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 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Konventionsstaterna ska göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen 

att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. 

Föräldrar eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets 

uppfostran och utvecklig. Dessa ska låta sig vägledas av vad som bedöms vara 

barnets bästa.” 

Detta är första delen av artikel 18 i FN:s konvention om barnens rättigheter 

(barnkonventionen). Artikeln behandlar principen om föräldrarnas gemensamma ansvar 

för barnets uppfostran och utveckling. Sverige har sedan ratificeringen av konventionen 

1990 varit folkrättsligt bundet av att följa dess artiklar, däribland artikel 18.1 Även om 

lagstiftaren på grund av detta folkrättsliga åtagande inte fått stifta lagar som står i strid 

med konventionen är den inte direkt tillämplig i svenska domstolar. Riksdagen har nu valt 

att fullt ut erkänna barnkonventionen som svensk lag genom att inkorporera den år 2020.2 

Inkorporeringen kommer att innebära en rad förändringar i tillämpningen av barnrätten. 

Dels uppmanas rättstillämparna att använda sig av konventionen på ett tydligare sätt, dels 

får gemene man en chans att hänvisa till rättigheterna direkt i olika beslutssammanhang. 

På vilket sätt inkorporeringen kommer att påverka vår rättstillämpning är ännu inte 

klart. Lagstiftarens intention med inkorporeringen är att få till en förändring i 

rättstillämparnas användning av konventionen, och inte en förändring i själva 

lagstiftningen.3 Den allmänna uppfattningen är att den svenska lagstiftningen stämmer 

överens med konventionens artiklar och flera utredningar som kan styrka det påståendet 

har gjorts. Utredningarna har dock presenterats före inkorporeringsbeslutet, och det är 

inte utrett om alla artiklar i konventionen stämmer överens med lagstiftningen. Det finns 

alltså en poäng med att på nytt granska barnkonventionen i ljuset av den nationella 

lagstiftningen eftersom den snart blir svensk lag med samma status och funktion som 

annan nationell lag. 

Den svenska lagstiftningen har vid ett antal tillfällen setts över och dess 

överensstämmelse med barnkonventionen har utretts. Genomgående har resultaten varit 

desamma: att svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen, även om det 

                                              

 
1 SOU 2016:19, s. 115. 
2 Prop. 2017/18:186, s. 6. 
3 Prop. 2017/18:186, s. 74 f. 
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alltid finns utrymme för små förbättringar.4 Detta var slutsatsen i den senaste utredningen 

som publicerades i en promemoria 2011.5 Utredningen kartlägger inte konventionens 

artiklar och dess överensstämmelse med lagen artikel för artikel. Istället diskuteras 

överensstämmelsen övergripande. 

Under rubriken ”Familjemiljö och samhällsvård – rätt till föräldrar och familj” 

diskuteras bland annat artikel 9 och artikel 18 i barnkonventionen. Promemorian 

innehåller ett konstaterande om att barnkonventionen utgår från att familjen är den 

grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för barnet. Någon mer 

information om de artiklar som behandlar barnets rätt till familj och föräldrar finns inte. 

Istället nämns den svenska regleringen kring vårdnad och föräldrarnas umgängesrätt. 

Som huvudregel har barnet alltid en eller båda föräldrarna som vårdnadshavare. Barn har 

även rätt att ha umgänge med den förälder hen inte är stadigvarande bosatt hos. Denna 

beskrivning räcker för att utredarna ska konstatera att den svenska regleringen är förenlig 

med barnkonventionen.6 

Det finns en del problem med denna kartläggning. Utredarna diskuterar inte vad 

barnkonventionens artiklar egentligen innebär och vad de tar sikte på. Ett sådant 

förhållningsätt ger upphov till en missriktad tolkning och en förenklad bild av rättsläget. 

Viktigt att poängtera i sammanhanget är att vid tidpunkten för utredningen var Sverige 

endast folkrättsligt bunden att följa konventionen, vilket tillåter ett lösare förhållningssätt 

till överensstämmelsen än vid en inkorporering. Efter inkorporeringsbeslutet måste en 

kartläggning och tolkning göras på ett mycket djupare plan och förenligheten måste 

ifrågasättas för att undvika onödigt svåra tolkningar för rättstillämparna i ett senare skede. 

En ny utredning om den svenska lagens överensstämmelse med barnkonventionen har 

tillsatts av regeringen och ska publiceras 2019. 

En del av den svenska regleringen som är intressant att granska mot bakgrund mot 

barnkonventionen är de ogifta fädernas möjlighet till gemensam vårdnad. Den svenska 

vårdnadsregleringen har de senaste 50 åren genomgått en rad förändringar. Den absolut 

vanligaste vårdnadsformen i Sverige idag är gemensam vårdnad; där två föräldrar delar 

på vårdnadsansvaret för ett barn. För gifta olikkönade föräldrar är vägen till en gemensam 

vårdnad enkel. Barn födda av en gift kvinna får automatiskt två rättsliga föräldrar enligt 

                                              

 
4 Se t.ex. prop. 1989/90:107 s. 12 och SOU 2016:19, s. 137 ff. 
5 DS 2011:37. 
6 DS 2011:37, s. 76 f. 
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FB 1 kap. 1 §, den s.k. faderskapspresumtionen. Föräldrarna blir också automatiskt 

vårdnadshavare enligt FB 6 kap. 3 §. För ogifta fäder ser det dock annorlunda ut. I dessa 

fall finns ingen faderskapspresumtion. Den födande kvinnan blir automatiskt rättslig 

förälder samt vårdnadshavare för barnet. Den ogifte mannen måste däremot verka 

proaktivt för att erhålla vårdnadsansvar, antingen genom en anmälan med moderns 

samtycke eller genom dom enligt FB 6 kap. 4 – 5 §§. Om saken inte tas upp i domstol är 

den ogifta kvinnans barns rätt till två föräldrar med vårdnadsansvar avhängig moderns 

samtycke.. Frågan kan ställas om denna ordning lever upp till de krav som artikel 18 i 

barnkonventionen ställer upp om att staten ska göra sitt bästa för att säkerställa att 

principen om det gemensamma föräldraansvaret säkerställs. 

1.2  Syfte och frågeställning 

Sverige ska inom ett år inkorporera barnkonventionen i den nationella lagstiftningen. 

Barnkonventionens artiklar blir svensk lag och kommer att ha samma ställning som 

nationell lag. Syftet med uppsatsen är att kartlägga den nuvarande svenska 

vårdnadsregleringen för ogifta fäder mot bakgrund av barnkonventionens artikel 18, för 

att utreda överensstämmelsen mellan dem. Syftet är högst relevant då barnkonventionens 

relation till den svenska lagstiftningen inom en snar framtid kommer att ställas på sin 

spets, oavsett det är lagstiftarens intention eller inte.  

För att uppnå syftet ska följande frågeställningar i huvudsak behandlas: 

• Hur ser den svenska vårdnadsregleringen ut för ogifta fäder? Varför ser den ut så 

som den gör? 

• Vad innebär den svenska inkorporeringen av barnkonventionen? 

• Hur kan artikel 18 tolkas?  

• Hur långt ska stater gå för att principen om det gemensamma föräldraansvaret ska 

anses vara säkerställt? Hur förhåller sig andra länder till artikeln? 

• Stämmer den svenska regleringen för de ogifta fädernas möjlighet till gemensamt 

vårdnadsansvar överens med artikel 18? 

1.3 Metod 

För att kunna utreda överensstämmelsen mellan barnkonventionens artikel 18 och den 

svenska vårdnadsregleringen måste först de olika elementen hos rättsreglerna analyseras. 

Med den rättsdogmatiska metoden kan rättsreglerna förstås genom att se till de olika 
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delarna i rättskälleläran. Metoden är till för att fastställa relevansen av en rättsregel i ett 

visst sammanhang och att utreda hur rättsregeln konkret ska tillämpas. De olika 

rättsreglerna måste därför först förstås var och en för sig innan de kan sättas in i ett 

sammanhang tillsammans. Kärnan i den rättsdogmatiska metoden ligger i tolkningen av 

relevanta rättskällor. 7 Normhierarkin är givetvis viktig i tolkningsarbetet, där lagen står 

över alla andra rättskällor i tolkningen.8 Genom att analysera både den svenska 

vårdnadsregleringen och barnkonventionens artikel 18 genom deras rättskällor kan 

frågeställningarna behandlas med hjälp av den rättsdogmatiska metoden. 

När rekonstruktionsarbetet är klart kan andra rättskällor användas som står utanför 

rättskällehierarkin för att göra en friare tolkning av rättsreglerna. Med en kritisk 

rättsdogmatisk metod kan studiet av rättsreglerna gå längre än att endast beskriva gällande 

rätt. Den nuvarande rätten kan analyseras kritiskt och utrymme ges inte bara för att 

fastställa rättsläget utan även för att kunna påvisa att rättsläget är otillfredsställande. En 

kritisk rättsdogmatik tillåter även en diskussion de lege ferenda.9  

Studien kommer att innehålla element av både en strikt rättsdogmatisk metod och en 

kritisk rättsdogmatisk metod. Den första delen av undersökningen kartlägger både den 

svenska vårdnadsregleringen och barnkonventionens artikel 18. Fokus för den svenska 

vårdnadsregleringen ligger på lagreglerna i FB 6 kap. Förarbeten och prejudikat används 

för att fördjupa förståelsen för rättsreglerna. När barnkonventionen och artikel 18 

kartläggs används de sedvanliga rättskällorna. Eftersom det inte finns prejudikat som 

tolkningsunderlag för barnkonventionens artiklar måste andra tolkningsunderlag 

användas. I sammanhanget är speciellt Barnrättskommitténs allmänna kommentarer 

viktiga eftersom de getts tyngd i tolkningen av artiklar hos de svenska rättstillämparna.  

För att se hur artikel 18 kan tolkas ska andra länders lagstiftning beröras. Det är inte 

en komparativ studie, utan blicken utåt ska endast ge exempel på tolkningar som kan 

göras av nationella rättstillämpare. Fokus kommer att ligga på Tyskland och Norge, och 

både rättskällor som förarbeten och doktrin kommer att användas i framställningen. Det 

är inte möjligt att förstå ett annat lands rättssystem genom att endast se till begränsad 

doktrin. Tyskland och Norges inställning till artikel 18 ska dock inte jämföras med den 

svenska användningen. Exemplen ska visa på hur en nationell tolkning kan se ut, och 

                                              

 
7 Korling & Zamboni, 2003, s. 29 f. 
8 Sandgren, 2015, s. 43. 
9 Korling & Zamboni, s. 37 och 39 f. 
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därför är det inte nödvändigt att redogöra för dessa länders familjerättsliga reglering till 

fullo. Dessa länder har valts på grund av deras olika inställning till artikel 18. 

Slutet av uppsatsen kommer att bygga mer på en kritiskt inriktad rättsdogmatisk metod 

där framställningen och argumentationen kommer att ta avstamp i andra källor än de 

klassiska rättskällorna. Detta görs för att analysera resultatet av den rättsdogmatiska 

lösningen på ett kritiskt sätt. Syftet med uppsatsen är att se hur väl den svenska 

regleringen stämmer överens med barnkonventionens artikel 18, vilket kräver att dessa 

ifrågasätts. För att uppnå detta kommer statistik att lyftas in i undersökningen. Statistik 

är bra att använda för att visa hur det ser ut i verkligheten. Problemet med statistik är att 

det kan ge en missvisande bild. Även genusrättsliga texter kommer att finnas med i 

studien för att problematisera vårt nuvarande system ytterligare. 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsens huvudfokus kommer att ligga på att kartlägga innebörden av 

barnkonventionens artikel 18 och den svenska vårdnadsregleringen för ogifta fäder. 

Dessa två komponenter ska sedan studeras och problematiseras tillsammans för att utreda 

förenligheten mellan de båda. Inom den svenska vårdnadsregleringen är det endast FB 

kap. 1 och 6 som diskuteras. Vårdnadstvister som kan uppstå i samband med att ogifta 

fäder inte erhåller vårdnad kommer inte att tas upp. Det är lagstiftningen rörande 

vårdnadsbeläggandet vid barnets födelse som är intressant att diskutera mot bakgrund av 

artikel 18. 

De ogifta fäderna kommer att vara huvudobjekt för studien. När begreppet ”föräldrar” 

används är det olikkönade föräldrapar som avses. Denna avgränsning görs för att det finns 

en åtskillnad mellan ogifta och gifta fäder i den svenska vårdnadsregleringen. 

Faderskapspresumtionen är endast tillämplig för gifta män enligt FB 1 kap. 1 §. I 

diskursen kring barnkonventionen och artikel 18 ligger fokus nästan enbart på olikkönade 

föräldrapar. Män i föräldrarollen kontra kvinnor i föräldrarollen diskuteras ofta, vilket gör 

att de olikkönade föräldrarna kommer att vara av intresse i undersökningen. 
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 Vägen till det gemensamma 

vårdnadsansvaret för ogifta fäder 

2.1 Inledning 

I det första undersökande kapitlet kartläggs den svenska vårdnadsregleringen för de ogifta 

fäderna. Att tydliggöra regleringen kring den gemensamma vårdnaden är en förutsättning 

för att kunna studera den mot bakgrund av barnkonventionens artikel 18. I diskursen har 

det inte ansetts självklart att artikel 18 behandlar vårdnadsansvaret10, och det finns därför 

en poäng att redogöra för begreppet innan artikel 18 presenteras. I slutet av kapitlet 

kommer även det mest tongivande förslag om automatisk gemensam vårdnad som funnits 

i  den svenska vårdnadsdebatten tas upp. Förslaget som redogörs är av intresse då Norge 

valt att ta en annan väg än Sverige.11 

För att förstå begreppet ”gemensam vårdnad” måste vägen dit förstås. Den ser olika ut 

för gifta och ogifta fäder. Det grundläggande kravet för att en far ska kunna få vårdnad 

över ett barn är att han först har fastställts som rättslig förälder. Är fadern inte rättslig 

förälder kan han inte erhålla vårdnadsansvar enligt FB 6 kap. 4 – 5 §§. Rättslig förälder 

är ett begrepp som anger när en förälder har rätt att driva frågor som angår barnet, t.ex. 

vårdnadsfrågor. Det ska inte blandas ihop begreppet social förälder, alltså något som 

fungerar som en förälder utan att vara rättslig förälder som kan finnas i olika 

familjebildningar.12 

2.2 Introduktion till begreppsbildningen 

2.2.1 Vårdnad och daglig/faktisk vård 

Det är viktigt att lyfta fram skillnaden mellan begreppen ”vårdnadsansvar” och ” faktisk 

vård/daglig vård” av ett barn. En förälder kan vara vårdnadshavare för ett barn utan att 

utöva den faktiska vården av barnet. Om föräldrarna inte är sammanboende och har 

gemensam vårdnad kan den faktiska vården utövas av den förälder som barnet bor hos 

stadigvarande. Barnet kan även vara omhändertaget för samhällsvård utan att den rättsliga 

vårdnaden fråntagits föräldrarna.13 Vårdnadshavaren kan föra över den faktiska vården 

                                              

 
10 Se avsnitt 4.2. 
11 Se avsnitt 5.3.1. 
12 Behövs källa för begreppet ”social förälder” eller är det ett vedertaget begrepp? 
13 Sjösten, Mats, 2014, s. 150. 
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av barnet till någon annan, t.ex. vid samtycke till en placering i ett familjehem av 

socialnämnden. En vårdnadshavare har som skyldighet att se till att barnet får vård, men 

behöver inte utöva den faktiska vården själv.14 

Vårdnadsansvaret kan delas in i tre delar. Främst är barnets rättighet. Barnet har rätt 

att få sina behov tillgodosedda, vilket fastslås i FB 6 kap. 1 §.  De andra delarna i 

vårdnadsansvaret är vårdnadshavarens rättsliga ansvar att se till att barnets behov blir 

tillgodosedda enligt FB 6 kap. 2 § och vårdnadshavarens rätt att bestämma över barnets 

angelägenheter, FB 6 kap. 11 §. Vad som ingår i ”barns grundläggande behov” 

sammanfattats i 6 kap. 1 §. Enkelt uttryckt innebär det att barnets behov till omvårdnad, 

trygghet, god uppfostran och tillfredsställande försörjning och utbildning ska tillgodoses 

av vårdnadshavaren. Detta med hänsyn till barnets ålder och mognad.15 (6:1 – 

komponenter av barnets bästa. Mer som en symbol som kan ligga till grund för t.ex. 

vårdnadsansvar). 

