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1     Inledning  
Barn har under en lång tid ansetts utgöra en särskilt skyddsvärd grupp i samhället.1 Ett barn är 

varje människa som ännu inte fyllt 18 år enligt art. 1 FN:s konvention om barnets rättigheter 

(barnkonventionen) och alla barn omfattas av barnkonventionen och dess bestämmelser.2 Barn 

står som huvudregel under vårdnaden av sina föräldrar enligt 6 kap. 2 § föräldrabalken (FB) 

tills de är 18 år. De har därmed ingen, eller enbart begränsad, rättshandlingsförmåga enligt 9 

kap. 1 § FB varför barn står i beroendeställning till sina föräldrar.  

 

Det är många barn i Sverige som växer upp i hemmiljöer där våld är en del av vardagen, vilket 

bland annat innefattar att barnet själv blir utsatt för våldshandlingar eller kränkande tillmälen, 

men även att barnet bevittnar våld mot eller av en närstående. Det råder dock ett stort mörkertal 

om hur många barn som faktiskt är utsatta just eftersom det sker i hemmet. Att som barn 

bevittna våld mot en närstående kan få allvarliga konsekvenser som psykisk ohälsa, 

psykosomatiska problem och svårigheter i skolan.3  

 

Det är problematiskt att ett barn växer upp med våld i hemmet och riskerar att få allvarliga 

hälsoproblem till följd av detta när barnet samtidigt står i beroendeställning till den 

våldsutövande föräldern genom de juridiska rätt- och skyldigheter som följer av 

vårdnadsansvaret. I de fall där föräldrar allvarligt brister i omsorgen av barn är det viktigt att 

samhället tidigt tar ansvar och agerar genom att sätta in insatser för att barn ska få växa upp 

under de trygga förhållanden som de har rätt till enligt både nationell och internationell rätt.4 

För dessa fall finns möjligheten att flytta över vårdnaden till antingen den andra föräldern eller 

någon annan person när en förälder är olämplig som vårdnadshavare vilket regleras i 6 kap. 7 

§ FB. Det är samhällets ansvar, genom socialnämnden, att väcka en sådan talan om 

vårdnadsöverflyttning till domstol.5 Det har tyvärr visats att den möjligheten sällan används i 

praktiken,6 vilket inte enbart innebär att Sverige sviker de utsatta barnen i samhället, utan även 

sina åtaganden gentemot internationell rätt.  

 

                                                
1 Se bl.a. SOU 1979:63 s. 55 ff.  
2 Se även 6 kap. 2 § FB och bl.a. Schiratzki, 2017, s. 25.  
3 Broberg m.fl., 2011, s. 11 f.  
4 6 kap. 1 § FB och art. 4 barnkonventionen. 
5 5 kap. 2 § SoF.   
6 Socialstyrelsen, 2013, s. 19. 
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1.1   Syfte    

Syftet med denna uppsats är utreda gällande rätt vid överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 7 § 

FB, särskilt vad gäller samhällets ansvar för barn som bevittnat våld i hemmet samt granska hur 

lagrummet i praktiken överensstämmer med Sveriges åtagande genom barnkonventionen. 

Syftet besvaras närmare genom följande frågeställningar:  

•   Vilka juridiska rätt- och skyldigheter har en vårdnadshavare?  

•   Vilka omständigheter ligger till grund för vårdnadsöverflyttning?  

•   Lever Sverige upp till barnkonventionens stadgade krav om barnets bästa och skydd 

mot alla former av psykiskt våld?  

•   Vilken betydelse kan inkorporeringen av barnkonventionen få för kommande mål 

angående vårdnadsöverflyttning i domstol? 

 

1.2   Metod  och  material  

För att besvara uppsatsens syfte tillämpas en rättsvetenskaplig metod, vilket i denna uppsats 

innebär att studera gällande rätt rörande överflyttning av vårdnad utifrån ett barnperspektiv. De 

traditionella rättskällorna lagtext, förarbeten, praxis och doktrin kommer därför att studeras och 

analyseras. Särskilt fokus kommer att läggas på rekvisiten i lagrummet och motiven till 6 kap. 

7 § FB. Förarbeten har valts ut på grund av att de medfört intressanta lagändringar på området 

och innehåller motiveringar som är av relevans för uppsatsens syfte och har studerats för att få 

en vidare kunskapsbas. Utöver förarbeten kommer även statliga utredningar och övriga 

utredningar inom området att studeras för att underbygga den fakta som framkommer i den mån 

de förtydligar vad som framkommit i förarbetena. Vidare kommer barnkonventionen studeras 

för att belysa barnets rättigheter och hur de tar sig till uttryck både i svensk och internationell 

rätt. Barnkonventionen är viktig att studera för att i analysen kunna jämföra fakta som 

framkommit mot konventionens bestämmelser och därmed se om Sverige lever upp till sina 

åtaganden på ett tillfredställande sätt. Att studera barnkonventionen är för denna uppsats även 

viktigt då den fungerar som en utgångspunkt för barnperspektivet som ska genomsyra hela 

arbetet. Utöver barnkonventionen kommer uppsatsen ha en kortfattad överblick av andra 

internationella instrument för att visa på att Sverige eventuellt brister i flera avseenden gällande 

barnets rättigheter, överflyttning av vårdnad och barn som bevittnat våld.  

 

För att få en större förståelse för barnets rättigheter och överflyttning av vårdnad kommer 

doktrin att studeras. Johanna Schiratzki är professor i barnrätt och har skrivit en stor del av den 
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vedertagna litteraturen som används inom barnrättens område, varför en del av hennes litteratur 

studeras. Även Anna Singer är professor i barnrätt och väldigt kunnig inom området, varför 

också en del av hennes litteratur används. Utöver detta studeras annan relevant doktrin för en 

mer nyanserad bild av barnets rättigheter och överflyttning av vårdnad. För att hitta relevant 

material och doktrin med inriktningen barnets rättigheter, överflyttning av vårdnad och barn 

som bevittnat våld har sökord som ”barnets bästa”, ”överflyttning av vårdnad”, ”barn som 

bevittnar våld”, ”psykisk misshandel av barn”, ”våld i nära relation” osv. använts.  

 

Rättsfall kommer att studeras, men det föreligger svårigheter att hitta praxis från högsta 

domstolen gällande vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 7 § FB. Det är överhuvudtaget svårt att 

hitta relevanta mål som fokuserar på det aktuella lagrummet och barn som bevittnat våld i 

hemmet. Syftet att studera rättsfall i denna uppsats är inte att ge en fullständig översyn av alla 

domar, utan snarare att se hur domstolen har resonerat och vilken vikt de lagt på barnets bästa 

och det faktum att barnet bevittnat våld i hemmet samt hur utfallet har blivit. Domar har därför 

begärts ut från Solna tingsrätt och Göteborgs tingsrätt med sökordet ”överflyttning av vårdnad” 

under tidsperioden år 2016–2018. Göteborgs tingsrätt kunde enbart ge ut generella 

vårdnadsdomar under den perioden, totalt 1400 stycken, vilka på grund av tidsbrist inte hann 

begäras ut och gås igenom ordentligt och de har därför inte tagits med i denna uppsats. Solna 

tingsrätt gav ut 30 stycken domar, varav alla rörde 6 kap. 8 § FB och är därmed inte av relevans. 

Istället används tre domar som återfanns efter en sökning av ”överflyttning av vårdnad” på 

Zeteo7 och som rör 6 kap. 7 § FB och barn som bevittnat våld i hemmet.  

 

Bristen på rättsfall rörande 6 kap. 7 § FB kan förklaras av att socialnämnden väljer att väcka 

talan om vårdnadsöverflyttning i en liten utsträckning vilket framkommer av Socialstyrelsens 

kartläggning ”Vårdnadsöverflyttning i samband med våld i familjen”, vilken också har 

studerats för att få en djupare inblick i socialnämndens agerande. Jag anser att denna är relevant 

att studera trots att den tillkom 2012, då den visar hur socialnämnden resonerar i denna typ av 

fall och bristen på rättsfall i dagsläget tyder på att ingen väsentlig ändring har skett i 

socialnämndens agerande.  

 

För den avslutande diskussionen, har en analys skett av rättsutredningen om 

vårdnadsöverflyttningar enligt 6 kap. 7 § FB som uppsatsens syfte och frågeställningar utgår 

                                                
7 Ett digitalt arbetsverktyg för jurister där rättskällor återfinns.  
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från. Detta har gjorts för att kunna dra slutsatser om hur samhället tar ansvar för de barn som 

bevittnat våld i familjen och för att belysa det problematiska i socialnämnden underlåter att 

väcka talan om vårdnadsöverflyttning när rekvisiten är uppfyllda. Avslutningsvis har en 

föreställning företagits om vad inkorporeringen av barnkonventionen kan medföra i framtiden 

för barn som bevittnat våld.  

 

1.3   Teoretiska  utgångspunkter  

Denna uppsats kommer ha sin teoretiska utgångspunkt i ett barnperspektiv. Den definition av 

barnperspektiv som jag har valt utgår från prop. 1996/97:124, SOU 1996:115 och 

barnkonventionen. Barnkonventionen har uttryckts ”utgöra vår tids samhälleliga 

barnperspektiv eftersom den uttrycker världssamfundets kollektiva syn på barn och 

ungdomar”8. Barn har rätt att åtnjuta sina rättigheter som exempelvis rätten till liv och 

utveckling, att få sitt bästa prioriterat och att inte bli diskriminerad samt rätten att bli hörd.9 Ett 

barnperspektiv innebär därmed att barnkonventionens bestämmelser ska vara utgångspunkten 

vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Det mest centrala i barnperspektivet är att respektera 

barnets fulla människovärde och integritet, och inte enbart se dem som en del av sina föräldrar.10 

Innebörden av att ha ett barnperspektiv kan betyda olika saker, dels att se saker från ett barns 

perspektiv, dels att som en vuxen se barnet från sitt perspektiv men dessa två tolkningar kan 

även användas tillsammans.11 Syftet att använda ett barnperspektiv i denna uppsats är att se 

barn och deras rättigheter, men inte nödvändigtvis utifrån barnets egna perspektiv, då fokus 

ligger på det juridiska.  

 

2   Vårdnad  av  barn  
I svensk rätt kan vårdnad av barn huvudsakligen utövas på två sätt. Vårdnaden kan utövas 

gemensamt av barnets föräldrar genom gemensam vårdnad eller av en förälder genom ensam 

vårdnad. Är ingen av dessa former av vårdnad lämplig eller om föräldrarna ej är vid liv kan 

särskilt förordnade vårdnadshavare träda i vårdnadshavarnas eller vårdnadshavarens ställe och 

på så vis tar över vårdnadsansvaret.12  

                                                
8 SOU 1996:115 s. 38. 
9 Se art. 6, art. 3, art. 2 och art. 12 barnkonventionen.  
10 SOU 1996:115 s. 38.  
11 Prop. 1996/97:124 s. 99.  
12 Schiratzki, 2017, s. 95; Singer, 2012, s. 93 ff. 
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2.1   Uppkomsten  av  olika  vårdnadsformer      

Vilken vårdnadsform som blir aktuell beror på om mamman är gift eller inte vid barnets födsel. 

Är föräldrarna gifta med varandra kommer de båda automatiskt vara vårdnadshavare enligt 6 

kap. 3 § 1 st. FB. Är mamman ogift blir hon ensam vårdnadshavare enligt 6 kap. 3 § 1 st. FB 

men efter att faderskapet eller föräldraskapet är fastställt finns möjligheten att anmäla den andra 

föräldern som vårdnadshavare enligt 6 kap. 4 § 2 st. FB till socialnämnden eller Skatteverket, 

förutsatt att barnet är folkbokfört i Sverige. Är en av föräldrarna ensam vårdnadshavare och 

föräldrarna är överens finns även möjlighet att ansöka till domstol om att vårdnaden 

fortsättningsvis istället ska vara gemensam enligt 6 kap. 4 § 1 st. FB, men domstolen får endast 

besluta om detta om det kan anses vara förenligt med barnets bästa.13  

 

2.2   Gemensam  vårdnad  

I art. 18 barnkonventionen stadgas vikten av att föräldrar gemensamt ska ta ansvar för sitt barns 

uppfostran och utveckling. En intressant aspekt med barnkonventionen är att den inte enbart 

ålägger staten att vidta åtgärder och handla på visst sätt, utan den ålägger även föräldrar att i 

alla lägen agera för barnets bästa. Detta skiljer sig markant mot hur traditionella traktat utformas 

och till vilka de riktar sig. Ett traktat är rent juridiskt enbart bindande för staten, men i och med 

barnkonventionen blir även föräldrar bundna av detta folkrättsliga traktat. Detta bör ses som en 

tydlig markering av betydelsen barnets rättigheter har och vikten av att alla i ett samhälle, både 

staten och dess institutioner i sig men även vuxna människor, tar ansvar för att tillgodose barnen 

detta då barn typiskt sett ses som särskilt skyddsvärda subjekt.14  

 

Även i den nationella rätten är det en utgångspunkt att det bästa för barnet är om föräldrarna 

har gemensam vårdnad.15 Att vårdnaden är gemensam innebär att föräldrarna tillsammans har 

det rättsliga ansvaret över barnet och på så vis anses dessutom barnet, på ett mer tillgängligt 

sätt, kunna tillgodogöra sig behovet av en nära och god relation med båda sina föräldrar.16 

Gemensam vårdnad innebär enligt 6 kap. 13 § 1 st. FB att vårdnadshavarna gemensamt har rätt- 

och skyldighet att ta beslut som rör barnets personliga angelägenheter. I 6 kap. 13 § 2 st. FB 

finns ett undantag från denna huvudregel, nämligen att om en vårdnadshavare på grund av 

frånvaro, sjukdom eller annan orsak inte är tillgänglig för att gemensamt ta ett beslut som rör 

