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Sammanfattning 
 
Allt fler föräldrar vill ha samhällets hjälp med att få hem sitt barn efter ett umgänge eller 
växelvis boende med den andra föräldern. Det är även allt fler som vänder sig till 
Utrikesdepartementet för att få hjälp med att få hem sitt barn som förts utom landet. Brottet 
egenmäktighet med barn anmäls i allt högre grad men antalet personer som ställs till ansvar 
för brottet är under åren relativt konstant.    
Detta arbete syftar till att tydliggöra under vilka förutsättningar en förälder eller annan kan 
ställas till ansvar för brottet egenmäktighet med barn samt vilket skydd barn kan ges mot att 
egenmäktigt skiljas från sin vårdnadshavare eller olovligt föras bort. Området är relativt 
outforskat och arbetet bygger främst på studier av lag, förarbeten och praxis. I arbetets 
inledande skede har även en åklagare och en advokat intervjuats i frågan. Brottet 
egenmäktighet med barn utgör endast en del av det skydd samhället ger barn mot 
egenmäktighet och olovligt bortförande. Arbetet ger även en kort redogörelse för dessa 
kringliggande regler. Arbetets fokus ligger på brottet egenmäktighet med barn.  
Av vad som framkommit är det område där rättsregeln 7:4 BrB är tillämplig relativt 
begränsat. Den största avgränsningen görs då åklagaren inte har någon åtalsplikt. Åtal får 
endast väckas om det är påkallat ur allmän synpunkt. Bakgrunden är att det från lagstiftarens 
sida finns en oro att otillbörliga åtal kan leda till att angivelse används i syfte att trakassera 
och innebära opåkallade ingripanden i den privata sfären. Mot bakgrund av Sveriges 
ratificering av barnkonventionen med det skydd som denna konvention ger både vad gäller 
barns rätt att komma till tals och barns rätt att få skydd mot olovligt bortförande kan det finnas 
anledning att se över lagstiftningen rörande egenmäktighet med barn. Sedan 
straffbestämmelsen om egenmäktighet infördes har vårdnadsinstitutet förändrats i flera 
avseende vilket kan ge ytterligare anledning till en översyn av bestämmelsen. 
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1. Inledning 
 