 

2.2.2 Utövandet av vårdnaden 

Medan vårdnadsansvarets syfte går att hitta i FB 6 kap. 1 och 2 §§, finns regler kring 

utövandet av vårdnaden primärt i FB 6 kap. 11 – 13 §§. En vårdnadshavare har både 

rättigheter och skyldigheter när det kommer till bestämmande i frågor som rör barnet 

enligt 11 §. Den eller de som är vårdnadshavare ska bestämma över barnets 

angelägenheter. Enligt 13 § ska vårdnaden utövas av båda föräldrarna om vårdnaden är 

gemensam. Det har dock ansetts självklart att beslut som rör barnet inte alltid tas 

gemensamt av föräldrarna.16 Att kräva ett sådant gemensamt ansvar av båda 

vårdnadshavare är opraktiskt och ineffektivt. I den dagliga omsorgen behövs endast ena 

vårdnadshavarens beslut. Det kan handla om barnets mat, kläder, sovtider och hur barnet 

spenderar sin fritid och sina lov.17 Ett sådant förhållningssätt möjliggör för ett gemensamt 

vårdnadsansvar även om föräldrarna inte är gifta eller sammanboende.  

Vid beslut som går utöver den dagliga omsorgen är gränsen för medbestämmande inte 

lika klar. Ju större inverkan beslutet har på barnet, desto större är båda vårdnadshavarnas 

rätt att delta i beslutet. Namnbyte har ansetts vara av så ingripande karaktär att båda 

                                              

 
14 Singer, Anna, 2000, s. 438. 
15 Sjösten, 2014, s. 150. 
16 Prop. 1975/76:170, s. 144. Se även Singer, 2000, s. 439. 
17 SOU 1995:79, s. 87, Se även Singer 2000, s. 441. 
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föräldrars samtycke krävs. Även beslut om barnets skolgång och framtid har ansetts vara 

av sådan art att båda vårdnadshavares gemensam beslutsfattande behövs.18 Skolverket 

har riktat kritik mot skolor som skrivit in barn utan att utreda huruvida barnet har två 

vårdnadshavare och i sådana fall inhämtat samtycke från dem båda.19 Om en 

vårdnadshavare gått utöver sin befogenhet och tagit ett beslut som krävt båda föräldrars 

medbestämmande finns inte något sätt att rättsligt angripa den enskilda incidenten. Den 

vårdnadshavare som känner sig utesluten från beslutet kan väcka talan om att ändra 

vårdnaden i domstol enligt FB 6 kap. 5 §.  

Om det endast finns en vårdnadshavare är begränsningarna i bestämmanderätten 

mycket liten. Den förälder som inte har vårdnad kan ha umgängesrätt med barnet. I sådana 

fall får den ensamma vårdnadshavaren inte ta beslut som leder till att den andre förälderns 

umgängesrätt förhindras.20 För en förälder finns ingen laglig rätt att påverka barnets 

personliga förhållanden. Det finns dock situationer då en förälder utan vårdnadsansvar 

har rätt till inflytande. Så är fallet vid adoptioner och namnbyten; beslut som är av stor 

ingripande art.21 

2.3 Fäders möjlighet till gemensam vårdnad vid barnets födelse 

2.3.1 Rättslig förälder 

För att enskilda ska kunna driva frågor som rör barnet krävs ett rättsligt föräldraskap. För 

att få processa om frågor såsom vårdnad och boende måste den enskilda ha status som 

rättslig förälder.22 Det råder enighet om att det är till barnets bästa att ha tillgång och 

vetskap om sina båda föräldrar. I barnkonventionens artikel 7 står det att barn vid födelsen 

så långt som möjligt ska ha vetskap om sina föräldrar och ha rätt att bli omvårdad av dem 

båda. Statusen erhålls enligt reglerna om moder- och faderskap i FB kap. 1 – 3 samt i kap. 

4 om adoption. Att fastställa rättsligt föräldraskap för födande mödrar är enkelt eftersom 

bevisläget anses vara självklart. Det är alltid den födande kvinnan som automatiskt blir 

rättslig mor till barnet enligt FB 1 kap. 7 §. Principen står fast även när befruktningen sker 

utanför kvinnans kropp.23 

                                              

 
18 Sjösten, 2014, s. 153. 
19 Se t.ex. Skolverkets beslut dnr 51-2002:2635 19 juni 2003, dnr 51-2002:3774 4 december 2003 och 

dnr 52-2006:3209 4 juli 2007. 
20 Singer, 2000, s. 441. 
21 Sjösten, 2014, s. 167. 
22 Schiratzki, Johanna, 2013, s. 93. 
23 NJA 2006 s. 505. 
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Varje barn har rätt till en far. Det har varit en grundprincip i svensk lagstiftning sedan 

länge. När familjeförhållandet består av två kvinnliga föräldrar har det ändå understrukits 

att barnet har rätt att ha vetskap om sin biologiska härkomst. De främsta skälen för detta 

är av medicinsk och psykologisk natur. Att göra åtskillnad för barn och föräldrar i 

inomäktenskapliga och utomäktenskapliga sammanhang förändrades först på 70-talet.24 

Nuförtiden finns det få skillnader i lagstiftningen för barn födda av gift och av ogift 

moder, förutom i frågor som rör fastställande av faderskapet och vårdnadsansvaret. Är 

den födande modern gift med en man vid barnets födelse blir han automatiskt rättslig 

förälder enligt FB 1 kap. 1 §. Detta kallas för faderskapspresumtionen. Efter ett 

fastställande av faderskapet genom faderskapspresumtionen kan faderskapet hävas 

genom dom. Om det finns skäl att anta att mannen inte är biologisk far kan både han och 

barnet väcka talan om att få faderskapet prövat enligt FB 3 kap. 1 – 2 §§. 

För ogifta fäder är vägen till det gemensamma vårdnadsansvaret annorlunda. En ogift 

far måste få sitt faderskap fastställt antingen genom en bekräftelse eller dom enligt FB 1 

kap 3 §. Faderskap fastställs i majoriteten av fall genom en faderskapsbekräftelse, som 

regleras i FB 1 kap. 4 § st. 1. Faderskapet bekräftas skriftligt och godkänns av 

socialnämnden och av barnets moder. Om fadern är sammanboende med modern 

handläggs sådana ärenden enligt särskilda förenklade protokoll. Det krävs endast att 

föräldrarna kan visa att de är sammanboende för att faderskapet ska fastställas utan 

ytterligare bevisning. Om mannen som utpekats till fader inte vill bekräfta faderskapet, 

socialnämnden inte kan hitta en potentiell fader eller om modern inte samtycker till en 

mans bekräftelse kan inte faderskap fastställas genom bekräftelse. I dessa fall måste 

faderskapet fastställas genom dom. 

Det är inte alla som kan vara part i en sådan process. Endast barnet kan väcka talan 

enligt FB 3 kap. 5 §. Om barnet inte är myndigt kan modern med vårdnadsansvar, 

socialnämnden eller en särskilt förordnad vårdnadshavare föra talan i barnets ställe. De 

potentiella fäderna kan inte föra en faderskapstalan i domstol. De kan anmäla sitt intresse 

till socialnämnden som i sin tur kan välja om de anser att de ska föra talan i domstol å 

barnets vägnar. Mannen kan, om socialnämnden väljer att inte väcka talan, ansöka om att 

en god man ska ges barnet, enligt FB 11 kap. 2 § 4 st. En god man kan väcka 

faderskapstalan å barnets vägnar om det kan anses ligga i barnets intresse. 

                                              

 
24 Se avsnitt 5.2. 
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2.3.2 Föräldraansvar 

Som konstaterats ovan måste en förälder ha fastställts som rättslig förälder för att få driva 

frågor som rör barnet, inklusive vårdnadsansvar. Det är av största vikt att barn redan vid 

födseln har en vuxen som ansvarar för hen. Den födande kvinnan blir från barnets födelse 

rättslig mor till barnet, så det har ansetts naturligt att hon även automatiskt får 

vårdnadsansvaret. Om den födande kvinnan är gift med en man blir de båda automatiskt 

rättsliga föräldrar och vårdnadshavare för barnet.25  

Är den födande kvinnan ogift eller gift med en kvinna kan vårdnadsansvaret utredas 

först efter att föräldraskapet fastställts. Det enklaste förfarandet för att fastställa en 

gemensam vårdnad görs genom anmälan till antingen i samband med fastställandet av 

rättsligt faderskap eller till Skatteverket om vårdnadsfrågan aldrig blivit beslutad om i 

dom enligt FB 6 kap. 4 §. En anmälan ska göras av båda föräldrarna och förutsätter därför 

ett samtycke till gemensam vårdnad av dem båda. Om inte godkännande finns från båda 

rättsliga föräldrarna får barnets mor ensam vårdnad enligt FB 6 kap. 3 § st. 1 och 

vårdnadsfrågan kan tas upp i domstol enligt FB 6 kap. 4 § 1 st. av båda parter.26 

2.4 Automatisk gemensam vårdnad för ogifta fäder 

Barn födda av en ogift mor har vid födelsen inte samma förutsättningar att få två 

vårdnadshavare som barn födda av en gift mor har. Det har diskuterats om en 

faderskapspresumtion ska gälla för alla fäder, gifta som ogifta. På så sätt skulle 

vårdnadsansvaret kunna tillkomma alla föräldrar automatiskt. Diskussion har landat i att 

en sådan regel skulle innebära att riskerna för felbedömningar blir allt för stora.27 Det 

finns dock en poäng med att se närmre på en av de mest tongivande utredningar som 

gjorts i frågan, nämligen promemorian Ds 1999:57. Genom att förstå varför man inte har 

valt att öppna upp för en automatisk gemensam vårdnad även för ogifta föräldrar så 

kommer vi närmare lagstiftarens avsikt med att ha kvar det system som finns idag. 

I samband med vårdnadsreformen 1998 som gav domstolen befogenhet att döma till 

gemensam vårdnad mot en förälders vilja28 blev vissa anslutande frågor aktuella att 

                                              

 
25 Se FB 6 kap 3 §. 
26 Schiratzki, 2013, s 92 ff. 
27 Singer, 2012, s. 51. 
28 Prop. 1997/98:7. 
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studera, t.ex. om automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar. En av fördelarna 

med att ha ett system för ogifta föräldrar som liknar det för gifta föräldrar skulle vara att 

lagen då inte skulle göra åtskillnad mellan barn födda av ogifta och gifta kvinnor. Synen 

på gemensam vårdnad är att den i grunden är till barnets bästa. Slutsatsen i promemorian 

var dock att en automatisk gemensam vårdnad för alla föräldrar oavsett civilstånd skulle 

vara svår att genomföra samt kunna vara till skada för barnet.29 

Promemorian problematiserar ett system med gemensam vårdnad för alla föräldrar 

genom en rad scenarion. Ett av problemen som kan uppstå är att modern inte skulle 

medverka till att få faderskapet fastställt. Regeringen har dock tagit ställning i en sådan 

prognos tidigare och menar att en sådan utveckling inte är trolig trots utredningens 

farhågor.30 Även risken för föräldrarnas ökade samarbetssvårigheter behandlas. Ogifta 

föräldrar kan ha en konflikt som är så djup att de inte kan samarbeta i frågor som rör 

barnet, vilket skulle kunna förvärras om föräldrarna har gemensam vårdnad. Om en 

moder skulle dö blir fadern automatisk ensam vårdnadshavare för barnet vilket skulle leda 

till att även fäder som tidigare inte har haft kontakt med barnet skulle ensamma bli 

ansvariga för barnet.  Promemorian uppmärksammar också fall där mödrar föder barn i 

samband med våldtäkt. De måste i dessa fall möta sina angripare i domstol för att processa 

om vårdnaden om den gemensamma vårdnaden skulle bli automatisk för ogifta föräldrar. 

Utredningen tar även upp situationer där fäder skulle komma att använda vårdnaden om 

sina barn som ett maktmedel för att kontrollera mödrarna utan att bry sig om barnen.31  

De fördelar som tas upp i utredningen är starkt knutna till principen om barnets bästa. 

Föräldrabalkens regler är uppbyggda kring principen då det anses vara till barnets bästa 

att ha en nära och god relation till båda sina föräldrar. Ett vårdnadsansvar underlättar en 

sådan kontakt mellan förälder och barn. Fäder som får del av vårdnaden känner sig 

involverade i barnens liv och det är mer sannolikt att de skulle ta ansvar för dem. I fall 

där vårdnaden är gemensam tvingas föräldrarna till samarbete, även om de inte lever 

tillsammans. Kritik som väckts mot en automatisk gemensam vårdnad är att pappan får 

rättigheter utan att åläggas ansvar då barn till särboende föräldrar oftast bor hos sin 

mamma. Papparollen har dock blivit mer och mer aktiv. Med förändrade könsroller och 

                                              

 
29 Ds 1999:57. 
30 Ds 1999:57, s. 50 f. 
31 Ds 1999:57, s. 51 ff. 
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förändrade familjebilder skulle det te sig naturligt att den gemensamma vårdnaden var 

den presumerade vårdnadsformen.32 

Slutsatsen av det hela var att en automatisk gemensam vårdnad för alla föräldrar skulle 

föra med sig för många problem för att genomföras. Det ansågs problematiskt att i fall 

där kvinnor utsatts för sexualbrott ge gemensam vårdnad automatiskt till fäder efter 

faderskapsfastställelse. Utredningen avrådde även till automatisk gemensam vårdnad för 

sambors. Det finns inga klara kriterier för att kunna avgöra när föräldrar är samboende 

eftersom att endast vara skriven på samma adress inte är nog för bedömningen. En 

öppning för den automatiska gemensamma vårdnaden finns när föräldrarna gavs en 

tidsfrist för att förhindra den. I sådana fall skulle en av föräldrarna kunna anmäla att de 

inte vill ha gemensam vårdnad inom tre månader från barnets födelse. När tidsfristen löpt 

ut skulle vårdnaden automatiskt bli gemensam. I de fall någon av föräldrarna motsatte sig 

den gemensamma vårdnaden skulle vårdnadsansvaret tillförordnas modern och fadern 

skulle kunna processa om saken i domstol.33 

2.5 Avslutande reflektion 

Det som kan tas med av denna kartläggning är att faderns rättsliga ställning i 

vårdnadssammanhang dels är beroende på vilket civilstånd han har, dels på den födande 

moderns inställning till fadern som vårdnadshavare. Modern kan peka ut den ogifte fadern 

som den rättsliga föräldern utan att samtycka till ett delat vårdnadsansvar. Fadern kan då 

väcka talan i domstol, FB 6 kap. 5 §. Har en ogift far inte fått sitt faderskap fastställt enligt 

FB 1 kap. 4 § blir vägen till vårdnadsansvar mycket svårare. De rättsliga konsekvenserna 

för en rättslig förälder som inte har vårdnadsansvar för sitt barn är stora. Även om fadern 

inte behöver vara vårdnadshavare för att få utöva den dagliga vården av barnet så har han 

inte de rättigheter och skyldigheter att bestämma om barnets angelägenheter som en 

vårdnadshavare har. Den ogifte fadern har i ett sådant scenario ingen talan i frågor om 

vart barnet ska bo, gå i skola m.m. Att ha möjlighet att erhålla vårdnadsansvar gör på så 

sätt stor skillnad i dynamiken mellan förälder och barn.  