                                                
13 Se även Singer, 2012, s. 93 f.; Schiratzki, 2017, s. 95 f.  
14 Sjösten, 2009, s. 48; Schiratzki, s. 34, Singer, 2012, s. 91 f. 
15 Prop. 2005/06:99 s. 50. Se även Schiratzki, 2017, s. 95.  
16 Prop. 2005/06:99 s. 50.  
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vårdnaden, får den andra vårdnadshavaren utan samtycke självständigt fatta ett sådant beslut 

under förutsättning att det inte utan svårighet kan skjutas upp. Detta motiveras med att båda 

vårdnadshavare inte vid alla tillfällen kan vara tillgängliga för beslut som rör den dagliga 

omsorgen som exempelvis mat, kläder och vilken tid barnet ska sova vilket gäller särskilt när 

barnets föräldrar inte bor tillsammans.17 Övriga beslut, som är av mer ingripande karaktär för 

barnets framtid, ska således fattas gemensamt av barnets vårdnadshavare.18 

 

2.3   Ensam  vårdnad    

En mer sällan förekommande vårdnadsform än gällande huvudregel om gemensam vårdnad, är 

ensam vårdnad.19 Att en förälder har ensam vårdnad innebär att det inte finns några 

inskränkningar i bestämmanderätten, utan personen innehar befogenheten att självständigt ta 

alla de beslut som rör barnet. Om en förälder är ensam vårdnadshavare, men den andre föräldern 

fortfarande är vid liv, kan den föräldern som inte är vårdnadshavare fortfarande ha umgängesrätt 

vilket innebär att den har rätt att träffa sitt barn. Dessa tillfällen kan dock följas av villkor, 

exempelvis att umgänget enbart får ske på förbestämda möten i sällskap av en kontaktperson 

från socialnämnden. Vårdnadshavaren måste medverka till att detta umgänge kommer till stånd, 

då det annars skulle kunna utgöra en grund för att vårdnadsfrågan prövas i domstol.20  

 

2.4   När  vårdnaden  tillfaller  annan  än  föräldrarna    

För det fall att barnets föräldrar inte är vid liv, eller om ingen av dem anses vara lämplig som 

vårdnadshavare, kan rätten istället anförtro vårdnaden av barnet till en eller två särskilt 

förordnade vårdnadshavare enligt 6 kap. 2 § 1 st. FB. De eller den som utses som särskilt 

förordnad vårdnadshavare ska vara någon eller några som är kvalificerade att ge barnet 

omvårdnad, trygghet och god fostran. För att två personer ska kunna utses att gemensamt utöva 

vårdnaden ska de vara gifta eller sambor enligt 6 kap. 10 a § 2 st. FB.21 Om det inte anses 

olämpligt ska de särskilt förordnade vårdnadshavarna även fungera som barnets förmyndare, 

vilket innebär att de, utöver barnets personliga, även får hantera barnets ekonomiska 

angelägenheter enligt 10 kap. 3 § FB.22 

                                                
17 Prop. 2005/06:99 s. 51 f. 
18 6 kap. 13 § 2 st. FB; prop. 2005/06:99 s. 52 och bl.a. Sjösten, 2009, s. 113 f.  
19 Schiratzki, 2017, s 96.  
20 Sjösten, 2009, s. 117.  
21 Se även Ewerlöf m.fl., 2004, s. 39 f.  
22 Prop. 1993/94:251 s. 103. 
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2.5   Innebörden  av  vårdnad  

Vårdnad av barn innebär enligt 6 kap. 2 § 2 st. FB ett ansvar över barnets personliga 

angelägenheter och en skyldighet att garantera att barnets rätt till omvårdnad, trygghet och god 

fostran enligt 6 kap. 1 § FB blir tillgodosedda och att barnet varken utsätts för kroppslig 

bestraffning eller annan kränkande behandling i utövandet av vårdnaden, samt att barnet ska 

behandlas med respekt för sin person och egenart. Vidare innebär vårdnaden ett tillsynsansvar 

över barnet med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt att se till att 

barnet blir försörjt och får utbildning enligt 6 kap. 2 § 2 st. FB. Schiratzki menar att begreppet 

”ansvar” understryker att skyldigheterna gentemot barnet väger väldigt tungt.23 

Vårdnadsansvaret ska, som i avsnitt 2.2 och 2.3 beskrivits, ske utav barnets föräldrar eller en 

av dem, såtillvida det inte finns en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare enligt 6 kap. 2 

§ 1 st. FB. Är vårdnaden gemensam är båda barnets föräldrar förmyndare enligt 10 kap. 2 § 1 

st. FB och innehar en av föräldrarna ensam vårdnad är den ensam förmyndare över barnet enligt 

10 kap. 2 § 2 st. FB. Att vara förmyndare innebär ett ansvar över barnets ekonomiska 

angelägenheter genom att förvalta barnets tillgångar och företräda hen i de angelägenheter som 

hör till tillgångarna enligt 12 kap. 1 § 1 st. FB.24  

 

Ett barn är omyndigt tills dagen det fyller 18 år och har ingen eller enbart begränsad 

rättshandlingsförmåga,25 vilket innebär att vårdnadshavare träder i barnets ställe och fattar 

beslut åt barnet.26 Ett försök att konkretisera alla områden där en vårdnadshavare har både en 

rätt- och skyldighet att fatta sådana beslut skulle bli allt för omfattande, men för tydlighetens 

skull är det lämpligt med några konkreta exempel för att underlätta vidare förståelse av denna 

uppsats. För ansökan om pass, val av skola och skolform och vid besök till hälso- och sjukvård 

krävs vårdnadshavares beslut och, för det fall vårdnaden är gemensam, samtycke för att sådant 

beslut ska kunna genomföras rent praktiskt. Detta innebär att exempelvis vid gemensam 

vårdnad om en vårdnadshavare ansöker om pass för barnet, utan giltigt samtycke från den andra 

vårdnadshavaren, får inte polismyndigheten enligt 7 § 2 p. passlagen (1978:302) (PassL) bifalla 

ansökan.27 Det finns alltså beslut, vid gemensam vårdnad, där båda vårdnadshavares 

underskrifter eller uttryckliga samtycke krävs. Däremot har det diskuterats att vid beslut som 

                                                
23 Schiratzki, 1997, s. 124.  
24 Singer, 2012, s. 104 f. 
25 9 kap. 1 § FB.  
26 Se art. 1 barnkonventionen och 6 kap. 2 § FB.  
27 Sjösten, 2009, s. 114 ff.  
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rör hälso- och sjukvård bör tredje man kunna presumera att vårdnadshavaren som tagit kontakt 

med sjukvården även upplyst den andra vårdnadshavaren och att samtycke därmed föreligger. 

Finns det omständigheter som talar emot denna presumtion, exempelvis om det föreligger 

misstanke att den andra vårdnadshavaren inte samtycker eller att det rör sig om åtgärder av mer 

ingripande karaktär, ska samtycke inhämtas.28 

 

3   Barnets  rättigheter    
Vid beslut som rör vårdnad av barn, barnets boende och umgänget med förälder eller 

vårdnadshavare ska barnets bästa vara det avgörande enligt 6 kap. 2 a § 1 st. FB. Barnets bästa 

är ett diffust begrepp då det inte exemplifieras vad som avses i lagtext. Det är därför naturligt 

att titta närmare på vilka grunder som tas i beaktning vid en sådan bedömning.   

 

3.1   Barnkonventionen  som  internationellt  instrument          

Den 20 november 1989 antogs barnkonventionen vid FN:s huvudkontor i New York och den 

trädde ikraft 2 september 1990, sedan tjugo stater ratificerat den i enlighet med art. 49.1 

barnkonventionen.29 Barnkonventionen är den mest ratificerade konventionen i världen. Alla 

konventionsstater, förutom en, har ratificerat den. USA undertecknade konventionen 16 

februari 1995, men har ännu inte ratificerat den.30 

 

Under nittonhundratalet ökade barnets ställning i samhället då de började ses som egna 

individer med rättigheter och behov, vilket ledde till en större efterfrågan av barns mänskliga 

rättigheter, både på en nationell och internationell nivå.31 Detta ledde till att flertalet rättsliga 

dokument upprättades på internationell nivå för att, bland annat, stärka barnets ställning och 

rättigheter.32 Genom barnkonventionen slog FN och konventionsstaterna fast en standard för 

att barn har egna mänskliga rättigheter att åtnjuta och att dessa skulle gälla universellt, d.v.s. 

oavsett vilken del av världen barnet var ifrån.33 

 

                                                
28 Se JO 2003/04 s. 311; Sjösten, 2009 s. 113 f.  
29 FN [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en] 

2018-11-07. 
30 FN [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en] 

2018-11-07. Se även Schiratzki, 2017, s. 27. 
31 Prop. 1989/90:107 s. 4. 
32 Se exempelvis; 1924 års Genèvedeklaration om barnets rättigheter; FN:s allmänna förklaring om mänskliga 

rättigheter från 1948; 1966 års FN-konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.  
33 Prop. 1989/90:107 s. 19. 
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Barnkonventionen är ett traktat, d.v.s. ett avtal mellan konventionsstaterna, och hör till den 

partikulära folkrätten. Ett traktat är enligt pacta tertis-grundsatsen enbart bindande för de som 

ratificerat avtalet. Att en stat i ett tidigt skede undertecknat konventionen tolkas som en 

indikation på att staten avser att ratificera i ett senare skede. En ratifikation innebär att 

konventionsstaten åtar sig att följa konventionen och blir därmed även juridiskt bunden av den 

och kan bli föremål för kritik om de inte agerar i enlighet med konventionen.34 Det finns dock 

inget sanktionssystem eller regler som hanterar överträdelser av folkrättens regler, men den 

konventionsstat som begår en överträdelse kan förvänta sig kraftig kritik från övriga 

konventionsstater och de olika FN kommittéerna som har en granskande funktion. Detta är 

något som konventionsstaterna generellt sett vill undvika då det allmänt erkända målet är 

internationell samverkan.35 

 

3.2   Barnkonventionens  status  i  Sverige  

Sverige ratificerade barnkonventionen redan 29 juni 1990.36 Inför ratificeringen diskuterades 

hur konventionen skulle införlivas i svensk rätt på bästa sätt. Genomgående framfördes 

argument om att konventionens bestämmelser stämde väl överens med den svenska rättens 

befintliga regler och synsätt varför enbart mindre anpassningar av svensk lag skulle göras för 

att anses likvärdiga med konventionens regler.37  

 

Det finns tre tillvägagångssätt för en konventionsstat att införliva ett traktats bestämmelser till 

den nationella rätten, vilka är fördragskonform tolkning, transformering och inkorporering.38 

Vid fördragskonform tolkning utgår riksdagen, domstolen eller förvaltningsmyndighet från att 

det föreligger normharmoni mellan traktatet och befintlig nationell lagstiftning.39 Vid 

införandet av barnkonventionen har riksdagen använt sig både av fördragskonform tolkning i 

de avseenden där ytterligare lagstiftande åtgärder inte ansågs nödvändiga då den befintliga 

lagstiftningen stämde överens med konventionen, och i övriga avseenden har transformering 

använts för att införliva delar av konventionen.40 

 

                                                
34 Bring m.fl., 2014, s. 16.  
35 Bring m.fl., 2014, s. 18 ff.  
36 FN [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en] 

2018-11-07.  
37 Se förslagsvis prop. 1989/90:107 s. 23 f., 27 och 92.  
38 Bring m.fl., 2014, s. 48. 
39 Bring m.fl., 2014, s. 59 f. 
40 Prop. 1989/90:107 s. 23 och 92; prop. 2017/18:186 s. 63. Se även Bring m.fl., 2014, s. 61.  
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Genom åren har det kritiserats att barnkonventionen inte inkorporerats i svensk lag och 

argument har framförts att den därmed inte haft lika stark rättslig ställning i Sverige och att 

barns rättigheter därmed inte fullt ut kunnat säkerställas.41 Efter påtryckningar från FN:s 

kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén)42 och barnrättsorganisationer43 ska en 

inkorporering av barnkonventionen bli verklighet den 1 januari 2020 då lagen (2018:1197) om 

förenta nationernas konvention om barnets rättigheter träder ikraft. I prop. 2017/18:186 s. 1 

förklaras att en inkorporering av konventionen leder till att den gäller som svensk lag, vilket i 

praktiken gör att rättstillämpningen blir mer tydlig i förhållande till barnets rättigheter. 

Inkorporeringen motiveras med att barn tillhör en särskilt utsatt grupp som behöver ett 

betydande skydd då de befinner sig i en särskilt utsatt beroendeställning och att en inkorporering 

kan bidra till att de kan tillvarata sina rättigheter.44 

 

Genom inkorporeringen förutses barns rättigheter få ett tydligare genomslag då rättstillämpare, 

så som domstol och förvaltningsmyndigheter, blir skyldiga att utgå från ett barnperspektiv och 

ta barnets rättigheter i beaktning vid beslutsfattande processer. Det blir tydligare att de ska utgå 

från att barn, precis som vuxna människor, är bärare av rättigheter. I och med detta kommer 

kunskapen om barnkonventionen öka, inte enbart för yrkesutövare, utan även för allmänheten.45  

Vidare framhålls att om konventionen likställs med nationell lagstiftning finns möjligheter att 

i domstol åberopa enskilda bestämmelser från barnkonventionen och att detta skulle underlätta 

möjligheterna för barn att tillvarata sina rättigheter på ett mer konkret sätt.46 Detta blir möjligt 

p.g.a. att internationella konventioner som inkorporeras till svensk lag får likvärdig status som 

de nationella lagarna och därmed kan åberopas i domstol.47 

 

3.3   Principen  om  barnets  bästa  uttryckt  i  barnkonventionen    

En av de mest grundläggande principerna i barnkonventionen kommer till uttryck i art. 3, vilket 

är principen om barnets bästa. Av art. 3.1 framgår att vid alla åtgärder som företas av lagstiftare, 

domstolar, myndigheter, offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner ska barnets bästa 

                                                
41 UNICEF Sverige [https://unicef.se/projekt/barnkonventionens-stallning-i-sverige] 2018-11-07. Se även 

Thorburn Stern, 2014, s. 413 ff. 
42 CRC/C/SWE/CO/5. Se särskilt s. 2.  
43 Se bl.a. UNICEF Sverige [https://unicef.se/projekt/barnkonventionens-stallning-i-sverige] 2018-11-08; BRIS 

[https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion-old/debattartiklar/2017/lagradets-kritik-visar-tydligt-varfor-
barnkonventionen-behover-bli-svensk-lag/] 2018-11-08.  