Genom mitt arbete vid socialtjänstens socialjour, familjerättsgrupp kom jag i kontakt med 
föräldrar vars barn inte kommit hem efter umgänge med den andre föräldern och andra 
liknande situationer. Föräldrar som står i den här situationen känner ofta stark frustration, 
rädsla och uppgivenhet. De frågar sig vilken hjälp de kan få av samhället. En del vänder sig 
till polisen för att göra en anmälan om egenmäktighet med barn. Föräldrar uppger ibland att 
polisen inte vill ta upp någon anmälan då det inte anses föreligga något brott. Andra föräldrar 
vänder sig till socialtjänsten. Det är inte ovanligt att föräldrarna känner sig besvikna över den 
hjälp som socialtjänsten kan erbjuda. Vanligen finner socialtjänsten att de inte kan ingripa på 
annat sätt än att ha frivilliga samtal med berörda. Den som begår brottet är ofta en förälder 
som, rätt eller fel, anser att barnet kommer att få det bättre om barnet får bo hos honom eller 
henne i stället för den som har den legala vårdnaden. Förövarens motiv är oftast, utifrån 
dennes egna utgångspunkter, goda.   
Antalet anmälningar för egenmäktighet med barn ökade från 750 anmälningar år 1997 till 
1.239 anmälningar år 2007. Varje år får utrikesdepartementet (UD) in anmälningar om barn 
som olovligen förts utomlands av en förälder eller kvarhålls i ett annat land. Det finns även 
barn som har förts från ett annat land till Sverige. Under de senaste åren har UD handlagt 
mellan 70 och 95 ärenden om åren. I fjol kom 128 nya anmälningar in till UD. I och med att 
dubbelt så många fall har anmälts under innevarande års tre första månader som under 
motsvarande period förra året är antalet pågående ärenden i år redan uppe i drygt 100. Många 
ärenden tar lång tid att utreda och ligger därför kvar från tidigare år. Av de barn som förs till 
ett land som anslutit sig till Haagkonventionen uppklaras ca 85 procent. I de fall barn förs till 
icke-konventionsländer som till exempel Iran, Irak och flera länder i Syd- och Mellanamerika 
får endast ca 30 procent av fallen lösning.  
Orsaken till ökningen kan delvis förklaras med det ökande antalet separationer samt att 
äktenskap mellan människor från olika kulturer och länder blir allt vanligare. En annan 
anledning till ökningen anses bero på att domstolarna i större utsträckning tar hänsyn till 
kontinuitetsprincipen vilket innebär att ju längre tid en förälder ”är på rymmen” med barnet 
desto större blir dennes möjlighet att få vårdnaden i en ny process.  
Efter en skilsmässa är det idag vanligast att föräldrarna har fortsatt gemensam vårdnad om 
sina barn. Även i de fall föräldrarna inte kan komma överens om i vårdnadsfrågan kan 
domstolen döma till gemensam vårdnad om en av föräldrarna vill ha gemensam vårdnad. 
Detta innebär att allt fler föräldrar har gemensam vårdnad mot sin vilja och trots att de anser 
att den andre föräldern är olämplig/inte kan samarbeta. Efter en lagändring år 2006 gör 
domstolarna en strängare bedömning av att en förälder saboterar umgänget med den andre 
föräldern. Den förälder som saboterar umgänget kan förlora vårdnaden om barnen då denna 
förälder inte tillgodoser barnens behov av nära kontakt med den andre föräldern. Även denna 
omständighet kan vara en orsak till ökningen av anmälningarna för egenmäktighet med barn. 
För att skydda barn från att skiljas från sin lagliga vårdnadshavare har handlingen 
kriminaliserats. Vilket skydd barn kan få genom lagregeln egenmäktighet med barn och i 
vilka situationer kan ansvar utkrävas? 
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1.1 Syfte och problemformulering 
Syftet med uppsatsen är att tydliggöra under vilka förutsättningar en förälder/eller annan 
person kan göras ansvarig för brottet egenmäktighet med barn. Utgångspunkten har i 
huvudsak varit att beskriva och systematisera, lege de lata, vad som på området anses som 
gällande rätt och i viss mån diskutera, lege de ferenda, behov av förändringar i lagstiftningen.  
Arbetet syftar dessutom till att i någon mån klargöra vilket skydd lagstiftningen ger barn i 
dessa situationer.  

1.2 Avgränsning 
Den viktigaste frågan i rörande brott mot barn är vilka konsekvenser brottet får för barnet. 
Samhället har i lagstiftningen sökt att skydda barn från att bli skild från sin vårdnadshavare. 
Barn är i behov av nära relationer och föräldrarna som vanligen också är vårdnadshavare är 
för det mesta de viktigaste personerna i barnets liv. Frågan vad det innebär för ett barn att på 
detta sätt skiljas från en och ibland båda sina föräldrar är central. Denna viktiga fråga kommer 
inte att beröras närmare då arbetets omfattning skulle bli alltför omfattande. Arbetet inriktar 
sig i första hand på den straffrättsliga delen. Orsaken till ökningen av anmälningar rörande 
egenmäktighet kommer heller inte att kunna utredas inom ramen för detta arbete. 
Med hänsyn till utrymmesskäl har föräldrabalkens regler och de internationella konventioner 
som finns inom området endast presenterats översiktligt. Det finns givetvis stora möjligheter 
att ytterligare utveckla dessa områden då brottet egenmäktighet med barn starkt anknyter till 
dessa regler. Redovisningen av dessa områden begränsas till de delar vilka har störst 
betydelse i sammanhanget.  
Den som skiljer ett barn från den som vårdar barnet med stöd av lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan ställas till ansvar för egenmäktighet med 
barn. Denna del av paragrafen kommer att behandlas översiktligt utan någon närmare 
redogörelse för reglerna kring LVU. Det har inte framkommit praxis rörande barn som vårdas 
enligt LVU där någon ställts till ansvar för egenmäktighet med barn. Socialnämnden kan med 
stöd av reglerna i LVU eftersöka och återföra barnet till den som vårdar dem vid behov med 
hjälp av polis. Denna möjlighet, tillsammans med de svårigheter som föräldrar och närstående 
till dessa barn har att genomgå anses troligtvis en sådan anmälan ytterligare lägga sten på 
bördan och försvåra samarbetet mellan socialtjänsten och barnets föräldrar vilket kan vara en 
förklaring till att lagrummet sällan eller aldrig används. Utifrån detta kommer denna del av 
brottet ej uppmärksammas i någon större utsträckning.   