 

                                              

 
32 Ds 1999:57, s. 48 ff. 
33 Ds 1999:57, 61 ff. 
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 Den inkorporerade barnkonventionen 

3.1 Inledning 

Riksdagen har beslutat att inkorporera barnkonventionen och ge den samma status som 

svensk lag. År 2020 kommer den nya inkorporeringslagen att träda i kraft. Innan 

konventionens artikel 18 kan analyseras måste barnkonventionen som rättighetsdokument 

förstås. För att kunna göra en rättvis tolkning av artikel 18 måste det även finnas en tydlig 

bild över hur de svenska rättstillämparna ska tolka artiklarna i barnkonventionen. I 

förarbetena till inkorporeringsbeslutet diskuterades tolkningsverktygen som finns 

tillgängliga för rättstillämparna efter inkorporeringen. Ett av dessa verktyg är 

Wienkonventionen den 21 mars 1986 om traktaträtten mellan stater och internationella 

organisationer eller internationella organisationer sinsemellan (Wienkonventionen).34 Att 

förstå vilka medel rättstillämparna har att förfoga över efter inkorporeringen kan ge en 

indikation på hur väl artikel 18 kommer att fungera i den svenska vårdnadsregleringen.  

3.2 Barnkonventionens form och innehåll 

Barnkonventionen godkändes av FN:s generalförsamling 1989 och trädde i kraft 1990. 

Historiskt sett är konventionen det mest erkända rättighetsdokument som finns då 196 

stater har ratificerat konventionen.35 Själva konventionen är ett omfattande 

rättighetsdokument med 42 artiklar, tillsammans med ett tillhörande förord. Artiklarna 

handlar om barn som rättighetsbärare på en rad olika områden. Det genomgående temat i 

konventionen är att barnet är ett självständigt rättssubjekt med egna specialutformade 

rättigheter som tar hänsyn till den svaga ställning barn har i samhället.36 Det är viktigt att 

notera att konventionens artiklar är målsättningsartiklar, d.v.s. allmänt hållna och vaga i 

sin utformning,37 vilket försvårar tolkningen av dem. 

Kärnan i konventionen finns i dess fyra centrala artiklar: artikel tre om att barnets bästa 

ska vara avgörande för alla beslut som rör barnet, artikel två om att barn inte får 

diskrimineras, artikel sex om att barn har rätt till liv och utveckling i alla aspekter av sitt 

liv och artikel 12 att barnet har rätt att bli hörd och att barnet har rätt till yttrandefrihet. 

                                              

 
34 Prop 2017/18:186, s. 83 f. 
35 Unicef, frågor och svar. 
36 Jonathan Todres, Mark E. Wojcik, Chris R. Revaz, 2006, s. 9 f. 
37 SOU 2016:19, s. 90. 
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De andra artiklarna i konventionen kompletterar dessa bärande rättigheter, och artiklarna 

ska läsas tillsammans. Det har tydliggjorts i en av Barnrättskommitténs allmänna 

kommentarer att föräldrarnas, eller andra vårdnadshavares, rättigheter och skyldigheter 

alltid ska utgå från vad som är barnets bästa.38 

3.3 Barnrättskommittén 

Artikel 43 i barnkonventionen slår fast att det ska finnas en Barnrättskommitté som 

utvärderar staternas arbete med att implementera barnkonventionen. Kommittén består 

av 18 experter som ska ha utmärkt sig inom barnrätt och inom arbetet med barns 

rättigheter. Dessa representanter ska även ha en ”hög moralisk standard”. 

Representanterna väljs in i kommittén av staterna och sitter i perioder på 4 år. 

Barnrättskommitténs huvuduppgift är att ha tillsyn över implementeringsarbetet hos 

staterna och begära in rapporter från dem. Vart femte år ska varje ratificerande stat skicka 

in en rapport som grundligt kartlägger det fortskridande arbetet med barns rättigheter. 

Kommittén får även in rapporter från icke-statliga organ, rättighetsorganisationer, FN-

organ m.m. Utifrån dessa rapporter skriver Barnrättskommittén observationer och 

rekommendationer som skickas tillbaka till respektive stat enligt ratikel 45 i 

barnkonventionen. Dessa rekommendationsrapporter är inte obligatoriska för en stat att 

följa. Rekommendationerna har alltså ingen plats inom rättskällehierarkin, utan ska ses 

som vägledande hjälp och summering av en konventionsstats status.39 De har dock getts 

tyngd och använts som tolkningsunderlag när rättstillämpare tolkat konventionens 

artiklar. Rekommendationerna kommer även att vara viktiga i tolkningsarbetet framöver 

efter Sveriges inkorporering.40  

3.4 Den svenska inkorporeringen 

3.4.1 Inkorporering över transformering 

För att en rättighet i barnkonventionen ska bli direkt tillämplig i domstolar och hos andra 

offentliga organ måste rättigheten implementeras på något sätt. Den kan antingen 

transformeras in i vår lagstiftning, eller så kan den inkorporeras. Metoden i Sverige har 

fram tills nu bestått i att transformera rättighetsartiklarna till nya lagrum. På så sätt 

                                              

 
38 Unicef, Barnrättskommittén kontrollerar att barnkonventionens regler följs. 
39 Jonathan Todres, Mark E. Wojcik, Chris R. Revaz, 2006, s. 14 f 
40 Prop. 2017/18:186, s. 83 f. 
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omarbetas de internationella rättigheterna till nationell rätt och införs i relevanta 

rättsområden genom den traditionella lagstiftningsprocessen. Det är då den svenska 

författningstexten som gäller som direkt tillämplig lag, inte konventionstexten.41 Sverige 

har tidigare fått kritik av Barnrättskommittén för sitt transformeringsarbete. 

Barnrättskommittén har uppmanat Sverige att göra barnkonventionen till svensk lag för 

att ge barn ett starkare rättighetsskydd.42 Kritiken mot detta har bland annat bemötts med 

att en successiv och kontinuerlig transformering är det bästa implementeringssättet 

eftersom det då kan tolkas i ljuset av ändrade samhällsförhållanden.43 

Nu har riksdagen istället valt att inkorporera barnkonventionen. Det innebär att 

barnkonventionen som helhet blir svensk lag, utan att varje rättighet passerar genom den 

traditionella lagstiftningsprocessen. Istället stiftas en lag som hänvisar till 

barnkonventionen i sin ursprungsform. Europakonventionen (EKMR) inkorporerades på 

samma sätt genom Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Trots att Sverige sedan 

länge har haft ett folkrättsligt åtagande genom ratificeringen av barnkonventionen har inte 

det genomslag som önskats skett. Det har därför noterats i förarbetena till 

inkorporeringsbeslutet att rättstillämpare inte tagit den hänsyn som behövts till 

konventionens artiklar. Rättighetsdokumentet ses mer som ett policydokument än en 

faktisk rättighetsstadga. Huvudargumentet för inkorporeringen är att skapa ett incitament 

för att införa ett barnrättsperspektiv i all svensk offentlig verksamhet. Inkorporeringen 

ska verka som ett budskap; ett budskap om vikten av att tillämpa konventionen och dess 

artiklar.44 

 

3.4.2 Direkt tillämplighet 

Fram till dess att barnkonventionen inkorporeras kan inte rättigheterna åberopas och 

tillämpas direkt i domstolar, myndigheter eller kommuner. Barns rättigheter enligt 

barnkonventionen blir tillgängliga endast i den mån de har transformerats in i svensk 

inhemsk lag. Att direkt kunna åberopa konventionen i sin originalform kommer att vara 

den största skillnaden efter inkorporeringen. Det betyder dock inte att alla artiklar 

                                              

 
41 SOU 2016:19, s. 352. 
42 CRC/C/SWE/CO/5, p. 8. 
43 SOU 2016:19, s. 124. 
44 Prop. 2017/18:186, s. 74 f. 
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kommer att bli direkt tillämpliga. I utredningen inför inkorporeringsbeslutet slogs det fast 

att det skulle vara upp till rättstillämparna att avgöra huruvida en rättighetsartikel är direkt 

tillämplig eller inte.45 

Barnkonventionen inkorporerades i norsk rätt 2003.46 I kölvattnet av Norges 

inkorporering diskuterades det mycket i Norge om betydelse och tidpunkt rörande direkt 

tillämplighet av barnkonventionens artiklar. Norges högsta domstol har uttalat att en 

rättighet blir direkt tillämplig när rättighetens innehåll blir till självständigt underlag i 

tvister i domstolar och myndigheter.47 Att lämna dessa avgöranden till rättstillämparna 

främjar rättsutvecklingen och uppmuntrar en mer skräddarsydd bedömning av tvister. 

Detta angreppssätt har ansetts även kunna gälla i Sverige efter inkorporeringen. Det ska 

tilläggas att utformningen av en rättighetsartikel inte nödvändigtvis har någon betydelse 

för om den blir direkt tillämplig eller inte. Även vagt formulerade rättigheter kan ligga 

till grund för domstolsbedömningar.48 Innan relevant rättspraxis har upprättats kommer 

förutsebarheten att vara otydlig, vilket kan vara ett problem för de som vill tillgodogöra 

sig konventionens rättigheter. 

3.5 Tolkning och tillämpning av barnkonventionen efter inkorporeringen 

3.5.1 Rättstillämparnas tolkningsverktyg 

Inför inkorporeringsbeslutet ansågs det nödvändigt att klargöra hur rättstillämparna kan 

tolka och tillämpa rättigheterna i barnkonventionen samt vad som händer vid en eventuell 

normkonflikt. Inkorporeringen kan skapa goda förutsättningar för att synliggöra 

barnperspektivet i lagstiftningen. Barnkonventionens artiklar har dock en utformning med 

många vaga formuleringar som kan skapa tolkningsproblem hos de svenska domstolarna 

och myndigheterna. Det lämnas stort utrymme för tolkning, vilket kan leda till 

förutsebarhetsproblem. Artiklarna är av varierande slag och vänder sig till olika subjekt. 

Vissa vänder sig direkt till lagstiftaren, andra är utformade som direkt utkrävbara 

rättigheter.49  

När rättstillämparna ska tillämpa nationella rättsregler kan de vända sig till lagens 

förarbeten för att hitta stöd i tolkningen. Vid tolkningen av barnkonventionen finns 

                                              

 
45 SOU 2016:19, s. 399 f. 
46 SOU 2016:19. S. 40. 
47 SOU 2016:19, s. 389. 
48 SOU 2016:19, s. 399. 
49 SOU 2016:19, s. 375 och s. 402. 
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emellertid inte de sedvanliga förarbeten som det finns för våra egna nationella 

rättsregler.50 De förarbeten som kan läggas till grund för att tolka barnkonventionen är 

istället de förhandlingar och diskussioner som ägde rum i samband med utformandet av 

konventionen, så kallade travaux préparatoires. De rekommendationer och allmänna 

kommentarer som FN:s Barnrättskommitté ger ut har inte folkrättslig status som rättskälla 

och Sverige är inte juridiskt bundna av dem. De allmänna kommentarerna finns inte 

listade i Wienkonventionen. Sverige har dock i och med ratificeringen av 

barnkonventionen gett Barnrättskommittén mandat att granska framstegen med 

implementeringen, och har använt sig av dessa kommentarer. Med tiden har dessa 

dokument fått starkare ställning som tolkningsverktyg för nationella rättstillämpare. I 

propositionen till inkorporeringsbeslutet menade regeringen att Barnrättskommitténs 

rekommendationer kommer att vara ett viktigt stöd i domstolarnas och myndigheternas 

tolkning av konventionens artiklar.51  

 

3.5.2 Wienkonventionen om traktaträtten 

De tolkningsmetoder som används när ett internationellt dokument ska tolkas kan hämtas 

från Wienkonventionen, som Sverige ratificerade 1974. Det finns både grundläggande 

tolkningsmetoder och supplementära tolkningsmetoder i konventionen. De 

grundläggande metoderna regleras i artikel 31 och innebär i korthet att konventionen som 

är föremål för tolkning ska tolkas ärligt (in good faith). Tolkaren måste se till den 

allmänna uppfattning som finns av konventionen, samt tolka konventionen mot bakgrund 

av dess ändamål och syfte. Om inte den grundläggande metoden är nog för att tolka 

konventionen, eller om det ger ett orimligt tolkningsresultat, kan de supplementära 

tolkningsmetoderna användas enligt artikel 32. Det viktigaste verktyget för den 

supplementära tolkningen är travaux préparatoires. Även andra konventioner om 

mänskliga rättigheter kan läggas till grund för tolkningen.52 De legitima rättskällorna för 

tolkning av internationella traktat anges i stadgan för den internationella domstolen (ICJ). 

Tillsammans med travaux préparatoires, konventionstexten och preambeln53 kan praxis 

och doktrin användas för att tolka artiklarna. Att inhämta praxis kan vara problematiskt 

                                              

 
50 SOU 2016:19, s. 378. 
51 Prop. 2017/18:186, s. 83 f. 
52 Prop. 2017/18:186, s. 83. 
53 Barnkonventionens förord. 
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då det inte finns. Till skillnad från Europadomstolen som dömer i frågor om 

Europakonventionen så finns det inte någon specialdomstol som kan ge vägledning i 

tolkning av barnkonventionens artiklar. 

 

3.5.3 Normkonflikt 

Det har gjorts flera utredningar för att fastställa om svensk lagstiftning kolliderar med 

barnkonventionen. Även om dessa utredningar visat på en god överensstämmelse betyder 

det inte att en eventuell normkonflikt mellan den nationella lagstiftningen och 

barnkonventionen aldrig kommer att uppstå. Inkorporeringen kommer att leda till att olika 

tolkningar av artiklarna och dess förenlighet med den svenska författningen måste 

diskuteras och prövas av svenska rättstillämpare. Detta oavsett vad de tidigare 

utredningarna har slagit fast. 