44 Prop. 2017/18:186 s. 76.  
45 Prop. 2017/18:186 s. 74-77.  
46 Prop. 2017/18:186 s. 89. 
47 Bring m.fl., 2014, s. 60.  
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alltid vara av central betydelse. Vidare ska konventionsstaterna enligt art. 3.2 genom 

lagstiftning och administrativa åtgärder garantera att barnet får skydd och omvårdnad av 

föräldrar, vårdnadshavare eller annan person som enligt lag blivit förordnad ansvar. Utöver 

detta är konventionsstaterna enligt art. 3.2 skyldiga att säkerställa att de verksamheter som har 

ansvar för vård eller skydd av barn fullgör sin skyldighet gentemot de gällande normer som 

behöriga myndigheterna slagit fast.  

 

Då det inte finns några konkreta rekvisit i art. 3 barnkonventionen om vad som utgör barnets 

bästa går det inte att av konventionstexten utläsa vad som är barnets bästa i specifika fall. För 

vägledning publicerar barnrättskommittén allmänna kommentarer om hur barnkonventionen 

generellt ska tolkas. Enligt dem består barnets bästa av tre delar; en materiell rättighet, en 

grundläggande rättslig tolkningsprincip och ett tillvägagångssätt. Barnets bästa som en 

materiell rättighet innebär att vad som stadgas i art. 3.1 barnkonventionen grundar en reell 

skyldighet för konventionsstaterna att vid beslutsfattande agera i enlighet med barnets bästa då 

regeln är direkt tillämpbar och därmed kan åberopas i domstol. Barnets bästa som en 

grundläggande rättslig tolkningsprincip innebär att om flera tolkningsmöjligheter aktualiseras 

ska den tolkning som på mest effektivt sätt tillgodoser barnets bästa gå före övriga tolkningar. 

Barnets bästa som ett tillvägagångssätt innebär att beslutsfattare i en process måste göra en 

utvärdering av de tänkbara konsekvenserna, både positiva och negativa, som beslutet kan 

medföra för barnet. På vilket sätt hänsyn till barnets bästa har tagits i beaktning och på vilken 

grund det skett ska uttryckligen motiveras i beslutet. I motiveringen ska det även framgå hur 

barnets intresse har vägts mot övriga för fallet aktuella intressen. Syftet bakom dessa allmänna 

kommentarer är inte att föreskriva vad som är barnets bästa i specifika fall, utan snarare att 

verka som ett ramverk för hur beslutsfattare ska grunda sin bedömning.48  

 

Schiratzki menar att utifrån de allmänna kommentarerna kan barnets bästa ses både som en 

rättsregel och som en rättsprincip. Detta är något som får olika konsekvenser i 

rättstillämpningen. Om barnets bästa ses som en rättsregel kan tolkningen grunda sig på 

beslutsfattarens mer skönsmässiga tolkning. Om det istället betraktas som en rättsprincip får 

den ett vidare tillämpningsområde.49 Schiratzki utvecklar detta till att se barnets bästa i en 

utvidgad eller inskränkt bemärkelse, samt en rättslig och en utomrättslig standard. Utifrån ett 

juridiskt perspektiv är det i denna uppsats enbart relevant att se till den rättsliga standarden och 

                                                
48 CRC/C/GC/14, s. 2 f. 
49 Schiratzki, 2017, s. 33. 
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barnets bästa i inskränkt bemärkelse. Detta beror på att barnets bästa i inskränkt bemärkelse är 

en slags lägsta standard av barnets bästa som avser att skydda barn mot straffbara handlingar 

och för att barnet ska tillgodoses allmänna sociala rättigheter. Det rör sig om rättigheter som 

ska kunna drivas i en juridisk process.50 Olika argument om vad barnets bästa är kan skilja sig 

åt då många argument grundar sig i den utomrättsliga standarden där barnets bästa ses i utvidgad 

bemärkelse som inte nödvändigtvis syftar till de varken de juridiska rätt- eller skyldigheterna.51 

Sådana utomrättsliga argument hänför sig ofta till att barnets bästa är mer kärlek, men det är 

svårt att framgångsfullt driva en sådan process i domstol då, som Schiratzki uttrycker sig, 

”domstolen kan inte ålägga någon att älska ett barn.”52. 

 

3.4   Barnets  bästa  i  svensk  rätt    

Principen om barnets bästa finns stadgat i flera lagtexter inom den svenska rätten.53 Även om 

barnets bästa framgår i olika bestämmelser ansågs det i slutet av nittiotalet ha en förtydligande 

verkan att en generell regel om barnets bästa infördes i lagtexten som, genom sin funktion av 

portalparagraf, skulle ligga till grund för de mer materiella reglerna. På så vis skulle det bli mer 

tydligt att barnets bästa alltid skulle vara en grund i bedömningen. 6 kap. 2 a § FB kom så att 

bli en del av föräldrabalken.54 Detta utvecklades i förarbetet till de nya vårdnadsreglerna i 6 

kap. FB där regeringen gav uttryck för vikten av att ett barnperspektiv i större utsträckning 

borde tillämpas av domstolar och myndigheter i beslut och åtgärder som rör barn. 

Barnperspektivet som avses, definieras av att barn ska respekteras för sitt människovärde och 

integritet. Beslutsfattarna ska försöka se situationen utifrån barnets perspektiv, hur den ser och 

tänker angående situationen, men även hur de eventuella konsekvenserna ett beslut medför kan 

komma att påverka barnet, både på kort och lång sikt.55  

 

Utöver detta har barnets bästa diskuterats utifrån dels ett objektivt, dels ett subjektivt synsätt.56 

Det objektiva förhållningssättet grundas på vetenskap och tillförlitlig kunskap om barn, vilket 

kräver att beslutsfattare inhämtar kunskap från sakkunniga om barn. Det subjektiva 

förhållningssättet grundas istället på rätten för barn att själva kunna komma till tals, med 

                                                
50 Schiratzki, 2017, s. 39 f.  
51 Schiratzki, 2017, s. 40.  
52 Schiratzki, 2017, s. 39 f.  
53 Se exempelvis FB, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, socialtjänstlagen 

(2001:453) och skollagen (2010:800).  
54 Prop. 1997/98:7 s. 46 f.  
55 Prop. 2005/06:99 s. 39 f.  
56 SOU 1997:116 avsnitt 6.2.2. 
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möjlighet att påverka sin situation. För att detta ska kunna ske krävs dock att barnet inte 

påverkas i allt för stor grad av en vuxen i dess närhet.57 

 

Vad gäller domstolens bedömning av barnets bästa ska den sammanfattningsvis grundas på en 

slags helhetsbedömning av barnets situation och de individuella omständigheter som ligger till 

grund för det aktuella fallet och särskilt ska den utgång som blir bäst, sedd till barnets behov 

och perspektiv, i varje ärende beaktas och vara vägledande för beslutsfattandet.58 

 

4   Situationer  där  föräldrar  kan  förlora  vårdnaden      
Även om huvudregeln gällande vårdnad är att det bästa för barnet är om den står under 

vårdnaden av båda föräldrarna gemensamt så finns undantag där det istället lämpar sig bättre 

att den andra föräldern ensamt tar över vårdnaden, eller att en eller två särskilt förordnade 

vårdnadshavare istället blir vårdnadshavare av barnet.59 Utöver de möjligheter som två föräldrar 

har att sinsemellan civilrättsligt avtala eller vid en vårdnadstvist där domstol genom dom kan 

bestämma om vårdnaden av barn,60 finns fyra sätt som en förälder kan förlora vårdnaden av sitt 

barn.61 Dessa kommer diskuteras närmare nedan. 

 

4.1   Vid  en  eller  båda  föräldrars  dödsfall    

Vid ena förälderns dödsfall är det av betydelse vilken vårdnadsform som var aktuell innan 

dödsfallet. Hade föräldrarna gemensam vårdnad kommer vårdnaden automatiskt gå över på den 

efterlevande föräldern ensamt och för det fall båda föräldrarna avlider ska domstol, efter 

anmälan av socialnämnd eller om det på annat vis kommer till domstolens kännedom, anförtro 

vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § 1 st. FB.62 Var 

vid tidpunkten för dödsfallet vårdnaden inte gemensam, ska rätten enligt 6 kap. 9 § 2 st. FB 

ändå pröva om det är lämpligt att vårdnaden tillfaller den efterlevande föräldern, som ej hade 

del i vårdnaden, eller om det anses vara mer lämpligt och i enlighet med barnets bästa att 

vårdnaden istället anförtros till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. En förälder som 

inte är vårdnadshavare har dock ansetts vara prioriterad som vårdnadshavare förutsatt att det 

kan anses vara till barnets bästa. Vid en sådan bedömning fäster domstolen vikt vid hur barnets 

                                                
57 SOU 1997:116 avsnitt 6.2.1. 
58 Prop. 1997/98:7 s. 104. Se även Schiratzki, 2017, s. 41.  
59 6 kap. 2 § 1 st. FB. Se även prop. 2005/06:99 s. 50; Singer, 2012, s. 62.   
60 6 kap. 6 § FB; 6 kap. 5 § FB.  
61 Schiratzki, 1997, s. 221 f.  
62 Prop. 1993/94:251 s. 184.  
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förhållande till den efterlevande föräldern har sett ut och om barnet kan ha haft närmare relation 

till någon annan vuxen i dess närhet under tiden då vårdnadshavaren fortfarande var i livet, 

vilket exempelvis kan vara en nära anhörig såsom en mormor eller en styvförälder.63 Denna 

bedömning grundar sig i barnets bästa enligt 6 kap. 2 a § FB och betydelsen för barnet att, i 

nära anslutning till förälderns bortgång, kunna känna stabilitet och kunna anknyta till en vuxen 

person som den litar på och känner sig trygg med.64  

 

4.2   Förälder  som  är  varaktigt  förhindrad  att  utöva  vårdnaden    

I de fall där en förälder är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, och vårdnadsansvaret är 

gemensamt, ska rätten anförtro vårdnaden till den förälder som har möjlighet att utöva 

vårdnaden enligt 6 kap. 8 a § 1 st. FB, men om båda föräldrarna däremot är förhindrade ska en 

eller två särskilt förordnade vårdnadshavare utses enligt samma lagrum. Om den förälder som 

är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden är ensam vårdnadshavare ska rätten pröva om det 

är lämpligt att den andra föräldern, som ej är vårdnadshavare, bör ta över vårdnaden eller om 

det är mer lämpligt att en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare istället utses enligt 6 kap. 

8 a § 2 st. FB.  

 

Det har ställts relativt höga krav för vad som är att betrakta som varaktigt förhindrad att utöva 

vårdnaden. Det handlar om en bristande förmåga att rent praktiskt, inom en överblickbar 

tidsperiod, kunna ta hand om barnet eller att kunna ta de beslut som rör barnet och dess behov.65 

I förarbetena ges exempel på situationer där detta är aktuellt. Ett varaktigt förhinder kan vara 

en situation där föräldern har försvunnit i anslutning till en olycka, föräldern har medicinska 

problem som till följd leder till långvarig medvetslöshet men det kan även röra sig om fall där 

föräldern lider av allvarlig psykisk sjukdom. Detta är dock inte uttömmande exempel, utan det 

lämnas öppet för andra situationer. Det blir dock tydligt att det ställs höga krav, då enbart 

situationen att barnet bor på ett familjehem, även om det beror på förälderns otillräcklighet, inte 

medför att föräldern anses vara varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden.66 Detta lagrum kom 

dock till för att göra det möjligt att utse särskilt förordnade vårdnadshavare till 

                                                
63 Sjösten, 2009, s. 71 f. 
64 Sjösten, 2009, s. 72. 
65 Sjösten, 2009, s. 71. 
66 Prop. 2004/05:136 s. 54. 
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ensamkommande barn, men det poängteras att lagrummet givetvis även är tillämpbar i svenska 

fall.67 

 

4.3   När  barnet  rotat  sig  i  ett  familjehem    

När ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett familjehem och det utan tvivel är till barnets 

bästa att förhållandet inte rubbas får domstol utse familjehemsföräldrarna till särskilt 

förordnade vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § 1 st. FB, vilket innebär att föräldern därmed inte 

längre har vårdnaden av sitt barn. Denna typ av vårdnadsöverflyttning motiveras av att barnet 

får mer stabilitet i vardagen som bidrar till en tryggare uppväxt samt att familjehemsföräldrarna 

självständigt kan fatta beslut rörande barnet på samma sätt som om barnet vore deras eget. 

Denna möjlighet ska dock tillämpas restriktivt, eftersom det annars skulle medföra en 

betydande rädsla från barnets föräldrar att medverka till en familjehemsplacering om risken att 

förlora vårdnaden är alldeles för påtaglig.68 Det är främst i fall där barnet har gjort sig 

hemmastadd och betraktar familjehemmet som sitt hem och familjehemsföräldrarna som sina 

egna som en vårdnadsöverflyttning bör bli aktuell.69  

 

Inför en eventuell överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrarna ska barnets 

anknytning till familjehemmet och hur kontakten mellan barnets föräldrar varit under tiden 

barnet vistats hos familjehemmet beaktas. Har föräldrarna inte visat någon vilja att träffa barnet 

eller om de få umgängestillfällen som blivit av varit förenade med svårigheter kan det tala för 

en ändring av vårdnadsansvaret, men har föräldrarna ansträngt sig för att behålla en god och 

nära kontakt med barnet kan det däremot tala emot en sådan ändring. I en bedömning av detta 

slag är det viktigt att ta hänsyn till hur barnet själv ser på situationen och dess inställning till 

vårdnadsfrågan.70 Det framhålls däremot vara viktigt att socialnämnden gör en prövning om 

huruvida vårdnaden ska bestå eller överflyttas till familjehemsföräldrarna och de har en 

skyldighet att göra en sådan prövning när barnet varit placerad hos ett familjehem i mer än tre 

år enligt 6 kap. 8 § 2 st. socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).71  

 

                                                
67 Prop. 2004/05:136 s. 42. 
68 Prop. 1981/82:168 s. 39 f. 
69 Prop. 1981/82:168 s. 40; Sjösten, 2009, s. 67. 
70 Sjösten, 2009, s. 68. 
71 Se även Sjösten, 2009, s. 69.  
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4.4   Förälder  som  allvarligt  brister  i  omsorgen  om  barnet    

I de fall där en förälder vid omvårdnaden av sitt barn gjort sig skyldig till missbruk, 

försummelse eller på annat vis brister i omsorgen på ett sätt som innebär risk för barnets hälsa 

eller utveckling ska domstol frånta föräldern vårdnaden enligt 6 kap. 7 § 1 st. FB. Har barnets 

föräldrar gemensam vårdnad kommer vårdnaden gå över på den icke-försummande föräldern 

ensamt, men om den också allvarligt brister i omsorgen eller om det inte finns någon annan 

förälder ska domstolen, på talan av socialnämnden, istället anförtro vårdnaden till en eller två 

särskilt förordnade vårdnadshavare enligt 6 kap. 7 § 2 st. FB. Vilka omständigheter som läggs 

till grund för en sådan vårdnadsöverflyttning kommer att diskuteras mer ingående i avsnitt 7.  