1.3 Metod och material 
Den rättsdogmatiska metoden är grunden för arbetet. Området är relativt outforskat och det 
har inte gått att finna fördjupade studier i ämnet. Uppsatsens tyngd ligger därför i studier av 
lag, förarbeten och praxis. I samband med insamlandet av material har en åklagare och en 
advokat intervjuats för att få praktikers syn på området. Intervjuerna finns inte redovisade 
utan har främst används för att få en ökad förförståelse för de svårigheter som finns inom 
området. Andra kapitlet behandlar i ljuset av FN:s konvention om barnets rättigheter 1989 
(Barnkonventionen), barnets bästa, barnets rätt att komma till tals, föräldrabalkens (1949:381 
FB) regler samt barns skydd mot olovligt bortförande. Brottet egenmäktighet med barn är 
subsidiär till brottsbalkens fjärde kapitel om frihetsbrott varför dessa brott genomgås 
översiktligt i arbetets tredje kapitel. Det fjärde kapitlet ägnas åt en redogörelse av brottet 
egenmäktighet med barn vad gäller historik, aktuell lagstiftning, grovt brott samt försök och 
medhjälp till brottet. Redogörelsen syftar till en ökad kunskap om när man kan ställas till 
ansvar för brottet samt ge en ökad förståelse för regelns bakomliggande syfte. I det femte 
kapitlet framställs vilka förutsättningar som skall vara vid handen för att ett åtal skall kunna 
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väckas. Kapitlet innehåller även en redogörelse för vilka ansvarsfrihetsgrunder som kan vara 
aktuella samt vilken betydelse barnets vilja har för att någon skall fällas till ansvar för 
egenmäktighet med barn. Det sjätte kapitlet behandlar praxis för påföljder samt skadestånd 
samt att samma person kan ställas till ansvar flera gånger om barnet inte återförs till sin legala 
vårdnadshavare. Det sista kapitlet innehåller en sammanfattande kommentar.           

 
 

2. Barnets rätt  
 
Det är drygt 50 000 barn och unga under 18 år som varje år erfar att deras föräldrar separerar.1 
Att antalet separationer samt förhållanden med internationell karaktär ökar antas vara en orsak 
till att det inkommer fler anmälningar om egenmäktighet med barn. Brottet egenmäktighet 
med barn måste sättas samman med övriga regler som rör barn. I detta kapitel följer en 
översiktlig genomgång av Barnkonventionen, föräldrabalkens regler samt de internationella 
konventioner och nationella regler rörande återförande av barn som olovligen förts utom 
landet.  

2.1 Barnets bästa 
Principen om barnets bästa är väl förankrad i svensk rätt främst i samband med 
vårdnadstvister. Redan i början av 1900-talet började begreppet användas och infördes även 
senare i 1920-års lag om barn i äktenskap. Tanken var att barnets behov skulle sättas i första 
rummet när föräldrar inte kunde enas i vårdnadsfrågor. Barnets bästa skulle, även för det fall 
att föräldrarna var eniga, beaktas i första hand. Barns rättigheter har i takt med 
samhällsutvecklingen blivit allt mer omfattande och lagstiftning har i allt högre grad anpassats 
till senare antagna konventioner som stärker barnet ställning. Som barn räknas alla under 18 
år. 
I barnkonventionen kommer principen om barnets bästa till uttryck 3:e artikeln som stadgar 
att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Det innebär att 
offentliga myndigheter och privata institutioner skall agera med barnets bästa för ögonen.2 
Föräldrabalkens regler har anpassats till barnkonventionen för att tydliggöra att barns bästa 
skall styra myndigheter och domstolars beslut. Vid en vårdnadstvist skall domstolen se till 
barnets bästa. De omständigheter domstolen anser vara viktigast är föräldrarnas lämplighet, 
om det finns överenskommelser mellan föräldrarna, barnets vilja, barnets behov av stabilitet, 
och av kontakt med syskon.3 
Rörande egenmäktighet med barn finns inget i lagtexten som tyder på att domstolen skall ta 
hänsyn till barnets bästa. I praxis är frågan heller inte uttalad. Barnets bästa har vanligen 
utretts inom föräldrabalkens ram och domstolen torde inte göra en ny bedömning i denna 
fråga med anledning av egenmäktighet med barn. Utifrån barnkonventionen kan det finnas 
anledning att se över på vilket sätt domstolen i samband med domar om egenmäktighet med 
barn ser till barnets bästa.   