Innan själva normkonflikten kan hanteras måste det konstateras att det föreligger en 

normkonflikt över huvud taget. Endast direkt tillämpliga konventionsartiklar kan vara 

föremål för en normkonflikt.54 Det går därför inte att på förhand på ett säkert sätt avgöra 

om en konventionsartikel kolliderar med en nationell rättsregel. Den direkta 

tillämpligheten i det enskilda fallet måste först avgöras av rättstillämparna.55 

När det väl har konstaterats att en konventionsartikel är direkt tillämplig kan 

normkollisionen utredas. Om nationell rätt ger starkare rättighetsskydd än konventionen 

föreligger inte någon normkonflikt. I sådana fall tillämpas helt enkelt den nationella rätten 

istället för konventionen i enlighet med artikel 41 i barnkonventionen. Det anses heller 

inte föreligga en normkonflikt om en bestämmelse av högre valör i rättskällehierarkin 

motsäger en bestämmelse med lägre valör. T.ex. har en grundlagsbestämmelse företräde 

framför andra lagar.56 

Om konflikten mellan konventionsartikeln och den nationella föreskriften endast är 

skenbar kan en normkonflikt undvikas genom en fördragskonform tolkning. Det betyder 

att om det finns tveksamheter kring huruvida det föreligger en konflikt eller inte löses 

problemet genom att den nationella regeln tolkas på ett sätt som ligger i linje med 

konventionsartikeln. Fördragskonforma tolkningar görs enklast vid tolkning av 

fakultativa regler, men kan användas på alla normkonflikter. Endast i undantagsfall ska 

                                              

 
54 Prop. 2017/18:186, s. 87. 
55 SOU 2016:19, s. 399 f. 
56 Prop. 2017/18:186, s. 86. 
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det kunna konstateras att det föreligger en reell normkonflikt. 57  Om konventionsartikeln 

är direkt tillämplig i det enskilda fallet, artikeln och den nationella rättsregeln är 

jämbördiga i rättskällehierarkin och konflikten inte kan lösas genom en fördragskonform 

tolkning, får sedvanliga tolkningsregler användas. Rättstillämparen får i det skedet avgöra 

om antingen principen om lex specialis eller principen om lex posterior är mest lämplig 

för att lösa situationen. Principen om lex specialis ger företräde åt den rättsregel som är 

mest utförlig och deskriptiv, medan lex posterior lämnar företräde åt den rättsregel som 

upprättats senare.58 Båda dessa principer kan givetvis vara tillämpbara på samma gång 

och referera till olika rättsregler. I sådana situationer är det upp till rättstillämparen att 

avgöra vilken av principerna som löser konflikten på bästa sätt. 

Det går inte att blunda för det faktum att barnkonventionen har en speciell ställning 

gentemot andra regler, trots att den blir jämbördig nationella regler efter inkorporeringen. 

I samband med att lagförslaget om att inkorporera EKMR lades fram lämnades det 

synpunkter på internationella konventioners särskilda ställning i ett remissyttrande från 

Högsta domstolen (HD). De ansåg att en konvention om mänskliga rättigheter måste ges 

särskild tyngd på grund av dess karaktär som rättighetsdokument vid normkonflikter. 

Detta trots att konventionen inte är av överordnad valör.59 Barnrättskommittén har 

tidigare rått Sverige att ge barnkonventionen företräde framför inhemsk lag om det skulle 

uppstå en eventuell normkonflikt.60 

3.6 Betydelsen för den svenska barnrätten av inkorporeringen – en 

analyserande diskussion 

Lagstiftaren har i samband med inkorporeringsbeslutet inte sett någon större skillnad 

mellan barnkonventionen och den svenska rätten. Syftet med inkorporeringen har inte 

primärt varit att harmonisera den svenska rätten med konventionen ytterligare, även om 

transformeringsarbetet kommer att fortsätta efter inkorporeringen. Lagstiftaren vill främst 

få till en förändring i tillämpningen av konventionen. Den nya lagstiftningen ska alltså 

tjäna som en uppmaning som riktar sig till rättstillämparna. Detta innebär ett stort arbete 
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59 SOU 2016:19, s. 411. 
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för rättstillämparna. Med en förändrad rättstillämpning tillkommer även det 

tolkningsarbete som måste göras. 

Det ligger på rättstillämparna att tolka barnkonventionens artiklar efter 

inkorporeringen. Den viktigaste tolkningen som behöver göras är om en rättighetsartikel 

är direkt tillämplig eller inte. Den direkta tillämpligheten kommer att styra i princip hela 

tolkningsarbetet. Om domstolen kommer fram till att en rättighetsartikel kan ligga till 

grund för en tvist så kommer den anses vara direkt tillämplig.  Alla kan då tillgodogöra 

sig artikeln genom att åberopa den i domstol och vara säker på att den kan appliceras på 

tvisten. En konsekvens med den direkta tillämpligheten är att den rättighetsartikel som 

anses vara direkt tillämplig också kan bli föremål för en normkonflikt. Det är inte klarlagt 

att den svenska rätten helt överensstämmer med barnkonventionens alla artiklar. Ställs 

överensstämmelsen på sin spets kan resultatet bli något som får konsekvenser för vår 

lagstiftning, för även om lagstiftaren inte menat att inkorporeringen ska innebära några 

lagförändringar så är det inte omöjligt att det är just det som blir resultatet. 

Hur rättstillämparna ska tolka barnkonventionens artiklar och hur de ska hantera en 

potentiell normkonflikt redogjordes för i propositionen till inkorporeringsbeslutet. Dessa 

verktyg är de verktyg som kommer att användas senare i texten för att tolka artikel 18 och 

bedöma dess förenlighet med den svenska vårdnadsregleringen. 

 

 Artikel 18 och principen om 

föräldrarnas gemensamma ansvar för 

barnet 

4.1 Inledning 

Verktygen för att försöka tolka artikel 18 går att hämta från Wienkonventionen. I det 

följande gås de relevanta rättskällorna igenom och analyseras för att tydliggöra artikelns 

innebörd. Naturligast är att börja med ordalydelsen i artikeln och hur originallydelsen kan 

tolkas. Barnkonventionens förarbeten, travaux préparatoires, berörs eftersom de är en 

viktig del i tolkningsmaterialet. Även Barnkommitténs allmänna kommentarer ska 

analyseras, trots att de inte nämns som ett tolkningsverktyg i Wienkonventionen. De 

svenska rättstillämparna kommer att använda sig av dem när de ska tolka 
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barnkonventionen. Därför är kommentarerna högst relevanta för denna tolkning. Artikeln 

ska även tolkas utifrån good faith i enlighet med Wienkonventionens artikel 31. 

I förarbetena till barnkonventionen görs kopplingar till en annan FN-konvention: 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

(CEDAW). Sverige ratificerade konventionen 1980.61 Harmoniseringen mellan CEDAW 

och barnkonventionen ansågs vara av vikt när förhandlingarna pågick, vilket påverkade 

utformningen av artikel 18.62 

4.2 Artikel 18 

Den första delen av artikel 18 i barnkonventionen handlar om föräldrarnas gemensamma 

ansvar för barnets uppfostran. Vad föräldrarnas gemensamma ansvar betyder är dock inte 

självklart. Frågan är om artikeln tar sikte på vårdnadsansvaret eller på något annat – som 

den dagliga vården av barnet. Även om svenska utredningar konstaterat att svensk 

lagstiftning inte bryter mot artikeln har inte artikeln i sig studerats i dessa utredningar. 

Artikelns ordalydelse kan självklart ge en hel del information, men det är inte nog. Som 

med alla rättsregler är det viktigt att se till syftena bakom den och studera hur den används 

i praktiken. För att kunna komma fram till en så rimlig tolkning som möjligt ska bl.a. 

barnkonventionens förarbeten och Barnrättskommitténs kommentarer analyseras.  

Den svenska ordalydelsen av den första delen av konventionsartikeln är: 

” Konventionsstaterna ska göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av 

principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och 

utveckling. Föräldrar eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret 

för barnets uppfostran och utvecklig. Dessa ska låta sig vägledas av vad som 

bedöms vara barnets bästa.” 

En indikation på artikelns betydelse kan hämtas från de allra första orden i art. 18 p. 1. 

Frasen ”Konventionsstaterna ska göra sitt bästa för att säkerställa…” innebär med stor 

sannolikhet en mindre skyldighet för stater än vad andra artiklar kan medföra. 

Förklaringen varför det inte har lagts större vikt på denna artikel jämfört med andra 

artiklar i barnkonventionen är att det helt enkelt är svårt för stater att lagstifta om detta 

nationellt. Traditionellt vill inte lagstiftare lägga sig i familjebildningen i familjefrågor. 

Artikeln ger på så sätt en tydlig målbild, men trampar inte någon på tårna.63 
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62 Se avsnitt 4.2.1. 
63 Detrick, Sharon, 1999 s. 301. 
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Det faktum att det är principen om ”gemensamt ansvar för barnets uppfostran och 

utveckling…” istället för ”jämställt ansvar för barnets uppfostran”64 säger en del om vad 

artikelns kärna är (och inte är). I det första utkastet till artikeln låg fokus snarare på det 

jämställda föräldraansvaret än på det gemensamma.65 Den slutgiltiga versionen blev till 

då det ansågs bättre att låta familjer själva bestämma över familjebildningen.66  

Vad begreppet ”gemensamt föräldraansvar” betyder är inte klart. Ordalydelsen i artikel 

18 (1) kan tolkas på flera olika sätt. Det betyder antingen att staten ska se till att båda 

föräldrar har legala rättigheter och skyldigheter i förhållande till sitt barn, eller att staten 

ska se till att båda föräldrar har skyldighet att vara delaktiga i den dagliga vården för sitt 

barn. Principen kan även innehålla båda dessa delar.  

Anledningen till att det är viktigt att utreda vad artikeln betyder är att det kommer att 

kunna ha stor betydelse för vår lagstiftning efter inkorporeringen. Om det finns en 

osäkerhet kring artikel 18 och vad den innebär kommer artikeln att vara innehållslös tills 

dess att den prövas i rätten. På det sättet är den ingen rättighet, och skyddar ingen. För att 

kunna utreda om den svenska vårdnadslagstiftningen är i harmoni med barnkonventionen 

måste det först och främst konstateras att artikel 18 handlar om föräldrarnas 

vårdnadsansvar. De svenska utredningarna som har gjorts hittills67 har inte tagit ställning 

till detta, och har på så sätt inte kunnat utreda den svenska rättens överensstämmelse med 

artikeln. 

 

4.2.1 Travaux préparatoires 

Förarbetena till barnkonventionen, travaux préparatoires, ser inte ut som de förarbeten 

vi i Sverige är vana vid. Förarbetet är en samling av de förslag till konventionstexter som 

lades fram under förhandlingarna vid skapandet av barnkonventionen. Det är ett samlat 

förhandlingsdokument som redogör för varje konventionsstats revideringsförslag. Det är 

till skillnad från svenska förarbeten inte direkt utsagt vad som faktiskt menas med 

artiklarna. Barnkonventionen är framtagen av staterna tillsammans, vilket ger upphov till 

en rad olika viljor och tankar som presenteras. Alla ratificerande stater har godtagit den 

slutgiltiga versionen av konventionstexten, men tolkningen av den kan se olika ut. Istället 
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67 Se avsnitt 3.1. 
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för att ta till sig en allmängiltig och enhällig tolkning av en specifik artikel måste varje 

stats vilja och ovilja vid framtagandet av den tas i beaktande vid tolkningen. 

Det reviderade förslaget låg på förhandlingsbordet innan den slutgiltiga versionen 

godtogs av konventionsstaterna. I denna tidigare version löd första delen av texten: 

”The duty of bringing up the child shall lie equally with both the parents…”.68 

Skillnaden mellan den tidigare versionen och den nuvarande konventionstexten är 

påtaglig. Artikeln handlar nu om statens ansvar att tillgodose rättigheten. I den tidigare 

versionen nämns inte staten som den aktör som ska se till att rättigheten följs. Dock är 

förändringen från ordet ”equally” till ordet ”common” (gemensam) desto viktigare att 

analysera. I förhandlingarna som följde detta utkast ville vissa delegationer att ha kvar 

ordet ”equally”, för att trycka på hur viktigt det var med ett jämbördigt föräldraskap. 

Genom att låta texten vara oförändrad skulle artikeln stämma överens med artikel 16 (d) 

i CEDAW:69 

”States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination 

against women in all matters relating to marriage and family relations and in 

particular shall ensure, on a basis of equality of men and women: 

… 

d) The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital 

status, in matters relating to their children; in all cases the interests of the children 

shall be paramount;” 

Kopplingen mottogs inte väl hos alla delegater. Problemet med frasen ”equally” samt 

kopplingen till artikel 16 (d) i CEDAW var att rättigheten då endast skulle åsyfta de legala 

rättigheterna för män och kvinnor. Den faktiska vården av barnet skulle inte omfattas av 

rättigheten. Många av delegationerna motsatte sig även att innefatta allt för mycket i 

artikeln då de inte ville bestämma över familjebildningen. Staterna var överens om att 

varje familj fördelar ansvaret mellan föräldrarna olika. Därför bedömdes det att den egna 

staten inte skulle ha något intresse i att lägga sig i den privata familjefördelningen. Texten 

ändrades från ”equally” till ”common” för att undvika allt för långtgående 

                                              

 
68 The Legislative History of the Convention on the Rights of the Child. Volume 2, 2007, s. 503. Jfr 

den tidigare fraseringen med den nuvarande: State Parties shall use their best efforts to ensure 
recognition of the principle that both parents have common responsibilities for the upbringning and 
developement of the child. 

69 The Legislative History of the Convention on the Rights of the Child. Volume 2, 2007, s. 86. 
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lagstiftningstvång. Ordbytet speglar artikel 5 (b) i CEDAW, vilket konventionsstaterna 

ansåg var mer lämpligt:70 

”States Parties shall take all appropriate measures: 

… 

(b) To ensure that family education includes a proper understanding of maternity 

as a social function and the recognition of the common responsibility of men and 

women in the upbringing and development of their children, it being understood 

that the interest of the children is the primordial consideration in all cases.” 

 

4.2.2 Travaux préparatoires – en analys 

Diskussionerna kring hur artikel 18 (1) skulle utformas tog lång tid och tolkningarna var 

många. Detta gör att det inte är helt klart vad konventionsstaterna själva tycker att artikeln 

representerar. Vissa stater kanske tolkar artikeln som att båda föräldrar ska vara med och 

dela på den faktiska vården om barnet, medan andra stater kanske anser att rättigheten 

adresserar frågan om det gemensamma vårdnadsansvaret. I en del stater kanske denna 

begreppsuppdelning inte finns. Som berörts tidigare i texten så är detta ett problem med 

barnkonventionen. Så många länder med så vitt skild syn på familjen har enats om en 

artikel som i sig är vag – vilket onekligen skapar tolkningsproblem. Det som kan utläsas 

i valet mellan CEDAW:s artikel 16 (d) och 5 (b) är att artikel 18 inte självklart omfattar 

de legala rättigheter och skyldigheter som tillfaller föräldrar i förhållande till sina barn. 