 

5   Samhällets  ansvar  för  barn  som  far  illa    
Samhället har ett långtgående ansvar för att skydda barn från att fara illa.72 I Sverige ligger 

ansvaret ytterst hos socialnämnden inom varje kommun att säkerställa att barn och enskilda får 

den hjälp och stöd de kan vara i behov av.73 Socialnämndens arbete som riktar sig mot barn och 

unga består i huvudsak av att arbeta för generellt inriktade och förebyggande åtgärder i 

samhället, erbjuda stödinsatser och hjälp samt erbjuda barnet vård utanför det egna hemmet.74 

Socialnämnden arbetar utifrån en rad olika lagstiftningar, men främst SoL och lagen (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), vilka kommer behandlas mer i kommande 

avsnitt. 

 

5.1   SoL  –  en  lag  baserad  på  frivillighet  och  samtycke    

SoL har beskrivits som ”det yttersta skyddsnätet i det socialpolitiska trygghetssystemet”.75 

Lagen bygger på frivillighet från den eller de som insatserna riktar sig till och socialnämndens 

verksamhet ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet, vilket 

framgår av 1 kap. 1 § SoL. Detta innebär att barnets vårdnadshavare, gemensamt, och barnet, 

för det fall hen har fyllt 15 år, måste samtycka till alla insatser som socialnämnden anser vara 

lämpliga för att det ska bli aktuellt med sådana insatser.76 Barnets bästa ska beaktas vid de 

åtgärder som rör barnet enligt 1 kap. 2 § SoL, vilket inte nödvändigtvis medför ett beslut enbart 

baserat på det, utan att en intresseavvägning kan behöva göras för att nå den bästa lösningen. 

                                                
72 Se särskilt art. 2 barnkonventionen.  
73 2 kap. 1 § 1 st. SoL. Se även Fridström Montoya, 2014, s. 66.  
74 Se bl.a. prop. 2012/13:10 s. 94. 
75 Hollander, 2014, 111.  
76 SOSFS 1997:15 s. 13.  
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Det kan exempelvis röra sig om en intresseavvägning mellan barnet och föräldrarnas intresse, 

men är de båda intressena oförenliga med varandra väger dock barnets intresse tyngst.77 Vid 

beslut och åtgärder som innebär vård- eller behandling av barnet ska barnets bästa däremot 

alltid vara det avgörande enligt 1 kap. 2 § SoL.  

 

Om socialnämnden får vetskap om att ett barn far illa och det rör sig om en situation som kan 

leda till en åtgärd från myndighetens sida har de en skyldighet att inleda en utredning enligt 11 

kap. 1 § SoL och 11 kap. 1 a § SoL. Innan en utredning initieras är det vanligt att socialnämnden 

gör en skyndsam förhandsbedömning huruvida det är en situation som kan leda till en åtgärd 

eller inte. Leder utredningen till en åtgärd ska barnets åsikter inhämtas enligt 11 kap. 10 § 1 st. 

SoL och beroende på barnets ålder och mognad kommer dess vilja tas olika mycket hänsyn 

till.78  

 

Socialnämnden har en allmän målsättning att bl.a. verka för att barn och unga växer upp under 

bra förhållanden och förhindra att de far illa enligt 5 kap. 1 § SoL och de får, om det är till 

barnets bästa, verka för att barnet ska bo och vårdas i ett familjehem istället för i sin hemmiljö, 

vilket även framgår av 6 kap. 1 § SoL. Då SoL inte är en tvingande lag, kan insatserna betraktas 

som ett stöd för att föräldrar ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot barnet.79 De 

frivilliga insatserna ska användas så långt som möjligt och enbart i de fall där det ej är möjligt 

med sådana insatser ska tvångsåtgärder istället vidtas.80 

 

När ett barn är placerat i ett familjehem utifrån bestämmelserna i SoL har socialnämnden en 

skyldighet enligt 6 kap. 7 § SoL att försäkra sig om att barnet blir väl omhändertaget och att 

den får den utbildning och hälso- och sjukvård som krävs samt fungera som en rådgivande och 

stödgivande funktion till barnets vårdnadshavare. En frivillig familjehemsplacering enligt SoL 

innebär dock inte att vårdnadshavaren förlorar vårdnaden av barnet, och samtycket kan när som 

helst återkallas och placeringen ska därmed avslutas. I de fall där ett samtycke återkallats eller 

om det går att anta att samtycket inte var allvarligt menat, ska socialnämnden undersöka om 

barnet fortfarande är i behov av vård på ett sätt där ett tvångsomhändertagande istället skulle 

kunna bli aktuellt.81 

                                                
77 Singer, 2012, s. 197. 
78 Leviner, Eneroth, 2012, s. 123 f.  
79 Leviner, Eneroth, 2012, s. 112.  
80 1 § LVU; Schiratzki, 2017, s. 142; Lerwall, 2014, s. 170. 
81 SOSFS 1997:15 s. 15; Schiratzki, 2017, s. 142. 
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5.2   LVU  –  tvångsåtgärder  i  form  av  omhändertagande  av  barn  och  unga    

LVU är en lagstiftning som bygger på tvångsåtgärder för att omhänderta barn och unga personer 

när samtycke till frivilliga insatser för vård inte föreligger.82 Det är ingripande och 

integritetskränkande att mot någons uttryckliga vilja vårda denne, men i vissa situationer anses 

detta ändå vara berättigat då staten har en skyldighet att tillgodose vissa utsatta gruppers 

skyddsintressen, vilket bl.a. innefattar barn. Staten kan dock inte hur som helst ingripa i 

enskildas liv utan samtycke.83 För att tvångsomhändertagande enligt LVU ska bli aktuellt 

behöver det finnas en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas till följd av ett 

särskilt bristande agerande av föräldrarna (de s.k. miljöfallen i 2 § LVU) eller brister i barnets 

egna beteende (de s.k. beteendefallen i 3 § LVU), att det är för barnets bästa att ett 

omhändertagande görs och att det inte föreligger samtycke från föräldrarna eller barnet, för det 

fall att hen är över 15 år, till frivilliga insatser genom SoL enligt 1 § LVU.84 Då denna uppsats 

inte fokuserar på barnets egna riskfulla beteende är det inte relevant att vidare gå in på 

beteendefallen, utan fokus kommer vara på vad som krävs för ett omhändertagande vid 

miljöfallen.  

 

Ett omhändertagande av ett barn enligt 2 § LVU ska ske om det finns en påtaglig risk att den 

unges hälsa eller utveckling skadas till följd av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 

utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet. I förarbetet framkommer 

att ringa fysisk misshandel av barnet kan vara tillräckligt för att utgöra en påtaglig risk, men 

däremot inte någon ”enstaka överilad handling”, men om det rör sig om en mer allvarlig 

misshandel bör ett omhändertagande alltid göras.85 Med psykisk misshandel menas att barnet 

får utstå systematiska kränkningar, blir nedvärderad eller terroriserad.86 Om ett barn vid 

upprepade tillfällen bevittnar, genom att se eller höra, våld mot närstående i sin hem- eller 

närmiljö anses även det utgöra psykisk misshandel.87 Vid otillbörligt utnyttjande avses sexuella 

utnyttjanden av barnet eller att barnet i hemmet får ta ett allt för stort ansvar sett till dess ålder. 

Vid brister i omsorgen rör det sig främst om när barnet inte tas om hand på ett ordentligt sätt 

utan blir utsatt för vanvård, särskilt gällande hygien, kläder och mat. Något annat förhållande i 

                                                
82 1 § LVU. 
83 Lerwall, 2014, s. 169 f. 
84 Leviner, Eneroth, 2014, s. 140 f.  
85 Prop. 1989/90:28 s. 65. 
86 Prop. 1989/90:28 s. 65.  
87 Prop. 2002/03:53 s. 82; SOU 2001:72 s. 121 f.  
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hemmet tar sikte på när bristen hänför sig till någon annan än vårdnadshavaren, vanligtvis 

dennes partner som de bor tillsammans med.88  

 

För ett omhändertagande enligt 2 § LVU krävs att det föreligger en påtaglig risk för att barnets 

hälsa eller utveckling skadas. Att det ska föreligga en påtaglig risk har motiverats med att en 

lag som ska skydda barn inte enbart kan vara tillämplig när en skada redan skett, utan att den 

ska kunna tillämpas redan när risk för skada uppenbaras. Detta innebär dock inte att lagen ska 

tillämpas vid fall där risken kan anses vara avlägsen eller oklar, utan med hänsyn till ett 

omhändertagandes ingripande karaktär får åtgärder inte företas utan att det föreligger en klar 

och konkret risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas.89 

  

När ett barn omhändertas enligt LVU träder socialnämnden antingen vid sidan av eller i 

vårdnadshavarnas ställe, vilket gör att socialnämnden har de skyldigheter och befogenheter att 

besluta om frågor som rör barnets personliga förhållanden. De bör dock, i så stor utsträckning 

som möjligt och det kan anses lämpligt, ta beslut i samråd med föräldrarna.90 Detta innebär 

dock inte att föräldern förlorar den legala vårdnaden över barnet, utan det innebär snarare att 

vårdnadshavarens bestämmanderätt inskränks i vissa delar. Schiratzki menar att denna tolkning 

kan göras utifrån ett e contrario-slut av 6 kap. 8 § FB.91  

 

6   Barn  som  bevittnar  våld  i  hemmet    
Våld i nära relation är ett utbrett problem som inte enbart rör den utsatta, vilket oftast är en 

kvinna, utan även barnen och samhället i stort.92 Denna typ av utövande av våld är ofta 

systematisk och pågår under en längre period samt leder till att kvinnan ofta sätts i en 

beroendeställning till mannen vilket gör det svårt för henne att lämna relationen, särskilt om det 

finns barn med i bilden.93 Uttrycket barn som bevittnar våld innefattar inte enbart situationer i 

hemmet där barnet ser våldet, utan även där barnet hör detsamma och på så vis tvingas uppleva 

våldet.94  

                                                
88 Prop. 1989/90:28 s. 65.  
89 Prop. 1989/90:28 s. 61 f.  
90 Prop. 1979/80:1 del A, s. 596 f.  
91 Schiratzki, 1997, s. 158 f. 
92 Prop. 2006/07:38 s. 8.  
93 Prop. 2006/07:38 s. 9.  
94 SOU 2001:72 s. 122. Det har dock diskuterats huruvida detta begrepp istället borde vara ”barn som exponerats 

för våld” för att tydliggöra att det inte krävs att barnet har sett eller hört våldet, utan att det räcker att barnet 
upplever våldet och ser konsekvenserna därav, exempelvis genom blåmärken etc. på den utsatte förälderns 
kropp. Se bl.a. Överlien, 2007, s. 22 f.  
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6.1   Konsekvenser  av  att  bevittna  våld  i  hemmet    

Våld i nära relation är en typ av brottslighet som sker inom hemmets stängda dörrar och det 

råder därför ett stort mörkertal över hur många barn som är utsatta och tvingas bevittna våld. 

Regeringen tillsatte därför år 2007 en nationell handlingsplan i strävan att förbättra arbetet mot 

mäns våld mot kvinnor.95 Genom handlingsplanen fick socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera 

de åtgärder och stödinsatser som vidtas för kvinnor som blivit utsatta för våld i hemmet och för 

barn som bevittnat detta.96 I den delen av studien som hade fokus på barn som bevittnat våld 

mot sin mamma framkom att en stor andel av barnen även själva blivit utsatt för fysiskt våld av 

våldsutövaren.97 Vid mätningar kunde det vidare konstateras att mer än 60 % av dessa barn 

hade symptom på psykisk ohälsa och att de låg över det kliniska gränsvärdet, vilket innebär att 

dessa barn uppmättes i en större utsträckning lida av psykisk ohälsa än vad som generellt gäller 

för barn i Sverige. Barnens mammor menade att detta hade ett stort negativt inflytande på 

barnens vardag, men studien visade att detta kan variera beroende på vilka stödinsatser som 

sätts in. Studien visade även att barnen själva ansåg sitt välmående, sina kompisrelationer och 

förmåga att reglera känslor vara lägre än svenska barn generellt sett och att de psykosomatiska 

besvären och känslor av utanförskap istället var högre. Dessa barn kände dessutom en lägre 

grad av trygghet hos sina föräldrar än vad andra barn gör.98 Vid en uppföljning av barnen kunde 

konstateras att utsträckningen av den psykiska ohälsan, även om det fortfarande var över medel, 

hade minskat för de barn vars mamma inte längre var utsatt för fysiskt våld. Individuellt 

inriktade insatser för barn som bevittnat våld bidrog även till detta.99  

 

Utöver denna studie finns det mer forskning som visar på att barn som bevittnar våld i hemmet 

i större utsträckning riskerar att drabbas av psykisk ohälsa och post-traumatiskt stressyndrom 

(PTSD).100 Hur ett barn påverkas och reagerar är individuellt och kommer att variera med 

hänsyn till bl.a. barnets ålder, kön, personlighet, familjens socio-ekonomiska status, i vilken 

utsträckning våldet förekommer i hemmet och under hur lång period det pågått och hur 

relationen till föräldrarna ser ut.101 Generellt kan sägas att de psykiska men ett barn kan få är 

skräck, ångest, svårt att känna glädje och sämre självförtroende.102 De specifika problem som 