2.2 Barnets rätt att komma till tals  
Barnkonventionen ger barn rätt att komma till tals och uttrycka sin åsikt. Det handlar om att 
barn har rätt att bilda sig en egen uppfattning och att få ge uttryck för denna uppfattning i alla 
frågor som rör barnet. Regeln kommer till uttryck i artikel 12. Barn skall ha rätt att uttrycka 

                                                 
1 Uppgift från statens statistiska centralbyrå.  
2 Ewerlöv, s 189. 
3 Schiratzki, s. 110. 
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sin åsikt vad gäller vårdnad, boende och umgänge (6:2, 6:19 FB). I samt även i samband med 
verkställighet av dessa domar (21:1 FB, 12§ lag 1989:14 om erkännande och verkställighet av 
utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn ILV).  
Föräldrabalken har sedan barnkonventionen ratificerades anpassats vid några tillfällen och 
senast år 2006. Av vad som framgår av 6:2a FB skall domstolen vid avgörande om vårdnad, 
boende och umgänge ta hänsyn till barnets vilja utifrån barnets ålder och mognad. I de fall 
domstolen uppdrar åt socialnämnden eller annan att utföra en utredning rörande vårdnad, 
boende och umgänge skall även barnets inställning klarläggas och redovisas för rätten. 
Barnets inställning, skall enligt lagtexten tillmätas betydelse. Av förarbetena framgår att 
domstolen skall ta hänsyn till barnets behov och om barnet nått en sådan mognad att deras 
åsikt bör respekteras bör domstolen följa barnets önskemål.4 Det är i praktiken ovanligt att 
domstolarna dömer mot ett barns vilja om barnet är 12 år eller uppnått en mognad av 12 år.5 
Även om yngre barns inställning kan vara svårt att utreda bör deras uppfattning redovisas till 
rätten. Domstolen har sedan att avgöra vilken vikt de vill tillmäta barnets åsikt. I de fall 
domstolen inte inhämtar utredning i vårdnad, boende och umgängesfrågan finns i praktiken 
ingen möjlighet, särskilt inte för ett litet barn, att till domstolen framlägga sin inställning.6 Om 
barnet är under 11 år är det i praxis ovanligt att dess vilja tillmäts betydelse.7 Eftersom 
barnkonventionen inte ger utrymmer för att förbise barn uppfattning i detta avseende bör även 
dessa barns inställning klarläggas. Det är inte klarlagt huruvida föräldrabalkens regler i detta 
avseende lever upp till barnkonventionens krav. Rätten kan låta barnet i höras rätten om det är 
uppenbart att barnet inte tar skada av det (6:19 FB).  
Barn har ingen lagstadgad möjlighet att komma till tals när det gäller egenmäktighet med barn 
frågan berörs ytterligare i 5.2.  
 

2.3 Vårdnad, boende och umgänge  
I föräldrabalken kommer barnkonventionen till uttryck bland annat 6:2a som stadgar att 
barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad boende och umgänge. 
Barnkonventionen stadgar att barn har rätt till båda föräldrarna och att få växa upp i en trygg 
familjemiljö. Om föräldrarna inte bor tillsammans skall barnet ha rätt att träffa båda 
föräldrarna regelbundet (6:15 FB). Barnets rätt till umgänge innebär inte att en förälder kan  
tvingas till umgänge med sina barn. Ett barn kan däremot tvingas att träffa sin förälder.  
 
Svårigheter kan uppstå efter en separation. Idag har de flesta föräldrar fortsatt gemensam 
vårdnad även efter en separation vilket innebär att föräldrarna skall komma överens om frågor 
som rör barnet. En viktig fråga är barnens boende. Så länge föräldrar bor nära varandra och är 
någorlunda eniga kan ett växelvis boende fungera bra. Det är dock inte helt ovanligt att den 
ene föräldern vill flytta inom eller utom landets gränser. När föräldrarna har gemensam 
vårdnad krävs att de är överens om att barnen skall flytta till en annan adress (även inom 
orten). Om den förälder som barnet inte är folkbokförd hos tar med sig barnet till annan ort 
utan den andres samtycke kan denne fällas till ansvar för egenmäktighet med barn. Det är 
dock sällsynt att ett sådant ansvar utkrävs. Den som har enskild vårdnad om barnet kan dock 
utan samtycke från den andre föräldern flytta. Den kvarboende föräldern kan gå till domstol 
och begära gemensam/enskild vårdnad. Vårdnaden/boendet kan i det läget överflyttas till den 