Huruvida den endast omfattar föräldrarnas gemensamma delaktighet i den faktiska vården 

av barnet går inte med säkerhet att utläsa av förarbetena. 

Det är tydligt att de flesta stater inte ville att vårdnadsansvaret skulle innefattas i 

artikeln. Stater har länge varit ovilliga att lagstifta om jämställda villkor för män och 

kvinnor i familjeförhållanden. Traditionellt är det helt enkelt svårt att lagstifta om, vilket 

barnkonventionens förarbeten är ett exempel på. Att frasen i artikel 18 blev ”common” 

istället för ”equally” visar t.ex. på denna motvillighet.71 
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4.3 Tolkning av Barnrättskommittén 

4.3.1 Barnrättskommitténs allmänna kommentarer 

Som det har konstaterats ovan är det inte klart vad artikel 18 egentligen betyder. Eftersom 

det är en målsättningsartikel tolkas den med allra största sannolikhet olika av 

konventionsländerna. Nu är det nästan 30 år sedan konventionen togs fram, vilket också 

talar för att en förändring kan ha skett över tid. Nya samhällsstrukturer och en mer modern 

syn på föräldraskapet kan spela stor roll i den praktiska tolkningen av artikeln. Därför är 

det av värde att se hur denna tolkning kan se ut i praktiken. Speciellt viktiga är 

Barnrättskommitténs allmänna kommentarer eftersom de kommer att få en betydande roll 

för de svenska rättstillämparna när de ska tolka artikeln.72 

Den genomgående trenden för Barnrättskommitténs kommentarer när det kommer till 

artikel 18 och principen om gemensamt ansvar för barnets uppfostran har varit den om 

den ojämnbördiga statusen mellan mödrar och fäder. I deras allmänna kommentarer till 

konventionsstaterna angående artikel 18 lägger Barnrättskommittén ofta fokus på 

fädernas frånvaro i familjebilden, eller på fädernas begränsade möjligheter till att erhålla 

föräldraansvar/vårdnadsansvar. Dess rekommenderade åtgärder skiljer sig ibland åt 

beroende på stat och situation men vanligtvis uppmuntras staterna att vidta åtgärder såsom 

lagstiftning eller föräldrautbildning för att uppnå principen om gemensamt ansvar för 

barnets uppfostran och utveckling.73  

 

4.3.2 Paraguay 

Ett exempel på en sådan tolkning av artikel 18 kan hittas i Barnrättskommitténs allmänna 

kommentar till Paraguay 1997. Paraguay genomgick då en demokratiseringsprocess och 

deras lagstiftning inom familjerätten fallerade enligt kommittén på en rad punkter. 

Däribland fanns det inte tillräckligt med möjligheter för fäder att ta ansvar för sina barns 

välfärd och staten gjorde inte det som krävdes för att tvinga fäder till ett sådant ansvar.74 

Rekommendationerna som gavs för att fullfölja artikel 18 var att staten skulle vidta 

åtgärder för att säkerställa principen om gemensamt föräldraansvar.75 Denna 

åtgärdsrekommendation är vag och öppen för olika tolkningar. Men det som kan tas från 
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kommentaren är att fädernas ansvar för barnet är viktigt enligt barnkonventionens artikel 

18 och att staten måste se till att ansvaret för barnet delas mellan föräldrarna. Huvudregeln 

är det gemensamma ansvaret för barnet. Det faktum att kommittén uttryckte en oro över 

att fäderna inte var med och ansvarade för barnets välfärd borde indikera ett större 

ansvarsområde än bara den faktiska vården.  

 

4.3.3 Mongoliet 

I Barnrättskommitténs allmänna kommentar till Mongoliet 2005, som stärker tesen om 

att artikel 18 inte bara handlar om båda föräldrarnas delaktighet i den faktiska vården. 

Mongoliet hade under denna tid fått ett ökat antal enföräldersfamiljer vilket oroade 

kommittén. Risken för socio-ekonomiska svårigheter för dessa hushåll var stor. 

Kommittén riktade då kritik mot Mongoliet på grund av fädernas begränsade möjligheter 

att erhålla vårdnadsansvar för sina barn.76 I jämförelse med kommentaren till Paraguay 

var Barnrättskommittén i detta fall mycket tydligare med vad de rekommenderade 

åtgärderna var. Med hänsyn till artikel 18 i barnkonventionen ställde sig 

Barnrättskommittén bakom det uttalande som tidigare gjorts av Kommittén för 

CEDAW.77 CEDAW hade i sin egen granskning av Mongoliet uppmanat staten till att 

stifta lagar som främjade det gemensamma vårdnadsansvaret.78 Artikeln innebär inte bara 

att det är bäst för barnet att stå under ansvar av två föräldrar. I praktiken måste det även 

finnas tillräckligt med rättsmedel för att båda föräldrar ska kunna skaffa sig detta ansvar. 

Barnrättskommittén uppmanar här Mongoliet att göra mer för att stärka möjligheten till 

vårdnadsansvar för den förälder som oftast inte finns med i familjebilden. Att fäderna 

måste ha rättsliga möjligheter att skaffa sig ansvar för sina barn tyder på att det är 

vårdnadsansvaret som åsyftas, och inte bara den faktiska vården. Ett möjligt resonemang 

är att vårdnadsansvaret bidrar till en ökad delaktighet i den faktiska vården av barnet. På 

så sätt utesluts inget av begreppen i artikel 18. 

Det som inte kan utläsas av Barnrättskommitténs kommentarer är i vilken utsträckning 

staterna behöver lagstifta för att fullfölja artikeln. Frågan är om det räcker med att det 

finns rättslig möjlighet för båda föräldrar att få gemensam vårdnad om barnet. Problemet 

                                              

 
76 CRC/C/15/Add.264, p. 31. 
77 CRC/C/15/Add.264, p. 32. 
78 CEDAW, A/56/38, p. 270 
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med barnkonventionen är som sagt att alla konventionsstater har olika möjlighet och vilja 

till gemensamt föräldraskap och att tolkningarna brukar följa därav. 

4.4 Kommissionen för europeiska familjerätten 

Kommissionen för europeiska familjerätten (CEFL) är ett initiativ av flera framstående 

familjerättsexperter från olika EU-länder. Dess arbete är att studera familjerätten i EU-

länder och verka för en harmonisering av rätten. Den har bl.a. ställt upp ett antal principer 

områden inom familjerätten som ska verka vägledande för medlemsstaterna. Principerna 

är inte bindande, utan ska verka som en inspiration.79 CEFL har tolkat barnkonventionen 

och artikel 18 i samband med deras landsstudier. Det går inte att utläsa av artikeln 

huruvida vårdnadsansvaret är inbegripet eller inte, men den används och refereras ofta 

som bärande för vårdnadsansvaret. CEFL har därför gjort klart att de tolkar principen om 

det gemensamma ansvaret för barnets uppfostran och utveckling som att den innebär två 

föräldrar med gemensamt vårdnadsansvar.80 

4.5 En reflekterande tolkning av artikel 18 

När artikeln ska tolkas i good faith i enlighet med artikel 31 i Wienkonventionen ska både 

den allmänna uppfattningen om, samt syftet och ändamålet med rättigheten tydliggöras. 

Av artikelns utformning kan lite utläsas om artikelns innebörd. Det som konstateras är att 

rättigheten handlar om föräldrars ansvar för sina barn, och att staten ska se till att detta 

ansvar kan tas. Artikelns första påstående om att ”konventionsstaterna ska göra sitt 

bästa…” kan tolkas som att staterna har en relativ begränsad skyldighet för staterna att 

faktiskt se till att principen efterlevs. Av formuleringen framgår att artikeln vänder sig till 

konventionsstaten och inte till föräldrarna. Konventionsstaten ska se till att den efterlevs, 

vilket borde innebära att detta sker genom lagstiftning eller andra medel som staten 

förfogar över. Frågan om direkt tillämplighet blir intressant i sammanhanget. Även om 

en artikel inte behöver vara tydlig i sin utformning för att kunna läggas till grund i en dom 

så är det inte säkert att en artikel som explicit vänder sig till lagstiftaren kan det. En sådan 

bedömning är upp till rättstillämparna att avgöra, men det kan med säkerhet konstateras 

att rättsläget inte är klart. 

                                              

 
79 Jeppesen de Boer, CG, 2008, s. 17. 
80 Jeppesen de Boer, 2008, s. 121. 
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Barnkonventionens förarbeten, tillsammans med kopplingen till CEDAW:s artikel 5 

(b), ger mer underlag för tolkningen. Konventionsstaterna visade i förhandlingarna på en 

ovilja att ge sig in i ansvarsfördelningen mellan föräldrarna. Av förarbetet att döma var 

det ursprungliga syftet att inte innefatta vårdnadsansvaret i artikeln. Utvecklingen sedan 

dess visar dock på en annan inställning. Barnrättskommittén använder artikeln för att 

uppmuntra länder att stärka föräldrarnas möjlighet att få gemensamt föräldraansvar, ofta 

genom lagstiftningsåtgärder. Andra organisationer, såsom CEFL, tolkar artikeln som att 

den innefattar det gemensamma vårdnadsansvaret. Hur artikeln används och tolkas i 

praktiken visar på den allmänna uppfattningen.  

Det kan vara svårt för staten att få båda föräldrar att aktivt delta i den faktiska 

vårdnaden av barnet. Att uppmuntra en gemensam vårdnad är ett sätt att komma åt 

problemet. Så även om artikelns ursprungliga syfte var att stärka båda föräldrars 

deltagande i den faktiska vården av barnet så kan detta ha förändrats. Av Barnkommitténs 

allmänna kommentarer, och av CEFL:s ställningstagande går det att urskilja en annan 

uppfattning än den som finns i förarbetena. Artikel 18 anses idag vara bärande för frågan 

om gemensamt vårdnadsansvar. Däremot går det inte att med säkerhet säga i vilken 

utsträckning föräldrarna måste ges möjlighet att erhålla vårdnadsansvar för att artikeln 

ska anses vara säkerställd. Barnrättskommittén uppmanade Mongoliet att lagstifta fram 

sådana möjligheter, men inte i vilken utsträckning. Genom att i nästa avsnitt se hur andra 

länder förhåller sig till artikel 18 kan förhoppningsvis frågan besvaras och artikel 18 i sin 

helhet förstås. 

 Andra länders förhållande till artikel 18 

5.1 Blicken utåt 

Barnkonventionen tolkas inte bara av internationella organisationer, utan även på 

nationell nivå av nationella lagstiftare och rättstillämpare. De svenska rättstillämparna 

står inför uppgiften att avgöra i vilken utsträckning den svenska rätten överensstämmer 

med barnkonventionens artiklar. Därför är det av intresse att se till andra länders 

tolkningar av artikel 18 och det gemensamma föräldraansvaret. Fokus kommer att ligga 

på Tysklands och Norges inställning till det gemensamma föräldraansvaret. Tyskland 

gjorde i samband med sin ratificering av barnkonventionen en reservation mot artikel 18. 

I kontrast till detta har Norge valt att inkorporera barnkonventionen utan några 



32 

 

reservationer, och har i den följande utvecklingen nyligen antagit en ny vårdnadslag som 

dels baseras på artikel 18. Dessa olika förhållningssätt kan ge en indikation på hur långt 

Sverige kan komma att behöva tolka artikel 18. 

5.2 Tyskland 

5.2.1 Den tyska vårdnadsregleringen 

Som i Sverige har den ogifta modern enligt tysk rätt ensamt föräldraansvar för barnet vid 

dess födelse. De ogifta föräldrarna har möjlighet att anmäla att de önskar att dela 

föräldraansvaret, oavsett om föräldrarna bor tillsammans eller inte. En anmälan om 

gemensamt vårdnadsansvar granskas inte i ljuset av vad som är bäst för barnet.81 

Den tyska grundlagen, artikel 6 p. 5, slår fast att barn födda av en ogift moder ska ha 

samma möjligheter och rättigheter som barn födda av en gift moder. Skillnader får endast 

finnas om det finns godtagbara skäl som utgår från de speciella situationer som kan uppstå 

när barn föds utanför äktenskapet. Att det är den födande ogifta modern som är ensam 

vårdnadshavare för barnet anses vara ett av dessa godtagbara skäl.82 Den tyska 

författningsdomstolen menar att det vid barnets födelse ofta är modern som är den enda 

fasta punkten i barnets liv. Domstolen har också konstaterat att modern har ett naturligt 

band till barnet vid födseln, vilket den ogifte fadern inte har. Därför är 

vårdnadsregleringen för ogifta föräldrar godtagbar och därför anses inte diskriminera de 

ogifta fäderna.83 

 

5.2.2 Tyskland och barnkonventionen 

Tyskland ratificerade barnkonventionen 1992. I samband med ratificeringen gjordes en 

del reservationer. Liksom efter ratificeringen i Sverige blev inte barnkonventionen direkt 

tillämplig, utan Tyskland var endast folkrättsligt bundet att följa den. Så är det även idag. 

Tyskland välkomnade särskilt möjligheten till att stärka barnets rättsliga ställning inom 

vissa områden i enlighet med artikel 3 (2)84. En särskild reservation gjordes emot 

tolkningen av artikel 18 och principen om det gemensamma ansvaret för barnet. Man 

                                              

 
81 Boele-Woelki, Braat, Curry-Summer, 2005, s. 340 f. 
82 Dethloff, Nina, Dieter Martiny, s. 4. 
83 Boele-Woelki, Braat, Curry-Summer, 2005, s. 340. Se även BVerfG 29.01.2003. 
84 Barnkonventionen art. 3 (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 juridiskt ansvar för 

barnet, och ska för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder.” 
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menade att Tyskland inte kunde tolka artikeln som att den innebar en gemensam vårdnad 

automatiskt skulle tillkomma alla föräldrar. Tolkningen kunde speciellt inte göras då 

föräldrarna var ogifta, skilda eller permanent levde isär. I frågan om gemensam vårdnad 

måste varje fall avgöras för sig och bedömningen måste utgå från barnets bästa. En annan 

tillämpning av artikel 18 stämmer inte överens med artikel 3. Tyskland gjorde klart att 

artikeln istället skulle användas för att förbättra föräldrarnas utövande av vårdnaden.85  

Sedan ratificeringen har Tyskland lagstiftat om att t.ex. ge ogifta föräldrar möjlighet 

till gemensam vårdnad. Man menar att reservationen mot artikel 18 i sig inte är nödvändig 

efter lagförändringen, men Tyskland har ändå valt att inte dra tillbaka sin reservation. 

Artikel 18 är öppen för tolkning och reservationen fungerar fortfarande som en säkerhet 

mot misstolkningar.86 Trots Tysklands lagstiftningsåtgärder inom vårdnadsområdet riktar 

Barnrättskommittén kritik mot Tyskland och reservationen av artikel 18. Kommittén 

välkomnade den nya vårdnadsregleringen, men uttryckte en oro över att Tyskland inte 

fullt ut var villigt att implementera den gemensamma vårdnaden för ogifta föräldrar.87 

5.3 Generellt om de nordiska grannländerna 

Svensk lagstiftning inom föräldraskap och föräldraansvar är i mångt och mycket 

densamma som i de andra nordiska länderna. Det är endast detaljlagstiftning som skiljer 

länderna åt. De nordiska lagstiftningarna ser desamma ut i frågor om faderskap och 

vårdnadsansvar för gifta män när deras fruar föder ett barn. Samstämmighet finns också 

i principen om att det ska finnas så få skillnader som möjligt i lagstiftning mellan barn 

födda av gifta och ogifta mödrar. Länderna har på sina håll utrett möjligheten för ogifta 

fäder att få en liknande möjlighet till automatisk gemensam vårdnad som gifta fäder har 

och resultaten är blandade. I Danmark, Sverige och Finland har detta ansetts vara för svårt 

att lagstifta om.88 Undantaget är Island och nyligen Norge. 