                                                
95 Skr. 2007/08:39 s. 5 och 9.  
96 Skr. 2007/08:39 s. 18.  
97 Broberg m.fl., 2011, s. 40.  
98 Broberg, m.fl., 2011, s. 41 f.  
99 Broberg m.fl., 2011, s. 45 f.  
100 Se exempelvis SOU 2006:65 s. 98 f.  
101 Se bl.a. Holt m.fl., 2008, s. 804; Weinehall, 1997, s. 117.  
102 SOU 2001:72 s. 122. 
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barnen riskerar att få varierar dock, men för mindre barn handlar det generellt om att barnet har 

lätt att få aggressiva utbrott, vara lättirriterade och lida av psykosomatiska problem som visar 

sig genom huvudvärk, magont, sängvätning, sömnsvårigheter samt mardrömmar.103 För barn i 

skolåldern ser problematiken annorlunda ut. Det är vanligt att barn i skolåldern håller våldet 

som händer hemma för sig själva, då de känner skamkänslor om det skulle komma ut. Dessa 

barn har ofta bristande sociala kunskaper och agerar aggressivt mot andra barn vilket ofta 

resulterar i att barnet mobbar andra barn i skolan. Det kan också motsatsvis leda till att barnet 

drar sig undan sociala sammanhang och på så sätt löper en större risk att själv utsättas för 

mobbing av andra barn i skolan. Att bevittna våld i hemmet bidrar ofta till att barnet får 

koncentrationssvårigheter vilket leder till svårigheter med inlärning och sämre prestation i 

skolan, men även detta är individuellt då det finns de barn som istället ser skolan som en fristad 

från våldet i hemmet och därför lägger ned mycket energi på skolarbetet. För tonåringar kan 

det dessutom innebära svårigheter att ingå sunda relationer eftersom de växt upp under 

destruktiva förhållanden.104  

 

En våldsutövande förälders föräldraförmåga har diskuterats i relativt liten utsträckning i 

forskning, men generellt har funnits att dessa föräldrar inte är engagerade i vad som händer i 

barnets liv, använder sig av våldsamma uppfostringsmetoder, är kontrollerande med auktoritär 

ledarstil, uppmuntrar inte barnet att uttrycka sina åsikter eller kreativitet och har svårt att se 

konsekvenserna våldet har på barnet.105 

 

6.2   Internationella  konventioner  mot  barn  som  bevittnar  våld  i  hemmet    

Enligt art. 19.1 barnkonventionen är konventionsstaterna skyldiga att genom lagstiftning och 

administrativa, sociala och utbildningsmässiga åtgärder skydda barn mot alla former av fysiskt 

eller psykiskt våld medan barnet står under sina föräldrar eller annan persons vårdnad.106 

Barnrättskommittén betonar vikten av att eliminera allt fysiskt och psykiskt våld mot barn och 

att konventionens artiklar är tvingande och att alla åtgärder som vidtas från statens sida ska utgå 

                                                
103 Holt m.fl., 2008, s. 802. Se även SOU 2006:65 s. 98. 
104 Holt m.fl., 2008, s. 803; prop. 2006/07:38 s. 23.  
105 Holt m.fl., 2008, s. 801. 
106 Enligt CRC/C/GC/13 p. 7.b ska art. 19 barnkonventionen tillämpas mot bakgrund av fyra andra artiklar i 

barnkonventionen, nämligen art. 5 som rör föräldrarnas huvudansvar över barnets uppfostran och utveckling, 
art. 9 som rör barnets rätt att inte skiljas från sina föräldrar om det inte kan anses vara till barnets bästa, art. 
18 som rör föräldrarnas gemensamma ansvar för barnets uppfostran och att staten ska ge lämpligt stöd för 
dess genomförande samt art. 27 som rör barnets rätt till en levnadsstandard som krävs för att barnet ska 
utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.  
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från barnens mänskliga rättigheter snarare än från barnets välfärd.107 Även här definieras ett 

barn som blir exponerat för våld i hemmet som utsatt för psykiskt våld.108 Barnrättskommittén 

har tidigare diskuterat vad som bör gälla vid vårdnadsfrågor som uppkommit från situationer 

som grundar sig i hemmet. Våld i nära relation medför en viss typ av problematik, då 

familjebanden och lojaliteten till sina föräldrar ofta är väldigt stark och att barnet befinner sig i 

en underlägsen situation, då hen är beroende av sina föräldrar för omvårdnad. Med hänsyn till 

denna särskilda problematik menar barnrättskommittén att varje beslut som staten tar att väcka 

åtal mot ett barns föräldrar eller att genom andra åtgärder blanda sig i familjens liv ska göras 

med aktsamhet.109  

 

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i 

hemmet (istanbulkonventionen) verkar även den för barns rättigheter i samband med våld inom 

familjen, vilket framgår av preambeln där det konstateras att barn är offer för våld i hemmet, 

även när de är vittnen till våld inom familjen men inte själva är utsatt rent fysiskt. Enligt art. 18 

istanbulkonventionen ska konventionsstaterna vidta de åtgärder som krävs för att skydda 

brottsoffer och vittnen till våld mot ytterligare våldshandlingar. Vidare innebär skyldigheten 

bl.a. att staten ska säkerställa och göra dessa åtgärder åtkomliga vad gäller särskilt utsatta 

personers behov, i synnerhet när det rör sig om ett barn som brottsoffer enligt art. 18.3 

istanbulkonventionen. I art. 26.1 istanbulkonventionen betonas vikten av att ett barn som 

bevittnat vålds rättigheter blir tillgodosedda och att staten sätter in nödvändiga stödinsatser för 

de drabbade. Insatserna ska beakta vad som är barnets bästa och vara anpassade till barnets 

ålder samt utgöras av psykosocial rådgivning enligt art. 26.2 istanbulkonventionen. När det 

diskuterades huruvida Sverige skulle tillträda istanbulkonventionen fördes resonemanget att 

Sverige redan uppfyller detta genom 5 kap. 11 § SoL.110 Intressant för denna uppsats är särskilt 

art. 31 istanbulkonventionen som ålägger staten en skyldighet att vidta lagstiftnings- och andra 

åtgärder för att domstol vid bedömning av vårdnads- och umgängesfrågor särskilt ska ta hänsyn 

till våld inom familjen och att tillämpningen av vårdnaden aldrig får riskera barnets rättigheter 

och säkerhet. Denna del ledde inte till några nya bestämmelser i svensk rätt eller några nya 

riktlinjer, utan det ansågs vara tillräckligt med de lagrum som hittills reglerar 

vårdnadssituationer och risken för att ett barn far illa vid förekomsten av våld samt 

                                                
107 CRC/C/GC/13 p. 13. 
108 CRC/C/GC/13 p. 21.e. 
109 CRC/C/GC/8 p. 41.  
110 Prop. 2013/14:208 s. 101. Se mer om 5 kap. 11 § SoL i avsnitt 6.3.  
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socialnämndens aktiva roll att väcka talan om vårdnadsöverflyttning i de fall där ena föräldern 

dödat den andra.111 Är det till barnets bästa och om dess säkerhet inte går att säkerställa på annat 

vis, får staten som en typ av åtgärd dra in en förälders rättigheter gentemot barnet enligt art. 

45.2 istanbulkonventionen, men det ska dock inte ses som en åtgärd staten är skyldig att vidta.112 

Har våld inom hemmet begåtts mot eller i närvaro av ett barn ska det ses som en försvårande 

omständighet vid bestämmande av påföljd enligt art. 46.d istanbulkonventionen och staten är 

skyldig att skydda barns rättigheter och intressen under alla utredningar och rättsliga processer 

som innefattar barn som bevittnat våld i hemmet enligt art. 56.2 istanbulkonventionen.  

 

6.3   Samhällets  stödinsatser    

I svensk rätt är det, som nämnts i avsnitt 5, socialnämnden som har det yttersta ansvaret för att 

barn får den hjälp och stöd som de är i behov av.113 Socialnämndens ansvar för barn som 

bevittnat våld eller andra övergrepp mot eller av närstående förtydligas genom 5 kap. 11 § 4 st. 

SoL. Vid tillkomsten av det fjärde stycket i lagrummet diskuterades vikten av att synliggöra att 

våld i nära relationer även innebär att ett närvarande barn anses vara utsatt för brott.114 

Socialnämnden hade även innan tillägget en skyldighet att utge stöd till brottsoffer, vilket 

inkluderade barn, men ett särskilt tillägg om barn som bevittnar våld mot närstående skulle 

förtydliga socialnämndens ansvar gentemot barn som särskilt utsatt grupp.115 Vid samma 

tidpunkt infördes även en möjlighet för barn som bevittnat våld mot närstående att få 

brottsskadeersättning fast än de inte är att anse som målsägande i en domstolsprocess. Denna 

rätt till ersättning uppmärksammar de barn som är drabbade av en våldsam hemmiljö och 

markerar allvaret av en sådan uppväxt.116 

 

Socialnämnden har enligt huvudregeln i 11 kap. 1 och 1 a §§ SoL en skyldighet att inleda en 

utredning när det kommit till deras kännedom att ett barn blivit utsatt för något som kan leda 

till att en åtgärd företas. När det rör barn som bevittnat våld mot närstående tydliggörs denna 

skyldighet genom 6 kap. 1 § 1 st. 2 p. SOSFS 2014:4 då en förhandsbedömning av situationen 

ska göras direkt för att sedan utan dröjsmål inleda en utredning. Enligt de allmänna råden i 6 

kap. 1 § 3 st. SOSFS 2014:4 bör utredningen innehålla en bedömning av barnets situation, vilket 

                                                
111 Prop. 2013/14:208 s. 105.  
112 Prop. 2013/14:208 s. 111 f.  
113 2 kap. 1 § 1 st. SoL. Se även Fridström Montoya, 2014, s. 66.  
114 Prop. 2005/06:166 s. 17. 
115 Prop. 2005/06:166 s. 16 f. 
116 Prop. 2005/06:166 s. 19.  
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stöd och hjälp hen kan behöva både kort- och långsiktigt, vilken typ av våld det rör sig om och 

i vilken utsträckning det förekommit, hur barnet själv uppfattar våldet och hur det kan anses ha 

påverkat barnet och relationen till sina föräldrar samt även föräldrarnas uppfattning av vilka 

följderna kan bli för barnet av att ha bevittnat våld. Framkommer det i utredningen att det 

exempelvis bör ske en ändring i vårdnaden har socialnämnden en skyldighet att framställa en 

sådan ansökan till domstol enligt 5 kap. 2 § 1 st. socialtjänstförordningen (2001:937) (SoF).   

 

Socialnämndens olika typer av insatser varierar, men en generell gränsdragning kan göras 

mellan heldygnsinsatser och öppenvårdsinsatser. Heldygnsinsatserna avser 

familjehemsplacering enligt SoL och LVU samt omedelbart omhändertagande enligt LVU. 

Öppenvårdsinsatserna avser insatser enligt SoL så som strukturerade öppenvårdsprogram, 

behovsprövat personligt stöd och kontaktperson eller kontaktfamilj.117 För barn som bevittnat 

våld är det vanligt med individuella samtal och då brukar socialnämnden utgå från en metod 

som kallas ”Trappan”, vilken ska underlätta vid krissamtal med barn som bevittnat våld inom 

familjen. Syftet med metoden är att barn ska få chansen att prata om sina upplevelser och på så 

vis kunna bearbeta det våld de upplevt för att motverka risken för psykisk ohälsa och PTSD.118  

 

7   Vårdnadsöverflyttning  vid  allvarliga  brister  i  omsorgen      
Vid bedömningar huruvida en vårdnadsöverflyttning ska ske enligt 6 kap. 7 § FB eller inte finns 

många faktorer att ta hänsyn till. Till skillnad från de övriga sätt en förälder kan förlora 

vårdnaden av sitt barn som tidigare diskuterats i avsnitt 4, finns genom detta lagrum även en 

skyldighet för domstolen att beakta den eventuella bestående faran för barnets hälsa eller 

utveckling som vårdnaden innebär.  

 

7.1   Olämpliga  vårdnadshavare  

Om förhållandena i barnets hemmiljö är så undermåliga att det inte kan antas att en förbättring 

kommer ske genom ett omhändertagande av barnet under en viss tidsperiod, ska socialnämnden 

istället ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 7 § FB.119 6 kap. 7 § FB innebär att 

föräldern är olämplig som vårdnadshavare men lagrummet är sparsamt använt då domstolen 

                                                
117 Socialstyrelsen, 2014, s. 7.  
118 Socialstyrelsen 

[http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/trappanmodellen] 
2018-12-03. 