                                                 
4 Prop. 1981/82:168 s. 66. 
5 Se NJA 1992 s.93, NJA 1995 s.398. 
6 Barnombudsmannen 2005:06 s. 9. 
7 Schiratzi, s. 116. 
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kvarboende föräldern om domstolen bedömer att det är till barnets bästa att få bo kvar sin 
invanda miljö.8  
 
I samband med att en förälder flyttar och tar med sig barn utan den andre förälderns 
samtycker händer det att den förälder barnet flyttar ifrån går till polisen och gör en anmälan 
om egenmäktighet med barn. En bidragande orsak till att föräldrar anmäler kan vara den så 
kallade kontinuitetsprincipen. Domstolarna fäster stor vikt att barn inte skall behöva bryta upp 
från sin invanda miljö. I NJA 1989 s. 335 fick fadern vårdanden om en sexårig flicka. Modern 
gömde sig då med barnet på hemlig ort och fick sedan vårdnaden överflyttad till sig. I NJA 
1986 s. 338 tog modern med sig dottern som var 6 år till Ungern. Fadern fick bara träffa 
barnet i närvaro av andra personer. Domstolen tilldömde modern vårdnaden då barnet 
anpassat sig till den nya miljön. Även i NJA 1992 s.93 tilldömdes den förälder som fört barnet 
utom landet vårdnad trots att denne dömts till egenmäktighet med barn. Med hänsyn till 
barnets behov av kontakt med båda sina föräldrar anses umgängessabotage utgöra ett starkt 
argument för vårdnadsöverflyttningar som i NJA 1998 s. 675 där modern vägrat umgänge 
varpå fadern tilldömdes enskild vårdnad. Kontinuitetsprincipen skall ses som en av de 
omständigheter domstolen lägger vikt vid. Domstolen skall göra en helhetsbedömning där 
kontinuitetsprincipen är en faktor. Andra viktiga faktorer är som tidigare nämnts barnets 
behov av kontakt med båda föräldrarna, barnets vilja och vårdnadshavares överenskommelser. 
    

2.4 Föräldrabalkens regler om verkställighet 
I föräldrabalkens 21 kapitel finns regler kring verkställighet av domar, beslut eller avtal om 
vårdnad, boende och umgänge. Om en förälder inte följer ett avtal, beslut eller dom rörande 
vårdnad, boende och umgänge kan den andre föräldern ansöka om verkställighet vid den 
tingsrätt som barnet har sin hemvist (21:1 FB). Rätten kan då ålägga en förälder att efterfölja 
avtalet, beslutet eller domen under hot om vite eller annat tvångsmedel som hämtning av barn 
hjälp av polis (21:3 FB). Ett avtal mellan vårdnadshavarna rörande dessa frågor måste, för att 
vara verkställbart, ha godkänts av socialnämnden (21:1, 6:14a och 15 a FB).  
Innan tingsrätten fattar beslut i fråga om verkställighet får rätten, genom medlare som utsetts 
av socialnämnden eller någon lämplig person utsedd av rätten, verka för att nå en frivillig 
överenskommelse (21:2 FB). Barnets bästa ska sättas i främsta rummet i samband med 
verkställighet (21:1 FB). Verkställighet får inte genomföras mot ett barns vilja om barnet är 
12 år eller nått en sådan mognad. Om rätten finner det nödvändigt utifrån barnets bästa, kan 
ändå verkställighet genomföras (21:5 FB). När det är uppenbart att förhållandena har ändrats 
från det att avtalet, beslutet eller domen skrevs kan tingsrätten, utifrån barnets bästa, vägra 
verkställighet i ärendet (21:6 FB). Det finns även en regel som syftar till att barn inte 
egenmäktigt skall föras ut ur landet. Om det i ett verkställighetsmål föreligger fara för en 
sådan situation kan tingsrätten förordna att barnet skall tas omhand på det sätt som tingsrätten 
finner det lämpligt. Om det inte är möjligt att avvakta ett sådant beslut kan polismyndigheten, 
oavsett om det finns något mål anhängiggjort eller ej, omedelbart omhänderta barnet på ett 
sådant sätt att barnet inte kommer till skada (21:10 FB).  
Genom föräldrabalkens regler har föräldrar, efter ansökan om verkställighet av domstol, 
relativt goda förutsättningar att få avtal, beslut och domar rörande vårdnad, boende och 
umgänge verkställda. I synnerhet vad gäller vårdnad och boende. I fråga om umgänge är 
reglerna mer restriktiva och de mer ingripande tvångsmedlen används i princip inte. Rätten är 
i allmänhet restriktiv vad gäller att barn med hjälp av polis skall hämtas. Det tvångsmedlet 
används främst då rätten prövat mindre ingripande åtgärderna. I princip bör avtal, beslut och 