Isländsk rätt pekar ut den födande moderns sambo som rättslig förälder och gemensam 

vårdnadshavare för barnet. Modern och fadern måste vara registrerade som samlevande i 

den isländska folkbokföringen för att presumtionen ska gälla. Registreringen verkar som 

ett indirekt godkännande av det möjliga faderskapet från mannens sida.89 Norge har för 

                                              

 
85 United Nations, Treaty Series vol. 1577, 7 November 1995, p. 3.  
86 CRC/C/83/Add.7, p. 84 och p. 844. 
87 CRC/C/15/Add.226, p. 7 och p. 34. 
88 Lödrup, Agell, Singer, 2003, s. 434 – 436. 
89 Lödrup, Agell, Singer, 2003, s. 437. 
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sin del beslutat att forma om sin familjelagstiftning (Barneloven) så att även barn födda 

utom äktenskapet automatiskt ska få två vårdnadshavare vid födseln. Lagstiftningen har 

ännu inte trätt i kraft. Som ett rent lagstiftningsarbete är den norska propositionen 

intressant att studera från ett svenskt perspektiv. Norge inkorporerade barnkonventionen 

2003 och har fortsatt sitt transformeringsarbete parallellt efter inkorporeringsbeslutet. 

Sverige har hämtat mycket inspiration från den Norge i sina egna argument för 

inkorporeringen.90 

5.4 Norge 

5.4.1 Den norska vårdnadsregleringen 

Eftersom Norge inkorporerade barnkonventionen med lyckat resultat har de svenska 

lagstiftarna tagit mycket inspiration från dem i sitt inkorporeringsbeslut. Den norska 

inkorporeringen refereras ofta till som ett mycket lyckat resultat där barns rättsliga status 

stärkts på olika områden efter inkorporeringen.91 Barnkonventionen har i norsk rätt getts 

företräde framför annan nationell rätt,92 vilket inte kommer att vara fallet när den 

inkorporeras i Sverige.93  

Som i de andra nordiska länderna har lagstiftarna i Norge strävat efter att minska på 

de rättsliga skillnader som finns mellan barn födda av gift och ogift mor. Det är, som 

konstaterats tidigare, svårt att lagstifta om ansvarsfördelningen mellan föräldrar.94 

Faderskapet medför rättigheter och skyldigheter som inte kan tas lätt på. Definitionen av 

gifta fäder som grupp är enkel att göra, till skillnad från ogifta fäder. De är inte en 

urskiljbar grupp på samma sätt som de gifta fäderna och det går inte att dra alla över en 

kam. Därför har systemet som avgör vårdnadsansvaret på individuell basis ansetts vara 

bäst. Fram till den nya antagna lagen om automatiskt föräldraskap såg 

vårdnadsregleringen i Norge ut så som den gör i Sverige.95 Den födande ogifta modern 

var ensam vårdnadshavare för barnet enligt Barneloven 35 §. Eftersom antalet barn som 

föds av ogift mor inte är anmärkningsvärt större än de som föds av en gift mor tyckte de 

                                              

 
90 SOU 2016:19. 
91 SOU 2016:19. 
92 Prop. 161 L, 2015-2016, s. 15. 
93 Prop. 2017/18:186, s. 77. 
94 Prop. 161 L, s. 8. 
95 Lödrup & Sverdrup, National Report: Norway, s. 4.  
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norska lagstiftarna att det var av stort praktiskt intresse att utreda möjligheten till en 

automatisk gemensam vårdnad för båda föräldrarna, oavsett dess civilstånd. 96 

 

5.4.2 Automatiskt gemensamt föräldraansvar i Norge 

I den nya norska propositionen till en ändrad vårdnadslagstiftning läggs tyngden på den 

förändrade papparollen och på barnets rätt till två föräldrar. Det har skett en stor 

förändring i synen på föräldraskapet under de senaste tio åren och båda föräldrar har rätt 

att betraktas som jämbördiga vårdpersoner. Detta oavsett föräldrarnas civilstånd. Därför 

förslår den nu den antagna propositionen att alla föräldrar automatiskt ska få gemensamt 

föräldraansvar oavsett om föräldrarna är ogifta eller inte samlevande. Att föräldrarna har 

gemensam vårdnad är inte alltid till barnets bästa. Därför har möjlighet getts till både 

mödrar och fäder att enkelt motsätta sig den gemensamma vårdnaden. Mödrar som inte 

vill att fadern ska ta del av vårdnaden kan anmäla detta till det norska skatteverket 

(folkeregisteret). Detsamma gäller för fäder som inte önskar ta del av vårdnaden. För att 

föräldrarna ska ha möjlighet att testa samarbetet så ges möjligheten till invändningen en 

tidsfrist på ett år från det att föräldrarna fick vårdnad om barnet. Efter att året fortlöpt är 

sedan den gemensamma vårdnaden fastslagen. Vid oenighet ska domstolen lösa tvisten.97 

Innan den nya lagstiftningen träder i kraft är den norska vårdnadsregleringen lik den 

svenska. Den ogifta födande modern har ensamt vårdnadsansvar från barnets födsel. 

Fadern kan erhålla vårdnad med moderns samtycke, genom t.ex. en anmälan till det 

norska Skatteverket eller genom ett avtal. Samtycker inte modern till den gemensamma 

vårdnaden kan fadern väcka talan i domstol. Den nya utgångspunkten kommer att bli den 

gemensamma vårdnaden. På så sätt skiljer inte rätten på barn som är födda av ogifta och 

gifta mödrar. Lagstiftningen stämmer även väl överens med Norges åtaganden för 

barnkonventionen. Särskilt nämns artikel 18 som en bärande princip för det gemensamma 

föräldraansvaret/vårdnadsansvaret.98  

 

                                              

 
96 Lödrup, Agell, Singer, 2003, s. 60 f. 
97 Prop. 161. L, s. 21 och s. 31.  
98 Prop 161. L, s. 15. Se även s. 16, det norska begreppet ”föräldraansvar” är detsamma som svenskans 

”vårdnad”. 
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5.5 Reflekterande diskussion 

Tyskland har sedan ratificeringen tagit det säkra före det osäkra. De tyska lagstiftarna 

tolkar artikel 18 som att den kan tolkas för långtgående, och på så sätt ha oönskade 

effekter på den tyska vårdnadsregleringen. Därav Tysklands reservation mot artikel 18. 

Barnrättskommittén kritiserar Tysklands reservation, utan att gå in i detaljer. Hur 

långtgående kommittén vill att Tyskland ska tolka artikel 18 framgår inte, och 

spekulationer tjänar här inget syfte. Mer intressant är att se till den norska tolkningen av 

artikeln. Som Sverige avser göra så har Norge efter inkorporeringen fortsatt sitt 

transformeringsarbete. Den nyligen antagna lagen ska möjliggöra för ogifta föräldrar att 

få gemensam vårdnad automatiskt efter ett faderskapsbeslut. På så sätt kräver inte rätten 

den födande moderns samtycke för att den rättsliga fadern ska erkännas som 

vårdnadshavare för sitt barn. Den nya lagen bygger bl.a. på tolkningen av artikel 18 som 

uppmanar staterna att så långt som möjligt se till att barnet har föräldrar med delat 

föräldraansvar. I Norge har det då fallit på lagstiftarna att tolka artikeln, snarare än att 

artikeln avses att användas i vårdnadstvister av enskilda. 

Det som kan konstateras genom studiet av Tysklands och Norges förhållningssätt är, 

att de har tolkat artikeln långtgående. De ser det gemensamma föräldraansvaret som det 

gemensamma vårdnadsansvaret, som går utöver den dagliga/faktiska vården. Tyskland 

har valt att inte ta bort sin reservation då de anser att artikeln är öppen för en tolkning som 

kan leda till allt för långtgående tolkningar. Norge har tolkat artikeln och med stöd av den 

lagstiftat om automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar. 

 Skälen bakom den nuvarande 

vårdnadsregleringen 

6.1 Inledning 

De flesta nordiska länder har en vårdnadsreglering som liknar den vi har i Sverige idag.99 

Undantagen är Norge och Finland, vilka har förändrat sin lagstiftning relativt nyligen. I 

promemorian Ds 1999:57 framställs att en gemensam automatisk vårdnad inte kunde att 

                                              

 
99 Se avsnitt 5.3. 
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rekommendera eftersom det skulle kunna påverka mod och barn negativt.100 Det finns 

alltså en uppfattning om att vårt nuvarande system skyddar vissa individer bättre än den 

reglering som man har valt att anta i Norge. I detta kapitel ska bakgrunden till den 

nuvarande svenska vårdnadsregleringen utredas för att se varför denna uppfattningen 

finns.  

6.2 Den historiska utvecklingen 

6.2.1 Den gemensamma vårdnaden – en modern idé 

Det gemensamma vårdnadsansvaret har länge varit tillgängligt för de gifta fäderna. Ogifta 

fäder möjliggjordes gemensam vårdnad till först på sent 70-tal. Före 1977 kunde endast 

en av barnets ogifta föräldrar ha vårdnadsansvar. Oftast stod då barnet under moderns 

ansvar eftersom det var hon som fick vårdnaden vid barnets födsel. Reformen 1977 

innebar att ogifta föräldrar kunde få gemensamt vårdnadsansvar om de var överens om 

vårdnadsformen.101 Flera remissinstanser var skeptiska till reformbeslutet då de ansåg att 

risken för konflikt och samarbetssvårigheter mellan de ogifta föräldrarna var stor.102 

Barnkonventionens, och speciellt då artikel 18, inflytande i svensk lagstiftning kan ses 

i införandet av den tidigare lydelsen av FB 6 kap. 5 §. Istället för att gemensam vårdnad 

bara kunde tillkomma de ogifta föräldrarna om de var överens om vårdnadsformen kunde 

domstolen efter 1998 döma till gemensam vårdnad även om en av föräldrarna motsatte 

sig det. Om båda föräldrar motsatte sig den gemensamma vårdnaden kunde domstolen 

inte döma till det. Anledningen till att lagstiftaren ville göra det enklare för domstolen att 

besluta om gemensam vårdnad i vårdnadstvister var att betona vikten av en god och nära 

relation mellan barn och förälder. Barnkonventionens artikel 18 hade en betydande roll i 

lagstiftningsarbetet. I propositionen angående den tidigare lydelsen av FB 6 kap. 5 § 

diskuteras just barns rätt till båda föräldrar. Det konstateras att den gemensamma 

vårdnaden är det bästa sättet att säkerställa barnens rätt till båda föräldrar och en god 

relation med bägge. Syftet med lagstiftningen var att förordna gemensam vårdnad i alla 

fall det var möjligt. Föräldrarnas gemensamma vårdnad skulle alltså vara huvudregeln.103 

                                              

 
100 Se avsnitt 2.4. 
101 Prop. 1975/76:170, s 71 och s. 83. 
102 Prop. 1975/76:170, s. 114. 
103 Prop. 1997/98:7, s. 48. 
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I anslutning till lagförändringen 1998 diskuterades möjligheten till en automatisk 

vårdnad för alla föräldrar, inte bara för gifta. Den gemensamma vårdnaden ansågs vara 

det bästa för barnet, och en större förändring i vårdnadsregleringen skulle vara en tydlig 

markering av barnets bästa. Lagstiftaren ansåg även att det var av stor praktiskt intresse 

att undersöka en sådan förändring eftersom allt fler barn föddes av ogifta mödrar. 

Utredningen som undersökte möjligheten att likställa regleringen för ogifta och gifta 

fäder i vårdnadsfrågan visade på att det är svårt att lagstifta om. Slutsatsen var inte 

genomgående negativ, men de praktiska svårigheterna ansågs vara för stora.104 

Den moderna tidens utveckling inom vårdnadsregleringen har präglats av 

värdebaserade argument. Värdeargument bygger mindre på rationella motiv; motiv som 

bygger på praktiska lösningar som är empiriskt belagda och reella. Istället är de mer 

normerande och skönsmässiga. Argument såsom att det är till fördel för barnet att ha en 

god relation till båda föräldrar är ett typiskt värdeargument.105 I 1998 års proposition låg 

tyngden på principen om barnets bästa och medlen för att främja denna princip. Risken 

med lagstiftning som bygger på värdebaserade argument är att de blir mindre förenliga 

med rättssystemet i stort. År 2006 förändrades den tidigare lydelsen av FB 6 kap. 5 § på 

grund av den kritik som uppstått kring domstolars tillämpning av paragrafen. 

Bestämmelsen ansågs inte utgöra ett tillräckligt verktyg för att lösa de problem som den 

praktiska rättstillämpningen behövde lösa.106 

 

6.2.2 Före 2006 års reform 

Efter införandet av den tidigare lydelsen av FB 6 kap. 5 § år 1998 dömde domstolarna 

ofta till gemensam vårdnad mot en förälders vilja. Vårdnadskommittén fick 2002 i 

uppdrag att kartlägga hur domstolar hanterat den nya lagbestämmelsen. De granskade 

tingsrättsdomar under första halvåret av 2002 för att kartlägga motiveringar och utfall. I 

ungefär hälften av de vårdnadsdomar som granskades dömde domstolen till gemensam 

vårdnad mot en förälders vilja. Den vanligaste motiveringen i dessa domar var att 

samarbetssvårigheterna mellan föräldrarna inte var så allvarlig att den kunde motivera en 

ensam vårdnad. Fördelarna med gemensam vårdnad ansågs vara fler än de problem som 

samarbetssvårigheterna förde med sig. Med dessa uppgifter blev slutsatsen att domstolar 

                                              

 
104 Ds 1999:57, se avsnitt 2.4. 
105 Johanna Schiratzki, Vårdnad och vårdnadstvister, 1997, Norstedts juridik, s 83 f. 
106 Schiratzki, 1997, s 102. 
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i stor utsträckning dömde till gemensam vårdnad mot en förälders vilja i enlighet med 

den tidigare 6 kap. 5 §. Kritiker kallade domstolarnas tillämpning för schablonmässig.107 

Exemplifierande bedömningar av hur beslutsfattandet efter 1998 kunde se ut finns i 

NJA 1999 s. 451 och NJA 2000 s. 345. I det tidigare rättsfallet skulle HD ta ställning till 

om ett separerat föräldrapar skulle ha gemensam vårdnad om sina barn eller inte. 