119 Prop. 1981/82:186 s. 38. Se även Singer, 2012, s. 237.  
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drar sig för att uttryckligen kalla föräldrar för olämpliga vårdnadshavare. Schiratzki menar att 

detta har ett samband med presumtionen om att det är till barnets bästa att ha en nära och god 

kontakt med sina föräldrar, vilket försvåras om föräldern får en stämpel som olämplig 

vårdnadshavare.120  

 

Som visats i avsnitt 4.4 ger lagtexten inte särskilt mycket vägledning om vilka omständigheter 

som anses innebära att föräldern försummat eller brustit i omsorgen på ett sådant sätt att en 

vårdnadsöverflyttning skulle kunna bli aktuell, men det tydliggörs mer i förarbetet. För att en 

vårdnadsöverflyttning enligt förevarande lagrum ska bli aktuellt ska barnet befinna sig i en 

risksituation som kan utgöra ett omhändertagande enligt 1 § LVU. Det är inget krav att ett 

sådant beslut ska vara fattat, men det bör endast bli aktuellt i undantagsfall att besluta om en 

vårdnadsöverflyttning utan en tidigare placering enligt LVU. Det är av stor vikt att 

socialnämnden, när det uppdagas att det finns en familjeproblematik, försöker samråda med 

föräldrarna och tidigt sätter in insatser som stöd till familjen för att varken ett omhändertagande 

enligt LVU eller en vårdnadsöverflyttning enligt FB ska behövas. Har barnet placerats med stöd 

av LVU ska socialnämnden verka för återförening mellan barnet och föräldrarna, men i de fall 

där detta inte anses vara en lämplig möjlighet kan socialnämnden ansöka till domstolen om 

vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 7 § FB.121 

 

Utöver det faktum att en vårdnadsöverflyttning i princip alltid bör föregås av en placering enligt 

LVU, bör det även finnas en lämplig person som är villig att överta vårdnadsansvaret. Denna 

person bör ha en relation till barnet, så att barnet känner tillit och kan acceptera personen som 

sin nya vårdnadshavare. Detta innebär att det inte borde bli aktuellt med en 

vårdnadsöverflyttning direkt när socialnämnden får information om vårdnadshavarens 

olämplighet, utan att det enbart kan ske om den andra föräldern anses lämplig att självständigt 

överta vårdnaden omgående. Annars bör vårdnaden kvarstå hos föräldern medan barnet blir 

placerat enligt LVU. Det blir därefter upp till socialnämnden att bedöma hur väl placeringen 

har gått och att det först då skulle kunna bli aktuellt med en vårdnadsöverflyttning.122 

Socialnämnden har dock en skyldighet att hos domstol ansöka om överflyttning av vårdnad om 

de anser att det föreligger grund för att vidta åtgärder gällande vårdnad av barn enligt 5 kap. 2 

§ 1 st. SoF. Det har diskuterats huruvida det istället vore mer lämpligt att socialnämnden direkt 

                                                
120 Schiratzki, 1997, s. 228.  
121 Prop. 1981/82:186 s. 68. 
122 Prop. 1981/82:186 s. 68 f. 
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ska hänskjuta vårdnadsfrågan till domstolen för prövning, istället för att självständigt bedöma 

om det anses nödvändigt med en sådan process innan. Detta har dock inte blivit en realitet ännu, 

då det motiveras med att det inte är lämpligt att socialnämnden ska driva en process som de 

själva anser saknar grund och som slutligen kan innebära att barnet skadas mer än vad det 

gynnas.123 

 

7.2   Risken  att  barnet  far  illa    

Vid beslut som rör vårdnad ska barnets bästa vara avgörande enligt 6 kap. 2 a § 1 st. FB och 

denna bedömning ska ta sikte på dels risken för att barnet far illa eller att någon i barnets familj 

blir utsatt för övergrepp, dels barnets behov av nära och god kontakt med sina föräldrar enligt 

6 kap. 2 a § 2 st. FB. Domstolen ska så långt som möjligt beakta dessa två faktorer för att 

komma fram till ett beslut som är till barnets bästa. Risken för att barnet far illa ska dock väga 

tyngre än barnets behov av kontakt med båda föräldrarna, då barn har en absolut rätt att inte bli 

utsatt för våld, övergrepp eller annan kränkande behandling.124 Att barn blir utsatta för våld 

eller tvingas bevittna våld i hemmet kan få negativa konsekvenser för barnets psykiska 

välmående,125 något som utvecklats mer i avsnitt 6. 

 

Om våld i familjen kommer till socialnämnden eller domstolens kännedom ska en 

riskbedömning alltid göras. Riskbedömningen ska grundas på tidigare klarlagda övergrepp, om 

det framkommit hot om sådana övergrepp, förälderns attityd till våld och om det föreligger en 

missbruksproblematik eller psykisk sjukdom. Tidigare klarlagda eller påstådda övergrepp har 

betydligt lägre beviskrav än vad som gäller vid brottmål, vilket innebär att även om en 

förundersökning lagts ned kan de omständigheterna ändå beaktas vid ett vårdnadsmål. Om 

domstolen därefter anser att det föreligger risk att barnet far eller kan komma att fara illa ska 

det väga tungt vid beslutsfattandet. Har en förälder utsatt barnet eller någon närstående i 

familjen för våld, trakasserier eller andra kränkningar anses det generellt sett vara till barnets 

bästa att den föräldern inte är vårdnadshavare. Här ska särskilt beaktas om dessa händelser har 

skett systematiskt under en lång period och om föräldern gjort detta för utöva makt och kontroll 

då dessa typer av agerande ofta sitter djupt rotat i föräldern och därmed kan vara svårt att 

förändra vilket riskerar att barnet far illa i större utsträckning. Har föräldern däremot företagit 

enstaka överilad handling mot den andra föräldern anses inte risken för att barnet far illa vara 

                                                
123 Prop. 2005/06:99 s. 43 f.  
124 Prop. 2005/06:99 s. 41 f. Se även 6 kap. 1 § FB. 
125 Prop. 2005/06:99 s. 42.  
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lika stor.126 Tidsaspekten om när övergreppen har skett är också av betydelse, då övergrepp som 

ligger nära i tiden innebär en större risk att barnet far illa.127 Vidare bör socialnämnden väcka 

talan om överflyttning av vårdnad till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare i de fall 

där ena föräldern har dödat eller försökt döda den andra föräldern.128 

 

8   Benägenheten  att  väcka  talan  om  vårdnadsöverflyttning      
Socialnämnden har, som tidigare framkommit i uppsatsen, en viktig roll att uppmärksamma de 

barn som lever i våldsamma familjeförhållanden genom att bl.a. väcka talan om en 

vårdnadsöverflyttning hos domstol. Hur väl socialnämnden uppfyller dessa bestämmelser i 

praktiken kommer att behandlas i detta avsnitt. 

 

8.1   Socialstyrelsens  kartläggning  av  vårdnadsöverflyttningar    

Socialstyrelsen fick år 2012 uppdrag av regeringen att utreda i vilken omfattning och i vilka 

situationer socialnämnden faktiskt väcker talan om överflyttning av vårdnad till följd av 

allvarligt våld eller dödligt våld i nära relationer.129 Uppdraget syftade till att se om 

socialnämnden agerar på ett korrekt sätt eller om ett förtydligande av deras ansvar krävs samt 

om det anses nödvändigt att vidta några ytterligare åtgärder för att socialnämnden ska fokusera 

mer på detta i framtiden.130  

 

Utredningen genomfördes med en enkätundersökning till alla Sveriges kommuner, varav 207 

av 321 kommuner besvarade enkäten, för att se när och i vilken omfattning socialnämnden 

väcker talan om överflyttning av vårdnad vid förekomst av våld i hemmet eller när ena föräldern 

har avlidit till följd av den andra förälderns dödliga våld samt vilka rutiner och åtgärder som 

vidtas i sådana situationer.131 

 

8.2   Resultatet  från  socialstyrelsens  kartläggning    

En del av kartläggningen fokuserade på de ärenden där allvarligt våld inom familjen varit känt 

för socialnämnden. De definierar allvarligt våld som ”våld i familjen som kan befaras medföra 

                                                
126 Prop. 2005/06:99 s. 42 f. 
127 Prop. 2005/06:99 s. 42 f.  
128 Prop. 2005/06:99 s. 44.  
129 Socialstyrelsen, 2013, s. 9.  
130 Socialstyrelsen, 2013, s. 9.   
131 Socialstyrelsen, 2013, s. 15.  
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bestående fara för barnets hälsa eller utveckling.”,132 vilket överensstämmer med farerekvisitet 

i 6 kap. 7 § 1 st. FB. Kartläggningen visade att 98 av 207 kommuner hade under perioden för 

undersökningen haft ärenden med allvarligt våld.133  Kommunerna hade dock i stor utsträckning 

svårt att visa hur många barn det faktiskt rörde sig om. Av dessa 98 kommuner var det enbart i 

5 kommuner som socialnämnden hade väckt talan om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 7 

§ FB. I de kommuner där en talan inte hade väckts motiverades det med att ena föräldern redan 

hade ansökt om ensam vårdnad eller att vårdnaden över barnet i ett senare skede skulle flyttas 

över till familjehemsföräldrarna istället enligt 6 kap. 8 § FB. I utredningen framkom dock att 

socialnämndens rutiner angående vårdnadsöverflyttningar kraftigt varierade beroende på vilken 

kommun det handlar om.134  

 

Till skillnad mot förekomsten av allvarligt våld inom familjen visade kartläggningen att i de 

situationer där ena föräldern har dödat den andra är det närmast standard för socialnämnden att 

väcka talan om överflyttning av vårdnad till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. 

Det rörde sig om totalt 23 ärenden med dödligt våld och av dessa ansåg socialnämnden att i 18 

ärenden var rekvisiten i 6 kap. 7 § FB var uppfyllda och även domstolen delade deras 

bedömning och föräldern fråntogs därmed vårdnaden. I många av fallen dröjde det dock ända 

upp till ett och ett halvt år innan den faktiska överflyttningen skedde. Varför en 

vårdnadsöverflyttning inte skedde i de övriga 5 ärendena berodde på att socialnämnden inte 

kunde lokalisera någon person i barnets närhet som var lämplig att överta vårdnaden. För att en 

vårdnadsöverflyttning skulle kunna ske i de fallen var socialnämnden tvungna att avvakta för 

att se hur LVU-placeringen utfallit innan familjehemsföräldrarna eventuellt skulle kunna överta 

vårdnaden i ett senare skede.135 

 

Det är problematiskt att så få kommuner använder sig av 6 kap. 7 § FB och socialstyrelsen 

ansåg därför att socialnämnden var i behov av mer kunskap om lagrummet och möjligheten att 

väcka talan om vårdnadsöverflyttning i de situationer där allvarligt våld förekommit inom 

familjen och inte enbart vid dödligt våld.136 Detta kunskapslyft menades skulle ske genom en 

kompetensutveckling för de anställda hos socialnämnden samt att socialstyrelsens 

                                                
132 Socialstyrelsen, 2013, s. 18. 
133 Socialstyrelsen, 2013 s. 18. Obs! 114 kommuner besvarade inte denna fråga och 89 kommuner svarade att de 

inte haft sådana ärenden under den efterfrågade tidsperioden.  
134 Socialstyrelsen, 2013, s. 19 f. 
135 Socialstyrelsen, 2013, s. 16.  
136 Socialstyrelsen, 2013, s. 25. 
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handböcker137 skulle uppdateras och revideras för att förmedla tydligare riktlinjer och stöd i 

socialnämndens handläggning. Riktlinjerna har efter denna kartläggning förtydligats genom 

dels SOSFS 2014:4, som tagits upp i avsnitt 6.3, dels tillhörande handbok.138 

 

9   Domstolens  syn  på  vårdnadsöverflyttning      
De rättsfall som undersökts för denna uppsats kommer i följande avsnitt att kort sammanfattas 

för att se vilka omständigheter som domstolen väljer att lägga till grund för överflyttning av 

vårdnad enligt 6 kap. 7 § FB. I alla tre fall är barnen omhändertagna och/eller placerade enligt 

1 och 2 §§ LVU. Gemensamt för dessa fall är att domstolen gick igenom de rättsliga 

förutsättningarna för barnets bästa enligt 6 kap. 2 a § FB, föräldrarnas samarbetsförmåga enligt 

6 kap. 5 § FB och vilka rekvisit som ska vara uppfyllda enligt 6 kap. 7 § FB samt vad som 

framkommer i doktrin angående det nästintill gällande kravet om en föregående placering enligt 

LVU. Endast ett av målen initierades av socialnämnden.139 

 

9.1   Svea  Hovrätts  mål  nr  T  11348–17  

 I Svea Hovrätts mål nr T 11348–17 framkom att två barns, varav ett hunnit bli myndigt innan 

fallet prövades i hovrätten, uppväxt varit präglat av fysiskt och psykiskt våld samt ett orimligt 

betungande ansvarstagande från en tidig ålder. Detta mål är intressant då modern flera år 

tidigare fick ensam vårdnad efter föräldrarnas skilsmässa och att domstolsprocessen initierades 

av fadern med yrkande om ensam eller gemensam vårdnad, och alltså inte av socialnämnden. 

Tingsrätten (TR) resonerade i moderns lämplighet som vårdnadshavare där slutsatsen ledde till 

att hon ansågs olämplig och skulle fråntas vårdnaden i enlighet med 6 kap. 7 § 1 st. FB. Det 

lades stor vikt på den vårdnads-, boende- och umgängesutredning (vårdnadsutredning) som 

socialnämnden på begäran av TR utfört, vilket resulterade i att ingen av föräldrarna ansågs vara 

lämplig som vårdnadshavare.  

 

HovR ansåg dock inte att modern i sig var olämplig som vårdnadshavare eller att det var något 

som tydde på att hon var otillräcklig i den nuvarande situationen, men att barnet, under hennes 

vårdnad, under 3,5 års tid varit placerad i familjehem och fått insatser vilka hade inneburit en 

                                                
137 Se handböckerna ”Våld – handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och deras barn som 

bevittnat våld” och ”Om barnet behöver ny vårdnadshavare”; Socialstyrelsen, 2013, s. 25.  
138 Se socialstyrelsens handbok ”Våld – handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld 

i nära relationer”.  
139 Hovrätten för Västra Sveriges mål nr T 2212–13.  
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instabil tillvaro för barnet. Barnet var dessutom så pass gammal, 15 år, att dennes vilja måste 

tas hänsyn till och han tydligt gav uttryck för att han inte ville att hans mamma skulle ha 

vårdnaden av honom. Enligt domstolen kunde det inte därmed inte anses vara till barnets bästa 

att mamman stod kvar som vårdnadshavare.  

 

Vad gäller pappan fäste inte domstolen särskild stor vikt vid hans tidigare psykiska ohälsa, 

hemlöshet eller arbetslöshet utan istället på att barnet och pappan hade en god kontakt och 

relation till varandra. Domstolen fäste däremot desto mer vikt på den ovilja och misstro som 

pappan visade socialnämnden och hans bristande insikt av barnets behov av stöd och insatser 

från socialnämnden att han med stor sannolikhet inte skulle kunna tillgodose barnets behov av 

detta om han skulle ha vårdnaden av barnet. Det ansågs därför inte vara till barnets bästa att 

pappan skulle ha vårdnaden.  

 

Föräldrarnas djupgående konflikt var också en faktor som domstolen vägde in i 

lämplighetsbedömningen och att det inte skulle vara till barnets bästa om en gemensam vårdnad 

utsågs. Den lämpligaste lösningen och vad som ansågs vara förenligt med barnets bästa ansågs 

vara att en särskild förordnad vårdnadshavare skulle utses för barnet.  

