyn.  
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Min ursprungstes var: 

 

 att önskan om att Barnkonventionen ska bli lag och att en Barnbalk införs inte bygger 

på att lagstiftning saknas eller brister i så stor utsträckning som görs gällande, utan att 

önskan bygger på andra skäl främst politiska och samhälleliga. 

 

Jag anser denna tes vara styrkt. Problemen verkade många initialt men har efter närmare ana-

lys visat sig inte vara så oreglerade som görs gällande och att de därför inte går att avhjälpa 

genom ny lagstiftning. Oftast beroende på att stadganden inte saknats utan att problemet 

egentligen varit av annat slag. I flertalet fall handlar det om efterföljden av lagen vilket i sig 

skulle kunna leda till en ny studie av hur frekvent brott mot ovanstående lagstiftning sker. I 

övrigt finns det gott om politiska och samhälleliga skäl, men dock inte juridiska, vilka i sig 

kan vara fullt godtagbara för att införa Barnkonventionen som lag och en Barnbalk. Många 

barn berörs av separationer varje år och problemen för dem måste lösas även om inte lagänd-

ringar är svaret. Helt säkert är det också en ny mamma som kommer att stå i kön på ICA och 

säga: vi bråkar om barnen. Reglerna borde ändras… 
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Källförteckning 

Offentliga tryck 

Prop. 1996/97:9, Ny rättshjälpslag. 

Prop. 2005/06:99, Nya vårdnadsregler. 

 

Bet. 1992/93:LU22 Olovligt bortförande av barn samt vårdnad och umgänge m.m. 

Bet. 2006/07:CU8 Barn och föräldrar. 

 

SOU 2007:52. Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. 

 

Ds 2002:13. Justitiedepartementets promemoria. 

Motioner 

2009/10:C260. Barns rätt till hjälp. 

2009/10:Ju262. Rättshjälpslagen. 

2009/10:C275. Betänketid vid skilsmässa. 

2009/10:C292. Föräldralösa barns situation. 

2009/10:C301. Betänketid i äktenskap. 

2009/10:Sf304. Rättvist i familjepolitiken. 

2009/10:C312. Fastställande av faderskap och gemensam vårdnad. 

2009/10:C315. Reformering av föräldrabalken. 

2009/10:C332. Umgängesrätt. 

2009/10:C342. Gemensam vårdnad. 

2009/10:C344. Mor- och farföräldrars umgängesrätt. 

2009/10:C348. Juridiskt ombud för barn. 

2009/10:C368 Barnbalk istället för föräldrabalk. 

2009/10:C378. Barnets bästa vid tvister om vårdnad, boende och umgänge. 

2009/10:C389. Nya vårdnadsregler. 

2009/10:C401. Juridiskt ombud för barn vid tvister. 

2009/10:C414. Barns rätt till vård. 

2009/10:C415. Vårdnad om barn. 

2009/10:C418. Mor- och farföräldrars umgängesrätt. 

2009/10:C484. Särskilda företrädare för barn vid vårdnadstvister. 

2009/10:C485. Barnbalk. 

2009/10:Sk487. Folkbokföring vid dubbelt boende. 

2009/10:C490. Gemensam vårdnad om barn oavsett föräldrarnas civilstånd. 

2009/10:C493. Beslutanderätt vid gemensam vårdnad. 

2009/10:So512. En politik för barnets bästa. 

2009/10:So610. Barnkonventionen i svensk lagstiftning. 
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Bilaga: Utdrag ur Barnkonventionen 

Art 3 

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 

barnets bästa komma i främsta rummet. 

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad 

som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som 

tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för 

barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa 

åtgärder. 

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som 

ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda 

normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig 

tillsyn. 

Art 4 

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra 

åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention. I fråga om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skall konventionsstaterna vidta sådana 

åtgärder med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser och, där så behövs, 

inom ramen för internationellt samarbete. 

Art 6 

1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet. 

2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad 

och utveckling. 

Art 7 1p 

1. Barnet skall registreras omedelbart efter födelsen och skall ha rätt från födelsen till ett 

namn, rätt att förvärva ett medborgarskap och så långt det är möjligt, rätt att få vetskap om 

sina föräldrar och bli omvårdat av dem. 

2. Konventionsstaterna skall säkerställa genomförandet av dessa rättigheter i enlighet med 

sin nationella lagstiftning och sina åtaganden enligt tillämpliga internationella instrument 

på detta område, särskilt i de fall då barnet annars skulle vara statslöst. 

Art 9 

 

1. Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras 

vilja utom i de fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning, i 

enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner att ett sådant åtskiljande är 

nödvändigt för barnets bästa. Ett sådant beslut kan vara nödvändigt i ett särskilt fall, t ex 

vid övergrepp mot eller vanvård av barnet från föräldrarnas sida eller då föräldrarna lever 

åtskilda och ett beslut måste fattas angående barnets vistelseort. 

2. Vid förfaranden enligt punkt 1 i denna artikel skall alla berörda parter beredas 

möjlighet att delta i förfarandet och att lägga fram sina synpunkter. 
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3. Konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är skilt från den ena av 

eller båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt 

kontakt med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa. 

Art12 2p. 

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 

genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den 

nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden 

som rör barnet. 

Art 16 1 p. 

1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och 

familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin 

heder och sitt anseende. 

Art 24 1p. 

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till 

sjukvård och rehabilitering. Konventionsstaterna skall sträva efter att säkerställa att inget 

barn är berövat sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård. 