Förarbetena till den tidigare lydelsen av 6 kap. 5 § togs upp och det konstaterades att 

gemensam vårdnad ansågs vara till barnets bästa. Samarbetet föräldrarna emellan var inte 

friktionsfritt, men det ansågs inte vara av den grad att det talade mot en gemensam 

vårdnad. Båda föräldrar ansågs vara lämpliga vårdnadshavare och gemensam vårdnad 

förordnades mot ena förälderns vilja. Enligt NJA 2000 s. 345 yrkade modern i fallet om 

ensam vårdnad om sitt och hennes exmans gemensamma barn. Fadern var tidigare dömd 

för misshandel mot modern. Att fadern hade en misshandelsdom emot sig betydde inte 

enligt HD att han var olämplig som vårdnadshavare. Det visade däremot på det 

förhållande föräldrarna hade. HD menade att samarbetssvårigheterna var allt för stora för 

att föräldrarna skulle kunna ha gemensam vårdnad över barnen. Relationen mellan 

föräldrarna ansågs inte kunna förbättras med tiden och med hänsyn till barnets bästa 

anförtroddes vårdnaden till modern ensam. 

 

6.2.3 Efter 2006 års reform 

Regeringen ville som svar på kritiken av domstolarna tillämpning av den tidigare 6 kap. 

5 § strama upp rättstillämpningen. Det ansågs att domstolarna inte tog det faktum att en 

förälder motsatte sig gemensam vårdnad på allvar. Detta ledde till införandet av 

nuvarande FB 6 kap. 5 §. I bestämmelsen gjordes det klarare att rätten i vårdnadstvister 

skulle fästa särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. 

Möjligheten för domstolen att besluta mot en förälders vilja är kvar, men åtstramningen 

av domstolarnas möjlighet att besluta om gemensam vårdnad blev tydligare. Att allt fler 

vårdnadstvister slutade i gemensam vårdnad när en förälder motsatte sig vårdnadsformen 

var inte en önskad utveckling enligt lagstiftarna. Tolkningen av barnets bästa 

omdefinierades något. För även om det enligt lagstiftaren i många fall är till barnets bästa 

med gemensam skulle inte rättssystemet glömma bort att göra en individuell bedömning 

                                              

 
107 SOU 2005:43, s. 205. 
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i varje enskilt fall. En starkare betoning på föräldrarnas förmåga att ha gemensam vårdnad 

infördes, jämte bedömningen av föräldrarna som lämpliga vårdnadshavare.108 

6.3 Barnets bästa 

6.3.1 Utvecklingen 

Principen om barnets bästa började utvecklas i samband med de moderna 

familjerättsreformerna under 70-talet. Den översyn som gjordes över svensk barnrätt 

bidrog i stor utsträckning till att fokus mer och mer lades på barnet som rättighetsbärare 

och rättssubjekt. Under 70-talet blev det enklare att ta ut skilsmässa vilket ledde till en 

ökad separationsfrekvens. Föräldrar fick även i högre grad barn utan att vara gifta och 

föräldraskapet gick in i ett skede som präglades allt mer av jämställdhet.109 Sveriges 

ratificering av barnkonventionen 1990 var också en viktig bidragande faktor i 

utvecklingen av principen om barnets bästa. Sverige blev då folkrättsligt bundet att följa 

konventionen. Det betyder inte att konventionen var direkt tillämplig i de svenska 

domstolarna, men lagstiftarna var tvungna att se till att rätten inte stred mot konventionens 

artiklar. 

I svensk rätt regleras principen om barnets bästa i frågor gällande beslut om vårdnad, 

boende och umgänge i FB 6 kap. 2 a §. I dessa frågor ska är barnets bästa avgörande. 

Paragrafen tar upp flera aspekter som ska beaktas särskilt när man ser till barnets bästa: 

risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller att barnet olovligen 

förs bort samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar. Det 

föreligger alltså en presumtion om att ett av barnets främsta behov är umgänge och 

kontakt med bägge föräldrar. Barns bästa är att ha båda föräldrarna i sitt liv.110 

 

6.3.2 Gemensam vårdnad – till barnets bästa? 

Det måste anses vara klart att lagstiftaren med principen om barnets bästa till stor del 

menar att föräldrarna uppmuntras till att ha ett gemensamt vårdnadsansvar för barnet. 

Även om ogifta fäder inte automatiskt får vårdnaden om sitt barn vid födseln eller vid 

faderskapsfastställandet är vårdnadsregleringen uppbyggd för att uppmuntra båda 

föräldrarnas aktiva roll i barnets liv. Åtstramningen av vårdnadsregleringen 2006 var inte 

                                              

 
108 Prop. 2005/06:99, s. 48 och s. 50. 
109 Singer, Anna, SvJt, 2014, s. 349. 
110 Schiratzki, 1997, s 60 f. 
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till för att förändra denna del i principen om barnets bästa.111 Regleringen och införandet 

av FB 6 kap. 5 § st. 2 betydde en handlingsförändring i den praktiska hanteringen av 

vårdnadstvister i domstol. Den gemensamma vårdnaden är fortfarande att anse som bäst 

för barnet i lagens mening. Ogifta fäder uppmuntras genom lagstiftningen att ta del i 

vårdnadsansvaret då det främjar en god och nära kontakt till barnet. 

Familjerätten har gått från ett konfliktlösande verktyg till att ha en mer värdebaserad 

inriktning, vilket har berörts tidigare i denna framställning. Att familjerätten är 

normbildande märks speciellt när man ser till principen om barnets bästa. Fokuset på det 

gemensamma vårdnadsansvaret verkar uppfostrande för föräldrar eftersom det lägger en 

värdering i hur man som förälder ska förhålla sig till sitt barn.112 Frågan är om strävan 

mot den gemensamma vårdnaden är till barnets bästa i realiteten. Principen bygger på att 

föräldrarna är två jämställda, handlingskraftiga och fungerande individer som kan 

samarbeta i frågor som rör barnet. För ogifta föräldrar är målet kärnfamiljen, med två 

föräldrar som lever ihop.113 Fokus på två föräldrar i barnets liv tvingar föräldrarna in i ett 

rättsförhållande som har konsekvenser för en tredje part – barnet.  

6.4 Statistik 

6.4.1 Ökade vårdnadstvister 2006 - 2015 

Sedan 2006 har vårdnadstvisterna ökat markant. Mellan åren 2006 och 2015 har antalet 

vårdnadstvister ökat med 40 – 50 %. Dessa tvister innefattar både föräldrar som tvistar 

vid barnets födelse och vid en separation. Även äktenskapsskillnadsmål har ökat markant, 

med 40 % mellan åren 2006 och 2015.114 En av förklaringarna till ökningen är delvis 

2006 års reform. Som diskuterats ovan krävdes det särskilda skäl för att få ensam vårdnad 

om ett barn vid en vårdnadstvist före reformen. Domstolarna förordnade om gemensam 

vårdnad som om det fanns en presumtion för vårdnadsformen. Det är troligt att många 

föräldrar valde att avstå från att tvista om vårdnaden i domstol före 2006 eftersom det 

ansågs vara allt för svårt att få sin vilja igenom.115 

Efter 2006 gjordes det klart att någon presumtion om gemensam vårdnad inte fanns. 

Samtidigt fick föräldrar större möjlighet att hävda ensam vårdnad på grund av hänvisning 

                                              

 
111 Prop. 2005/06:99, s. 49. 
112 Singer, SvJt, 2014, s. 348. 
113 Singer, SvJt, 2014, s. 355. 
114 SOU 2017:6, s 135 f. 
115 SOU 2017:6, s. 135. 
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till samarbetssvårigheter mellan föräldrarna. Att kunna visa att ena föräldern är olämplig 

som vårdnadshavare var nu inte det enda sättet att kunna få ensam vårdnad. Denna 

utvidgning i bedömningskriterierna har troligen haft betydelse för ökningen av 

vårdnadsmål i domstol. Föräldrar i vårdnadstvister fokuserar nu i hög grad på 

samarbetssvårigheter. Även omständigheten att det förekommit våld i hemmet åberopas 

oftare i vårdnadsmål, vilket sannolikt hör ihop med införandet av FB 6 kap. 2 a § 2 st.116 

En annan orsak kan vara synen på föräldraskapet. Föräldraskapet är idag mer jämställt än 

någonsin och båda föräldrar förväntas i högre utsträckning ta lika mycket ansvar för 

barnet. Om modern inte samtycker till faderns del i vårdnaden vid barnets födelse har hon 

ensam vårdnad om barnet. Fäder är idag mer benägna att processa om sin del i vårdnaden 

än förut.117 

 

6.4.2 Vårdnadsformer 

Den i särklass vanligaste vårdnadsformen i Sverige är den gemensamma vårdnaden. 92,6 

% av alla vårdnadshavare i Sverige år 2017 hade gemensamt vårdnaden om sina barn, 

oavsett boende- och levnadssituation.118 Av alla vårdnadshavare som har gemensam 

vårdnad är 74 % sammanboende.119 Resterande vårdnadshavare med gemensam vårdnad 

har på något sätt en annan boendesituation. De kan t.ex. vara ensamstående eller leva 

tillsammans med en annan vuxen som inte är den rättsliga föräldern. Denna grupp utgör 

18,6 % av alla vårdnadshavare.120 I majoriteten av fallen bor barnen tillsammans med sin 

mor även om vårdnaden är gemensam.121 

De vårdnadshavare som hade ensam vårdnad om barnet år 2017, men som var 

sammanboende med den andra ursprungliga föräldern, utgjorde en försvinnande liten 

andel av alla vårdnadshavare.122 Ändå finns det föräldrapar som valt att ha vårdnaden så. 

                                              

 
116 SOU 2017:6, s. 137 f. 
117 SOU 2017:6, s. 140. 
118 SCB:s tabell över vårdnadshavare för hemmaboende barn 0 – 17 år, antal efter kön, vårdnadshavare, 

familjetyp: http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/57268 
119 SCB:s tabell över vårdnadshavare för hemmaboende barn 0 – 17 år, antal efter kön, vårdnadshavare, 

familjetyp: http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/57244 
120 SCB:s tabell över vårdnadshavare för hemmaboende barn 0 – 17 år, antal efter kön, vårdnadshavare, 

familjetyp: http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/57259 
121 SCB:s tabell över vårdnadshavare för hemmaboende barn 0 – 17 år, antal efter kön, vårdnadshavare, 

familjetyp:http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/62484&http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/
62485 

122SCB:s tabell över vårdnadshavare för hemmaboende barn 0 – 17 år, antal efter kön, vårdnadshavare, 

familjetyp: http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/57242,http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/5724 
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Det som inte går att utläsa från statistiken är föräldrarnas civilstånd vid barnets födelse. 

Troligast är förstås att majoriteten av dessa sammanboende föräldrar var ogifta vid 

barnets födelse. Att föräldrarna valt att inte anmäla en gemensam vårdnad från första 

början är mer troligt än att föräldrarna var gifta vid barnets födelse och fick automatiskt 

gemensam vårdnad för att sedan processa om att få den ändrad enligt FB 6 kap. 5 § 

samtidigt som de fortsatte att leva ihop. 

 

6.4.3 Skäl till ensam vårdnadshavare som samlever med andra föräldern 

Det saknas relevant forskning på ämnet om varför det förekommer föräldrapar som bor 

tillsammans men där endast en av föräldrarna är vårdnadshavare. I de fallen har den ogifta 

fadern bekräftats som rättslig förälder, men föräldrarna har inte valt att anmäla den 

gemensamma vårdnaden enligt FB 6 kap. 4 § st. 2. Enligt Socialstyrelsens rapport 1997 

kunde detta bero på den så kallade ”pappamånaden” i föräldraförsäkringen123. 

Föräldraförsäkringen är uppbyggd så att vardera vårdnadshavare har ett antal 

föräldrapenningdagar att få ut av Försäkringskassan. Dessa dagar kan överföras mellan 

föräldrarna, förutom ett visst antal bestämda dagar som är låsta på respektive förälder. 

Just nu är antalet dagar som är reserverade för vardera förälder 90 dagar. Därför är det 

troligt att vissa föräldrar väljer att planera sin föräldraledighet genom att låta mamman 

stå som ensam vårdnadshavare för barnet och därigenom få alla föräldrapenningdagar 

själv.   

6.5 Genusproblematiken 

Det finns en annan aspekt som är värd att se till när skälen bakom en lagstiftning ska 

diskuteras. De underliggande föreställningarna som finns om män och kvinnor i 

föräldrarollen är en faktor som delvis kan förklara varför vårdnadsregleringen ser ut som 

den gör. I Ds 1999:57124 refereras det till Pappagruppens slutrapport om fäders möjlighet 

till vårdnad.125 I rapporten riktas kritik mot den nuvarande ordningen för ogifta fäder, och 

det föreslås att den gemensamma vårdnaden ska vara den enda rättsliga typen av 

vårdnadsform som ska finnas i lagen. Slutsatsen i rapporten baserades på den ställning 

som ogifta fäder har när det kommer till att erhålla gemensam vårdnad för sitt barn. 

                                              

 
123 Schiratzki, 1997, s. 95 f. 
124 Se avsnitt 2.4. 
125 Ds 1995:2. 
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Genom att inte ha en obligatorisk gemensam vårdnad ansågs det i Pappagruppens 

slutrapport att fäders intressen inte tillvaratas av rättssystemet.126 

Ett återkommande argument som går att hitta i de förarbeten och rapporter som 

behandlar de ogifta fädernas möjlighet till gemensam vårdnad är det om ”den hotfulle 

mannen”.127 Det finns en syn på den automatiska gemensamma vårdnaden som att den 

kan sätta fäder i en orimlig maktposition över mödrar och barn. Ogifta pappor har oftast 

ett mindre omvårdnadsansvar för barnen än mödrar. Trots detta skulle de som 

vårdnadshavare kunna använda sig av sin ställning för att få rättigheter utan att åläggas 

ansvar.128 I samband med dessa argument finns den motsvarande synen på mödrarna som 

samarbetsmotvilliga. Det har lyfts fram att en mer lättillgänglig gemensam vårdnad skulle 

få mödrar att i större omfattning motsätta sig fastställandet av faderskapet. Risken för 

ökade aborter finns också med som ett argument.129 

I praktiken bekräftas dessa stereotypa argument i 2002 års Vårdnadskommittés 

sammanställning av vårdnadstvister. Den redogjorde i sin rapport för vad mammor 

respektive pappor åberopat i vårdnadstvister då de yrkat om förändring i vårdnaden enligt 

FB 6 kap. 5 §. De omständigheter som åberopades mest av mammor var ”Allvarliga 

samarbetssvårigheter” samt ”Våld/hot mot föräldern”.130 Papporna däremot hade 

åberopat omständigheterna ”Motarbetar umgänge” och ”Samarbetssvårigheter inte så 

allvarliga”.131 Att detta skulle vara typiskt för vilket kön respektive förälder har kan vara 

en förenklad bild av situationen. Schiratzki ger en alternativ förklaringsmodell som 

Vårdnadskommittén inte berör. Det framgår inte i Vårdnadskommitténs rapport hos 

vilken av föräldrarna som barnet stadigvarande bodde hos och i övrigt vilken utsträckning 

umgänget mellan barn och förälder såg ut. Dessa åberopanden kan lika gärna relatera till 

vilken roll de har som förälder utan att handla om ”mammor” och ”pappor”.132 Som 

framgick i avsnitt 6.4 så bor majoriteten av barn hos sina mammor om föräldrarna inte är 

samlevande, vilket indikerar att boendeförälder i Vårdnadskommitténs rapport i de flesta 

fall var mammor. 