 

Varken TR eller HovR tog uttryckligen i domskälen beaktning till det faktum att barnet hade 

bevittnat våld i hemmet. 

 

9.2   Göta  Hovrätts  mål  nr  T  16–12    

Göta Hovrätts mål nr T 16–12 rörde en familj där föräldrarna ingått äktenskap som var 

arrangerat. I detta fall väckte mamman talan om ensam vårdnad. Pappan hade varit våldsam 

mot mamman och barnen både under tiden familjen bodde tillsammans men även efter 

skilsmässan förekom en hotbild från pappan och hans släktingar. Polisen beslutade om 

personskydd och skyddade personuppgifter för både mamman och barnen p.g.a. denna hotbild 

och till följd av mammans bristande insikt om barnens behov av skydd blev barnen 

omhändertagna enligt LVU med hemlig vistelseort.  

 

Pappan polisanmäldes för våldet mot mamman och barnen men förundersökningen lades ned, 

men socialnämndens vårdnadsutredningar som utfördes gjorde bedömningen att det fanns en 

reell hotbild mot dem och att barnen själva berättade att de varit utsatta för och bevittnat våld i 
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hemmet. Pappan ansågs inte lämplig som vårdnadshavare till följd av detta våld. Mamman 

ansågs inte heller lämplig som vårdnadshavare då även hon varit våldsam mot barnen och hade 

en bristande omsorgsförmåga samt saknade insikt om barnens behov av skydd vilket lett till att 

hon inte skyddat barnen i tillräcklig utsträckning.  

 

Socialnämnden gjorde dock bedömningen att det inte fanns möjlighet att utse en särskild 

förordnad vårdnadshavare då barnen enbart var omhändertagna och ännu inte placerade i en 

mer permanent form av familjehem och att en vårdnadsöverflyttning därmed skulle avvaktas 

trots att ingen av föräldrarna kunde anses vara lämpliga vårdnadshavare.  

 

TR instämde i socialnämndens bedömning att ingen av föräldrarna var lämpliga som 

vårdnadshavare och menade dessutom att med hänsyn till att det även föreligger en hotbild från 

barnens släktingar var det inte förenligt med barnens bästa att någon släkting skulle överta 

vårdnadsansvaret. Trots de uppgifter som ligger på TR:s bord om olämpligheten i föräldrarna 

och i släktingarna anser TR att det inte är lämpligt att föra över vårdnaden i detta skede, utan 

att vårdnaden ska kvarstå hos mamman trots bristande omvårdnadsförmågan, då det skulle 

innebära minst risk för barnen. HovR instämde i TR:s bedömning, men menar att detta bör tas 

upp till prövning vid ett senare skede och att det är upp till socialnämnden att väcka en sådan 

talan i enlighet med 6 kap. 7 § FB.  

 

9.3   Hovrätten  för  Västra  Sveriges  mål  nr  T  2212–13    

I Hovrätten för Västra Sveriges mål nr T 2212–13 väckte socialnämnden talan om överflyttning 

av vårdnad. I detta fall var pappan dömd för grov kvinnofridskränkning av mamman och grov 

fridskränkning av barnen. Några månader efter domen flyttade mamman till Tyskland och hade 

efter det i princip ingen kontakt med barnen vilket ledde till att barnen LVU-placerades hos 

farmodern. I anslutning till att pappan skulle frigivas omplacerades barnen på olika familjehem 

med hemliga orter.  

 

Socialnämndens vårdnadsutredning bedömde att båda föräldrarna var olämpliga som 

vårdnadshavare samt att ingen släkting heller ansågs var lämplig då ingen skyddat barnen från 

det våld barnen tidigare upplevt och bevittnat. Behovet av att vara placerad på familjehem 

bedömdes vara långsiktigt då ingen av ovanstående skulle kunna ge barnen en trygg miljö att 

växa upp i.  
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TR menade dock att om barnen skulle bli tilldelad en, för dem okänd, särskilt förordnad 

vårdnadshavare att det förelåg en risk för dem att förlora sitt kulturarv och i en längre 

utsträckning även sin identitet. De bedömde därför att det vore till barnens bästa om farmodern 

fick överta vårdnadsansvaret, något som även överensstämde med barnens önskemål. TR utsåg, 

trots att det strider mot 6 kap. 10 a § FB, även barnens tidigare gode man som särskilt förordnad 

vårdnadshavare vilket var något som HovR ändrade i sin dom. HovR menade att pappan 

allvarligt hade brustit i omsorgen om barnen genom det våld han utsett barnen för och det våld 

som de tvingats bevittna, vilket inte kunde leda till annan bedömning än att han var olämplig 

som vårdnadshavare. Då mamman inte hade visat intresse för barnen sedan hon flyttat 

utomlands kunde inte heller hon anses vara lämplig. Genom de utredningar som företagits ansåg 

inte HovR att farmodern i sig skulle vara olämplig att inneha vårdnaden, trots att hon förnekade 

att hennes son utsatt barnen för de brott som han var dömd för, då barnen även fortsättningsvis 

skulle vara familjehemsplacerade på hemliga orter. HovR utsåg därför farmodern till särskilt 

förordnad vårdnadshavare över barnen.  

 

10  Diskussion    
Denna uppsats har tagit sikte på vårdnadsöverflyttningar i samband med att barn bevittnat våld 

i hemmet och för att sammanfatta vad som framkommit och besvara uppsatsens syfte kommer 

därför en diskussion angående samhällets ansvar för barn som bevittnat våld och det 

problematiska i att socialnämnden enbart i en liten utsträckning väcker talan om 

vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 7 § FB göras samt vad en inkorporering av 

barnkonventionen kan medföra i framtiden för barn och deras rättigheter.  

 

10.1    Överflyttning  av  vårdnad  i  realiteten    

Som visats i uppsatsen medför vårdnad av barn ett stort ansvar över en omyndig människas liv 

då en vårdnadshavare har både rätt- och skyldighet att ta ansvar och de beslut som rör barnets 

personliga och, då vårdnadshavaren även är barnets förmyndare, ekonomiska 

angelägenheter.140 Med hänsyn till att barn under 18 år inte själva har eller endast i begränsad 

mån har rättshandlingsförmåga,141 står de i en beroendeställning till sina föräldrar då de är 

beroende av att föräldrarna i alla lägen ska fatta beslut som rör dels deras dagliga omsorg, dels 

                                                
140 6 kap. 1 § FB; 6 kap. 2 § 2 st. FB; 10 kap. 2 § FB; 12 kap. 1 § FB.  
141 9 kap. 1 § FB.  
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mer ingripande beslut för framtiden som ska vara till deras bästa. Det kan sägas att inneha 

vårdnaden av ett barn innebär ett avsevärt åtagande som ställer vissa långtgående krav på 

föräldrarna. Av Schiratzkis syn på barnets bästa i en inskränkt bemärkelse skulle dessa krav på 

föräldrarna kunna anses utgöras av att tillgodose barnet de allmänna sociala rättigheterna och 

att barnet inte blir utsatt för straffbara handlingar.142 Genom art. 19 barnkonventionen åläggs 

inte enbart staten, utan även föräldrarna, att skydda barn mot att utsättas för fysiskt och psykiskt 

våld. Då bevittnande av våld i hemmet definieras som psykiskt våld bör både staten och 

föräldrarna anses ha brustit i sina skyldigheter att tillvarata barnets bästa i en inskränkt 

bemärkelse i de situationer där det inträffar.  

 

Tidigare forskning har visat att en våldsutövande förälder generellt sett har sämre 

föräldraförmåga och inte tillgodoser barnets behov på det sätt som eftersträvas, som exempelvis 

att ge barnet en trygg uppväxt där hen har möjlighet att utvecklas på ett lämpligt sätt.143 Att 

barnet växer upp med en kontrollerande förälder som använder sig av våldsamma 

uppfostringsmetoder och som inte främjar att barnet uttrycker sina åsikter eller får utlopp för 

sin kreativitet är bekymmersamt, särskilt då dessa föräldrar generellt sett saknar insikt om vilka 

allvarliga konsekvenser våldet inom familjen kan ha för barnet både kort- och långsiktigt.144 

Våldet inom familjen kan ha en allvarlig inverkan på barns psykiska hälsa och sociala 

relationer, men även dess framtid rent yrkesmässigt då skolprestationen kan lida skada till följd 

av att bevittna våld.145 Det är problematiskt ur flera avseenden att en våldsutövande och 

kontrollerande förälder har vårdnaden över barnet. En aspekt av detta är den maktposition 

föräldern har gentemot barnet, där hen kan styra och kontrollera barnets liv på ett sätt som kan 

medföra negativa konsekvenser för barnet. Detta kan ske exempelvis genom att neka besök till 

hälso- och sjukvård som inte är akuta eller neka passansökningar för barnet. Vidare kan 

vårdnadshavaren, trots att barnet är placerad enligt SoL, neka till de stödinsatser som erbjuds 

samt ha insyn i barnets liv som utifrån barnets synvinkel kan vara obehagligt om barnet känner 

sig rädd för föräldern. En annan aspekt är de negativa psykiska hälsoproblem som det kan 

innebära för ett barn som bor i ett hem där våld är vanligt förekommande. 

 

                                                
142 Se avsnitt 3.3 och Schiratzki, 2017, s. 39. 
143 Holt m.fl., 2008, s. 801. Se även 6 kap. 1, 2 §§ FB.  
144 Holt m.fl., 2008, s. 801. 
145 Holt m.fl., 2008, s. 802 ff.; prop. 2006/07:38 s. 23; SOU 2006:65 s. 98. 
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Som tidigare visats i uppsatsen, ska det alltid göras en riskbedömning så fort det kommer till 

socialnämnden eller domstolens kännedom om förekomsten av våld i ett barns familj. 

Domstolen får i den typen av ärenden kännedom om våld inom familjen antingen när ena 

föräldern väcker talan om ändring av vårdnaden eller när socialnämnden väcker talan om 

vårdnadsöverflyttning. Domstolen har med andra ord en mer begränsad möjlighet att få 

kännedom om omständigheter i enskilda familjer än vad socialnämnden har. För att kunna 

tillvarata barnets bästa och rättighet att inte behöva utstå att bevittna våld inom hemmets 

stängda dörrar ligger därför ett stort ansvar på socialnämnden och deras bedömning av 

eventuella risker.  

 

Det var ingen förälder i något av de tre rättsfallen som studerats som domstolen ansåg vara 

lämplig som vårdnadshavare. I Göta Hovrätts mål nr T 16–12 kvarstod dock vårdnaden hos 

mamman men enbart p.g.a. att barnen ännu inte var placerade i ett mer permanent familjehem 

och att det inte fanns någon lämplig släkting att utse som särskild förordnad vårdnadshavare. 

Att ingen av dessa föräldrar ansågs lämpliga som vårdnadshavare överensstämde med vad 

socialnämnden kommit fram till i sina vårdnadsutredningar och deras rekommendationer av 

särskild förordnade vårdnadshavare. Detta tyder på att domstolen är benägen att döma i enlighet 

med socialnämndens vårdnadsutredning och därmed även enligt deras riskbedömning.  

 

Domstolen måste givetvis även göra en egen riskbedömning av situationen och barnets bästa. I 

fallen har domstolen resonerat både på liknande och olika sätt vad gäller barnets bästa. När en 

förälder har utsatt barnet eller någon närstående till barnet för våld framställs det i förarbeten 

att det överlag inte är förenligt med barnets bästa att den föräldern kvarstår som 

vårdnadshavare.146 Ett sådant uttalande, i förening med 6 kap. 2 a § 2 st. FB, barnkonventionen 

och istanbulkonventionens bestämmelser om barn som bevittnat våld, bör medföra att det vid 

domstolens bedömning ska tas särskild hänsyn till om barnet bevittnat våld, vilket görs i Göta 

Hovrätts mål nr T 16–12 och Hovrätten för Västra Sveriges mål nr T 2212–13. I Svea Hovrätts 

mål nr T 11348–17 var det ingenting som HovR uttryckligen tog hänsyn till vid sin bedömning, 

utan det var enbart något som framkom och diskuterades i vårdnadsutredningen. Att domstolen 

vid sin bedömning inte uttryckligen tog hänsyn till att barnet hade bevittnat våld är oroväckande 

eftersom det sänder ut signaler att det inte är något som är av vikt för bedömningen. Fastän 

domstolen fokuserade på föräldrarnas olämplighet och barnets egen vilja anser jag att det är 

                                                
146 Prop. 2005/06:99 s. 42. 
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viktigt att det även framgår i domskälen att domstolen beaktat det faktum att barnet bevittnat 

våld för att markera att det inte är acceptabelt i ett samhälle som värnar om barnets mänskliga 

rättigheter.  

 

Vad domstolen tar med i sin riskbedömning har betydligt lägre beviskrav än i brottmål, vilket 

är något som kan tyckas vara underligt, särskilt för föräldrarna. Detta var något som framkom 

i Göta Hovrätts mål nr T 16–12, där en tidigare förundersökning mot pappan lades ned men 

som i domskälen ändå var en av anledningarna till varför han inte ansågs lämplig som 

vårdnadshavare. Att det i vårdnadsmål är lägre beviskrav beror på att det är barnets bästa som 

är i fokus och risken för att barnet eller någon närstående utsätts för övergrepp eller far illa är 

det huvudsakliga, och därför inte om det finns tillräckligt med omständigheter som kan bevisa 

att ett brott har begåtts. Det är barnets rättigheter och inte föräldrarnas rättigheter som väger, 

eller åtminstone ska väga, tyngst i dessa typer av mål i domstolen.   

 

De omständigheter som låg till grund för vårdnadsöverflyttningarna enligt både 

socialnämndens vårdnadsutredning och domstolens bedömning kan sammanfattas enligt 

följande. Den viktigaste faktorn de fokuserade på var under vilka förhållanden barnet hade växt 

upp, särskilt om det hade präglats av fysiskt och psykiskt våld mot antingen barnet eller någon 

närstående. Tidigare uppgifter om våld genom polisanmälningar och domar som härrörde sig 

till brott mot barnet och mamman lades till grund för bedömningen, men inte psykisk ohälsa 

och sociala problem i lika stor utsträckning. Däremot var en stark faktor i bedömningen 

huruvida föräldern skulle kunna tillgodose barnet dess behov av insatser och stöd från 

socialnämnden och hur väl samarbetsförmågan med socialnämnden sett ut tidigare och hur den 

kunde antas att se ut i framtiden. En annan typ av samarbetsförmåga som domstolen lade vikt 

vid var den emellan föräldrarna och var deras konflikt så pass infekterad var detta något som 

också talade emot lämpligheten för, åtminstone, en gemensam vårdnad. Beroende på barnets 

ålder togs hänsyn till dess vilja om vem som skulle inneha vårdnaden om det.  