                                              

 
126 Ds 1995:2, s. 99. 
127 Ds 1999:57, s. 53., Prop. 1997/98:7 s. 50 f. 
128 Eriksson, Maria, I skuggan av pappa: familjerätten och hantering av fäders våld, 2003, s. 300, se 

även Schiratzki 2013, s. 41. 
129 DS 1999:57, s.53 f, se även prop. 1997/98:7, s. 50. 
130 SOU 2005:43, s. 746. 
131 SOU 2005:43, s. 747. 
132 Schiratzki, Johanna, Mamma pappa inför rätta, 2008, s.73. 
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6.6 Avslutande reflektion 

Skälen bakom den nuvarande lagstiftningen och varför de svenska lagstiftarna har varit 

tveksamma till den automatiska gemensamma vårdnaden kan ha flera förklaringar. 

Tydligt är att lagstiftarna inte ville se den utveckling som skedde i domstolarna efter 2006 

års reform. Men det var endast beslutsgrunderna som lagstiftaren ville ”strama upp”, inte 

det delade föräldraansvaret som en del i principen om barnets bästa. En av 

konsekvenserna av denna reform kan vara den ökade frekvensen av vårdnadstvister.  

Att mammor och pappor värderas och ses på olika sätt är också av betydelse för 

vårdnadsregleringen. Sedan att DS 1999:57 skrevs så har mycket hänt beträffande 

föräldrarollerna. Det förändrade samhällsklimatet med en ökad medvetenhet för 

jämställdhet inom familjen uppmuntrar fäder att vara så delaktiga de kan vara i sina barns 

liv. I vårdnadsregleringen ser det fortfarande ut så som den gjort sedan 1998, med 

undantag för vissa förändringar. Frågan är om den nuvarande ordningen fortfarande kan 

motiveras efter inkorporeringen av barnkonventionen.  

 

 Den svenska vårdnadsregleringen i 

ljuset av barnkonventionen 

7.1 Början på slutet 

Efter att den svenska vårdnadsregleringen för de ogifta fäderna och barnkonventionens 

artikel 18 studerats separat analyseras de nu i förhållande till varandra. Med de 

tolkningsverktyg133 som de svenska rättstillämparna har att förfoga över kan 

överensstämmelsen mellan artikeln och regleringen studeras och problematiseras. En 

diskussion de lege ferenda kommer att komplettera analysen för att ytterligare belysa den 

inverkan inkorporeringen av barnkonventionen kan ha på svensk rätt. Frågan är vad 

utgången kan bli efter inkorporeringen, oavsett lagstiftarens intention. Eftersom utgången 

är beroende av tolkningar som ska göras av rättstillämparna är det mycket svårt att på 

förhand säga hur artikel 18 kommer att användas. Tolkningen av denna och problemen 

detta kan medföra är ändå viktiga att diskutera då diskussionen kommer att belysa några 

                                              

 
133 Se avsnitt 3.4. 
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av de ställningstaganden som svenska rättstillämpare kan komma att ställas inför. Frågan 

är om den nuvarande vårdnadsregleringen för ogifta fäder kommer att bli föremål för en 

förändring efter inkorporeringen. 

7.2 Artikel 18 och den gemensamma vårdnaden för ogifta fäder 

7.2.1 Direkt tillämpbarhet 

Som det har redogjorts för tidigare i texten134 måste det först konstateras att en artikel är 

direkt tillämplig för att den ska kunna vara föremål för en normkonflikt. Det finns inte en 

vedertagen metod för att avgöra när en artikel ska vara direkt tillämplig. Troligtvis 

kommer svenska rättstillämpare avgöra den direkta tillämpligheten på det sätt som de 

norska rättstillämparna gör. Om en rättighetsartikel ligger till grund för en dom så anses 

den vara direkt tillämplig. Kan den inte det så är den inte direkt tillämplig.135 Båda vägar 

är intressanta att diskutera, då bedömningen kan ha stor betydelse för vår lagstiftning. 

En rättsregel behöver som sagt inte vara tydlig i sin utformning för att kunna ligga till 

grund för en dom. Det betyder att även vagt formulerade rättighetsartiklar kan vara direkt 

tillämpliga. Efter det att lagen om inkorporeringen av barnkonventionen träder i kraft är 

det inte osannolikt att artikel 18 kommer att åberopas av föräldrar i vårdnadstvister. 

Rättstillämparna behöver inte lägga artikeln till grund för en dom bara för att den 

åberopas, men möjligheten finns. Även om artikeln är vagt formulerad så betyder inte det 

att den är utan verkan. Utan att definieras närmare så hänvisas den till i olika förarbeten 

till vårdnadsreformer, t.ex. i propositionen till den tidigare lydelsen av FB 6 kap. 5 §.136 

Utformningen av artikeln gör dock att den verkar mindre lämpad för rättstillämpare att 

använda sig av. Av ordalydelsen att döma är det till lagstiftaren artikeln vänder sig till. 

Denna tolkning verkar även Barnrättskommittén göra då de råder länder som brister i 

arbetet rörande artikel 18 att förbättra situationen genom lagstiftning.137 En annan faktor 

som talar mot att artikeln skulle bli direkt tillämplig och användas i domslut följer också 

av artikelns ordalydelse. Stater ska ”göra sitt bästa” för artikel 18 uppfylls. Kravet på 

genomförande kan på grund av detta verka lågt.  

 

                                              

 
134 Se avsnitt 3.4.2 och avsnitt 3.5.3. 
135 SOU 2016:19, s. 399. 
136 Prop. 1997/98:7, se avsnitt 6.2.1. 
137 Se avsnitt 4.3. 
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7.2.2 Normkonflikt eller fördragskonform tolkning 

Om artikel 18 inte används som grund för en dom kan den aldrig bli föremål för en 

normkonflikt. Är artikeln direkt tillämplig blir situationen mer intressant. Innan det kan 

konstateras att en potentiell konflikt finns måste vi se hur starkt rättighetsskydd de olika 

reglerna ger. Om den nationella rätten ger ett starkare skydd än vad rättighetsartikeln ger 

så tillämpas helt enkelt den nationella rätten utan att en normkonflikt uppstår, i enlighet 

med barnkonventionens artikel 41. Mellan artikel 18 och den svenska 

vårdnadsregleringen är det tolkningen av rättighetsartikeln som avgör utgången. Om 

artikel 18 tolkas som att den är i linje med den nya norska lagstiftningen så ska även de 

ogifta fäderna presumeras vara vårdnadshavare om de erkänts som rättsliga föräldrar. Då 

ger artikel 18 ett högre skydd för barn till ogifta föräldrar och säkerställer det 

gemensamma föräldraansvaret i högre grad än vad den svenska vårdnadsregleringen gör. 

Självklart kan tolkningen se ut på annat sätt, men mycket talar för att göra en extensiv 

tolkning av det gemensamma föräldraansvaret. Norge har nyligen gjort det, och Tyskland 

har valt att inte ta bort sin reservation med motiveringen att artikeln öppnar upp för 

vidsträckta tolkningar. 

Om nationell rätt inte ger ett bättre skydd än rättighetsartikeln ska det avgöras om 

konflikten är reell eller enbart skenbar. Tolkas den nationella rättsregeln på ett sätt som 

ligger i linje med rättighetsartikeln så anses normkonflikten endast vara skenbar. När en 

sådan fördragskonform tolkning görs undviks normkonflikten. Även detta är en 

bedömning som är öppen för tolkning. De ogifta fäderna har rättsliga medel att tillgå om 

de vill få till en gemensam vårdnad, med förbehåll för att de blivit rättsliga föräldrar. Om 

modern inte samtycker till en gemensam vårdnad kan de väcka en talan om ändring av 

vårdnaden enligt FB 6 kap. 5 §. Det finns därför möjlighet för de ogifta fäderna att få 

gemensam vårdnad i domstol. Frågan är om denna möjlighet är nog för att anse att artikel 

18 uppfylls. I artikeln finns det ingen nivå som anger hur långt staten måste gå för att 

säkerställa principen om gemensamt föräldraansvar. Det går att argumentera för att bara 

det faktum att ogifta fäder har möjlighet att väcka en talan om vårdnad möjliggör att 

principen om gemensamt föräldraansvar säkerställs.  

Beroende på hur långt rättstillämparna väljer att tolka det gemensamma 

föräldraansvaret så kan utgången även bli att en fördragskonform tolkning inte kan göras. 

Anses de ogifta fädernas möjlighet till gemensam vårdnad allt för inskränkt på grund av 

FB 6 kap. 4 § st. 2, måste det konstateras att en normkonflikt föreligger. Med att de ogifta 

fädernas möjlighet till gemensam vårdnad kan tolkas som inskränkt menas fäderna måste 
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ha moderns samtycke för att erhålla vårdnaden innan en domstolsprövning blir aktuell. 

Att rättstillämparna skulle tolka säkerställandet av det gemensamma föräldraansvaret på 

detta sätt verkar inte troligt. Även om Norge ställer upp artikel 18 som en av grunderna 

till den nya lagen om automatisk gemensam vårdnad så har de inte menat att artikeln står 

i konflikt till den tidigare norska vårdnadsregleringen. De har snarare tolkat artikeln 

extensivt. Tysklands reservation väcker dock en del intressanta tankar om den tolkning 

som kan göras över förenligheten mellan nationell lagstiftning och rättighetsartikeln. På 

grund av detta går det inte att helt avskriva en normkonflikt, även om den verkar 

osannolik. 

Det sista steget som rättstillämparna måste ta ställning till efter att det konstaterats att 

en normkonflikt föreligger är vilken av de kolliderande rättsreglerna som ska användas. 

Bedömningen utgår från två principer: lex specialis och lex posterior. Vilken av 

principerna det är som ska användas är upp till rättstillämparna att avgöra. Den tydligaste 

rättsregeln gäller om lex specialis tillämpas, och den senast stiftade rättsregeln används 

om lex posterior tillämpas. Den svenska regleringen måste anses vara tydligare i sin 

utformning är rättighetsartikeln, medan lagen om barnkonventionens inkorporering 

stiftades efter det att FB 6 kap 4 – 5 §§ infördes. I sammanhanget är det viktigt att notera 

den vikt barnkonventionen har i form av rättighetsdokument och att rättighetsartikeln av 

det skälet kan anses ha företräde framför nationell rätt.138 

 

7.2.3 Den svenska regleringens förenlighet 

Som framgår av ovanstående avsnitt kan tolkningen av artikel 18 och den svenska 

vårdnadsregleringen komma till flera slutsatser. Det betyder också att förenligheten 

mellan rättsreglerna kan tolkas på olika sätt. Om artikeln skulle anses vara direkt 

tillämplig så skulle utgången med allra största sannolikhet bli den att rättigheten är 

förenlig med svensk rätt genom en fördragskonform tolkning. Artikeln är för vagt 

formulerad för att den skulle kunna vara föremål för en reell normkonflikt då dessa endast 

i undantagsfall ska kunna existera. Att rättstillämparna skulle välja en annan tolkning av 

situationen skulle vara anmärkningsvärt. Lagstiftaren har inte menat att inkorporeringen 

primärt ska ha inverkan på lagstiftningen. Syftet är snarare att rättstillämparna i större 

utsträckning ska ta hänsyn till konventionen. 

                                              

 
138 SOU 2016:19, s. 411, se även avsnitt 3.5.3. 
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Även om förenligheten verkar acceptabel efter en normkonfliktsbedömning så betyder 

inte det att problemet är löst. Att det över huvud taget måste ske en 

normkonfliktsbedömning är anmärkningsvärt i sig, eftersom det visar på 

tolkningsutrymmet som finns i situationen. Med en mindre restriktiv tolkning och i åtanke 

att barnkonventionen är ett speciellt rättighetsdokument så kan slutsatsen bli en annan, 

vilket lagstiftarna måste hantera.  

7.3 Det fortsatta transformeringsarbetet 

Många länder som har ratificerat barnkonventionen har ett system för de ogifta fäderna 

som liknar vårt och måste därför ha tolkat sitt system som förenligt med 

barnkonventionens artikel 18.  Som beskrivet ovan har Norges lagstiftare inte ansett att 

det finns en normkonflikt mellan sin ordning och artikeln, men har med den nya 

lagstiftningen bekräftat att en bredare tolkning av det gemensamma föräldraansvaret kan 

göras. Den svenska lagstiftaren har förklarat att transformeringsarbetet inte kommer att 

sluta bara för att barnkonventionen inkorporeras, vilket är det förhållningssätt som Norge 

har. Frågan är om vårdnadsregleringen är ett av de områden som kommer att genomgå en 

förändring på grund av detta fortsatta transformeringsarbete.  

Sett till Norge är detta en naturlig följd. Eftersom artikeln även är förknippad med så 

mycket osäkerhet kring tolkningen så är det rimligt att regeringen i alla fall skulle utreda 

möjligheten. Även om lagstiftarens intention är att det ska bli rättstillämparnas uppgift att 

tolka och tillämpa barnkonventionens artiklar så kommer uppgiften troligtvis behöva falla 

tillbaka på lagstiftaren när det gäller artikel 18 och det gemensamma föräldraansvaret. I 

den senaste undersökningen om automatiskt gemensamt vårdnadsansvar i Ds 1999:57 

avråddes lagstiftaren från en lagförändring, men stängde inte dörren helt. Tidsfristen, som 

nu kommer att finnas i den norska lagstiftningen, är en öppning även för den svenska 

vårdnadsregleringen. 

7.4 Avslutande tankar 

Det som kan konstateras är att rättsläget är oklart. Att förenligheten mellan 

barnkonventionen och den svenska vårdnadsordningen för ogifta fäder är öppen för 

tolkning är det enda som med säkerhet kan sägas efter undersökningen. Slutsatsen är trots 

osäkerheten intressant. Det visar på det stora arbete både svenska rättstillämpare och 

lagstiftare kommer att ställas inför efter att lagen om inkorporeringen träder i kraft. De 
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ogifta fäderna har i princip haft samma rättsliga ställning i vårdnadssammanhang sedan 

70-talet och i och med inkorporeringen av artikel 18 kan detta komma att förändras i 

framtiden.  

Det finns en uttalad syn på det gemensamma föräldraskapet som det bästa för barnet. 

På grund av denna princip är det inte orimligt att tänka sig en ordning där den 

gemensamma vårdnaden presumeras för alla föräldrar. Med tanke på artikel 18 inträde i 

den svenska rättsordningen förstärks tanken om det gemensamma föräldraskapet som det 

mest önskvärda. Även om föräldrarnas delaktighet i barnens liv är en bärande del i 

principen om barnets bästa, så har denna studie tangerat det faktum att en gemensam 

vårdnad inte alltid är till barnets bästa. Det hade varit intressant att se en undersökning av 

de praktiska konsekvenser som kan uppstå i barns liv med detta synsätt, vilket inte har 

getts utrymme i denna uppsats. Här har endast de två olika rättsordningarna behandlats 

och förenligheten mellan dem analyserats, vilket har resulterat i en spänd förväntan inför 

barnkonventionens ikraftträdande i svensk rätt. 
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