 

Det är bekymmersamt att Sverige genomgående i förarbeten, lagändringar och ratificeringar av 

internationella traktat argumenterar för barnens mänskliga rättigheter och vikten av att de ska 

respekteras för sitt fulla människovärde, när det uppenbarligen inte efterföljs i realiteten. Jag 

anser inte att det kan vara till barnets bästa att vårdnaden kvarstår på en förälder som 

uppenbarligen är olämplig att utöva vårdnaden av barnet. Med uppenbarligen olämplig avser 
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jag de föräldrar som utsätter sina barn för att växa upp i en våldsam hemmiljö som därmed inte 

tillvaratar barnets rättigheter och fulla potential att utvecklas i en god och trygg miljö.  

 

10.2    Samhällets  ansvar  för  barn  som  bevittnat  våld    

Det framkommer i flera internationella instrument och även i nationell rätt att samhället har ett 

långtgående ansvar för barn och att de ska växa upp under trygga förhållanden med respekt för 

deras mänskliga rättigheter.147 Sverige har åtagit sig att följa dessa regler och det yttersta 

ansvaret för barn i Sverige åligger socialnämnden.148 Det är därför oroväckande att detta inte 

efterlevs, vilket blir tydligt då talan om överflyttning av vårdnad inte väcks i tillräckligt stor 

utsträckning i de fall där rekvisiten i 6 kap. 7 § FB är uppfyllda och varför domstolen ansetts 

vara försiktiga med att stämpla föräldrar som olämpliga. I ett rättssamhälle måste dock vissa 

handlingar få konsekvenser, annars skulle hela systemet fallera. Har en förälder underlåtit att 

tillgodose sitt barn en trygg uppväxt och istället låtit det växa upp i en våldsam miljö där barnet 

varit tvungen att bevittna våld måste det få konsekvenser. Att vara vårdnadshavare över sitt 

barn borde inte ses som en rättighet som förälder utan snarare ett privilegium som kan gå 

förlorat om det inte hanteras på rätt sätt. Barnens rättigheter måste komma före föräldrars 

rättigheter, då barn är i en särskilt utsatt situation och inte på samma sätt kan tillvarata sina 

rättigheter som vuxna människor kan. Det är därför samhället måste finnas där och kunna 

tillvarata barnets rättigheter för barnets räkning i de fall där föräldrarna brister.  

 

Socialstyrelsens kartläggning visade att socialnämnden inte väcker talan i stor utsträckning. 

Visserligen kan det argumenteras för att denna undersökning gjordes för så pass många år sedan 

att den inte är relevant, men jag anser ändå att den är av relevans då den visar på ett mönster 

hos socialnämnden om dess benägenhet och kunskap gällande att väcka talan om överflyttning 

av vårdnad enligt 6 kap. 7 § FB. Sedan kartläggningen gjordes har SOSFS 2014:4 tillkommit 

och även en handbok för att öka socialnämndens kunskap om detta. Vårdnadsöverflyttningar 

sker dock fortfarande sällan i praktiken, vilket kan bekräftas av bristen på rättsfall. Någon 

skillnad på socialnämndens benägenhet att väcka talan om vårdnadsöverflyttning verkar därför 

inte ha skett i någon märkbar utsträckning trots tydliggörandet av skyldigheten att väcka sådan 

talan. Socialnämndens icke-benägenhet borde dock inte innebära att det inte finns ett behov av 

fler domar. I två av de tre rättsfallen var det en förälder som väckte talan och där ansåg varken 

                                                
147 Barnkonventionen; istanbulkonventionen; 6 kap. FB.  
148 Se bl.a. art. 2 barnkonventionen; 2 kap. 1 § SoL; Fridström Montoya, 2014, s. 66. 
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socialnämnden eller domstolen att någon av föräldrarna var lämpliga som vårdnadshavare. 

Detta tyder på att det finns ett behov av att socialnämnden väcker talan i en större utsträckning, 

då det säkerligen finns föräldrar i samhället som inte själva med gott mod initierar en 

domstolsprocess med allt vad det innebär. I Göta Hovrätts mål nr T 16–12 uppmanade HovR 

socialnämnden att i ett senare skede väcka talan om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 7 § FB. 

Detta borde tala för att socialnämnden inte väcker talan i tillräckligt stor utsträckning om 

domstolen måste uppmärksamma dem på deras lagstadgade skyldighet. Det tyder också på att 

domstolen menar att så länge socialnämnden väcker talan i de fall där omständigheterna 

uppfyller lagens rekvisit så kommer domstolen döma i enlighet med socialnämndens yrkanden 

och att en vårdnadsöverflyttning därmed kan bli aktuell. Det framstår som att socialnämnden, 

som det ser ut i dagsläget, hellre är benägna att vänta på att eventuellt i framtiden göra en 

överflyttning av vårdnad genom 6 kap. 8 § FB efter tre år när barnet har varit placerat i ett 

familjehem. Detta innebär ju dock att föräldern ändå under tre års tid har kontroll och insyn i 

barnets liv, vilket får negativa konsekvenser för barnet och det kan känna sig otryggt under den 

perioden. Det kan inte anses vara till barnets bästa att det ska leva under ovisshet i tre år innan 

en sådan överflyttning på sikt eventuellt kan ske.  

 

Det är samhällets ansvar att se till att de barn som växer upp i hem där våld är en del av vardagen 

kan ta sig ur den miljön och få den hjälp och stöd de behöver. I detta avseende vilar samhällets 

ansvar främst på socialnämnden. Det har genom uppsatsen visats att socialnämnden inte väcker 

talan om vårdnadsöverflyttning i den utsträckning som de bör i de fall där rekvisiten för 6 kap. 

7 § FB är uppfyllda och att samhället därmed brister i sitt ansvar över dessa barn. Genom detta 

menar jag givetvis inte att socialnämnden i framtiden borde börja väcka talan om 

vårdnadsöverflyttningar så fort problematik inom familjen uppdagats, utan det är viktigt att 

förstå att en vårdnadsöverflyttning är en långsiktig lösning och ingenting som ska göras utan 

en ordentlig grund. Det som menas är att i de fall där det är mer eller mindre uppenbart att 

rekvisiten är uppfyllda ska en talan väckas. Exempel på detta är de fall som tagits upp i 

uppsatsen då socialnämnden inte väckte talan trots att det uppenbarligen fanns grund för en 

sådan då problematiken var välkänd inom socialnämnden. Om socialnämnden i framtiden 

skulle väcka talan i de situationerna borde barnets bästa i större utsträckning kunna tillvaratas 

och samhället skulle kunna erbjuda ett bättre skydd mot fysiskt och psykiskt våld. Det har 

bevisligen inte medfört någon större skillnad med varken införandet av SOSFS 2014:4 eller den 

nya handboken, vilket gör det svårt att motivera vad som faktiskt skulle kunna innebära en 

förändring på detta område. En sak är dock säker, något måste göras och vill Sverige vara ett 
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land som värnar om barnen och deras mänskliga rättigheter måste socialnämnden ta sitt ansvar 

och handla i enlighet med vad som åligger dem enligt lag. I grund och botten tror jag att det 

handlar om utbildning. Socialnämndens personal måste utbildas i vårdnadsöverflyttningar och 

den tillhörande processen samt hur de väcker en sådan talan. Genom ett sådant kunskapslyft är 

det min förhoppning att socialnämndens benägenhet att väcka talan om vårdnadsöverflyttning 

på sikt kommer att förbättras och att barnens rättigheter, även i praktiken, kommer att väga 

tyngre än föräldrarnas rättigheter.  

 

10.3    Betydelsen  av  inkorporering  av  barnkonventionen  till  svensk  rätt    

Barnkonventionen är den mest ratificerade konventionen i världen då alla konventionsstater 

utom USA har ratificerat den.149 Detta tyder på vilken viktig och stark ställning den har och hur 

viktigt barns mänskliga rättigheter anses vara runt om i världen. Utifrån vad uppsatsen visat hur 

socialnämnden, och i längre utsträckning därmed Sverige, hanterar vårdnadsfrågan av barn som 

växer upp under instabila hemförhållanden där våld är en del av vardagen anser jag att Sverige 

brister i sina åtaganden av barnkonventionens bestämmelser, särskilt vad gäller art. 19 

barnkonventionen om skydd mot alla former av fysiskt och psykiskt våld samt art. 3 

barnkonventionen om barnets bästa. Genom att underlåta att väcka talan om 

vårdnadsöverflyttning i de fall där en förälder inte är lämplig som vårdnadshavare och där det 

finns risk att barnets psykiska hälsa påverkas negativt tar inte Sverige hänsyn till barnets bästa, 

varken på kort eller lång sikt samt förser inte dessa barn med det skydd mot fysiskt och psykiskt 

våld som de har rätt till. Det kan inte vara förenligt med barnets bästa att vara bunden till en 

våldsutövande förälder på det vis som vårdnaden innebär.  

 

Den 1 januari 2020 träder lagen (2018:1197) om förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter i kraft i Sverige. Som tidigare framhållits kommer denna inkorporering innebära att 

barnkonventionen framöver gäller som svensk lag vilket kommer leda till att barns rättigheter 

blir mer synliga och lättare kan tillvaratas då exempelvis enskilda artiklar då kommer bli 

möjliga att åberopa i domstol.150  

 

 

                                                
149 FN [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

11&chapter=4&clang=_en] 2018-11-07; Schiratzki, 2017, s. 27.  
150 Prop. 2017/18:186 s. 74–89. 
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Det är naturligtvis svårt att försöka förutse vilken betydelse en inkorporering av 

barnkonventionen kan komma att få i svensk rätt och särskilt i vilken utsträckning mål om 

vårdnadsöverflyttningar i domstol kan komma att påverkas, men spekulationer kan göras. 

Precis som de argument som föranledde arbetet för en inkorporering, håller jag med om att en 

inkorporering är det bästa tillvägagångssättet för att belysa och öka kunskapen om barnens 

mänskliga rättigheter och Sverige går definitivt i rätt riktning för ett samhälle där alla barn ska 

bli prioriterade och sedda som bärare av rättigheter. Det är min förhoppning att en inkorporering 

kommer få de olika samhällsaktörerna att fokusera på barnets rättigheter, snarare än föräldrars 

rättigheter.  

 

Vad gäller vårdnadsöverflyttningar tror jag att en inkorporering kommer medföra en större 

medvetenhet hos socialnämnden och förhoppningsvis innebära ett kunskapslyft, trots de 

insatser som redan satts in, för att uppmärksamma de barn som växer upp i våldsamma familjer 

och blir utsatta för psykiskt våld då socialnämnden på ett mer tydligt sätt blir skyldiga att handla 

för barnets bästa. I de fall där en avvägning görs hos socialnämnden huruvida det är lämpligt 

att väcka talan kan barnkonventionens bestämmelser om skyldigheterna gentemot barns rätt att 

inte bli utsatta för psykiskt våld och att deras bästa alltid ska tas hänsyn till vara mer vägledande 

och väga tyngre än förälderns rätt till sitt barn och att inte stämplas som olämplig 

vårdnadshavare. Utifrån de rättsfall som studerades beslutade domstolen i enlighet med vad 

socialnämnden hade uttalat sig huruvida det var lämpligt eller ej att vårdnaden kvarstod på 

föräldern. Detta tyder på att domstolen har stort förtroende för socialnämndens bedömningar 

om vad som är bäst för barnet då de besitter mer kunskap om utsatta barn och konsekvenserna 

som medföljer. En följd av inkorporeringen borde därför leda till fler domar om 

vårdnadsöverflyttningar enligt 6 kap. 7 § FB om socialnämnden i större utsträckning använder 

sin skyldighet att väcka talan om vårdnadsöverflyttning. Detta bör i sin tur leda till att fler barn 

som växer upp i familjer där våld är vanligt förekommande, får sitt bästa tillgodosett och att 

deras rättighet att växa upp under goda och trygga förhållanden i större utsträckning kommer 

att tillvaratas.  
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10.4    Avslutande  ord  

Avslutningsvis vill jag framhålla vikten av att barnets rättigheter och barnets bästa tillvaratas i 

alla lägen. Barnets bästa är att växa upp under trygga förhållanden och kunna utvecklas på ett 

lämpligt sätt i takt med sina jämnåriga. Att stå under olämpliga föräldrars vårdnad som utsätter 

barnet för att bevittna våld i hemmet kan inte anses vara till barnets bästa. Detta hänför sig dels 

till den forskning som menar att det finns många negativa konsekvenser för ett barn att växa 

upp under våldsamma hemförhållanden, som exempelvis en ökad risk för psykisk ohälsa, 

svårigheter i skolan och psykosomatiska problem. Hemmet är dessutom en plats som ska vara 

barnets trygga fristad, något som blir berövat barnet när det tvingas bevittna våld.  

 

I de fall där föräldrarna brister är det upp till samhället att ta ansvar över barnen och se till deras 

bästa och deras mänskliga rättigheter. Samhällets ansvar återfinns i socialnämndens 

långtgående skyldigheter gentemot barn. Uppsatsen har dock visat att socialnämnden inte 

använder sin lagstadgade skyldighet att väcka talan om vårdnadsöverflyttning i de fall där 

rekvisiten är uppfyllda i tillräckligt stor utsträckning. Denna brist innebär ett svek mot barnen 

och de åtaganden som åligger Sverige genom barnkonventionen och dess bestämmelser, särskilt 

vad gäller art. 3 och art. 19 barnkonventionen. Genom ett kunskapslyft hos socialnämnden och 

genom inkorporeringen av barnkonventionen till svensk rätt är dock förhoppningen att 

socialnämndens skyldighet tydliggörs och att barnets rättigheter i framtiden kommer väga 

tyngre än föräldrarnas rättigheter.  
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