                                                 
8 Insulander-Lind, I lagens famn, s 173 
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domar kunna verkställas så länge barnet befinner sig i Sverige på känd adress eller i ett land 
inom Europeiska Unionen. För det fall umgänge inte går att verkställa, trots vitesföreläggande 
och medling, kan domstolen, om umgängesföräldern väcker talan i vårdnadsfrågan, tilldöma 
umgängesföräldern vårdnaden om rätten anser att den föräldern på ett bättre sätt kan 
tillgodose barnets behov av kontakt med båda sina föräldrar.  
     

2.5 Olovligt bortförande 
Barnkonventionens 11 artikel stadgar att medlemsstaterna skall bekämpa olovligt bortförande 
eller kvarhållande av barn i utlandet. Genom internationella överenskommelser och nationell 
lagstiftning ges barn skydd mot att skiljas från sin vårdnadshavare. Konventionsstaterna 
erkänner varandras vårdnadsdomar och verkställighetsbeslut vilket innebär att barn på ett 
relativt enkelt sätt kan återföras till vårdnadshavaren i de fall barnet förts utomlands.    
De nordiska länderna har ett långt samarbete inom detta område vilket bland annat resulterat i 
lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens 
område. Lagen innebär att verkställighet av domar rörande vårdnad, boende och umgänge 
även kan genomföras om barnet finns inom norden.  
I de fall barn olovligen förs bort eller hålls kvar i länder utanför norden finns konventioner, 
vilka utarbetats av Europarådet och Haagkonferensen. Dels 1980 års konvention om de civila 
aspekterna rörande internationella bortföranden av barn (Haagkonventionen) och dels 1980 
års Luxenburgkonvention om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad 
om barn (Europarådskonventionen). Dessa två konventioner har införlivats i svensk rätt 
genom Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden 
m.m. och om överflyttning av barn (ILV). Enligt 11§ ILV skall barn som olovligen fört till 
annat land eller hålls kvar, efter ansökan, återföras till det land därifrån barnet undanhålls. Det 
finns vissa undantag då barnet inte skall återföras vilket framgår av 12§ ILV. Paragrafen 
stadgar fyra situationer som innebär att överflyttning kan vägras. I det första fallet rör det sig 
om barn som varit i det nya landet mer än ett år och anpassat sig efter situationen. Det andra 
fallet rör barn som riskerar att fara illa fysisk och eller psykiskt vid ett överlämnande. Det 
tredje fallet rör barn, vilka nått en viss ålder och mognad och som själva uttryckt att de inte 
vill flytta tillbaka och det fjärde fallet, rör ärenden som strider mot landets grundläggande 
principer. Konventionerna överlappar delvis varandra och man kan åberopa båda. Om 
Haagkonventionen är tillämplig är den att föredra eftersom det vanligen innebär en snabbare 
handläggning.  
Konventionsstaterna skall erkänna och verkställa varandras vårdnadsavgöranden m. m. enligt 
Haag- och Europarådskonventionen. Haagkonventionen har fått en stor geografisk spridning 
och omfattas av ett sjuttiotal stater. I förhållande till EU-länderna (bortsett från Danmark)   
är även EG-rådets förordning (EG) nr 221/2003 av den 27 november 2003 om domstols 
behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel 
II förordningen ) tillämplig. Bestämmelserna motsvarar i princip Haagkonventionens regler. 
Den kan även finnas bilaterala avtal inom området. Sverige har exempelvis en 
överenskommelse med Tunisien9 som syftar till att främja samarbetet rörande barn vilka 
olovligt förts bort i enlighet med barnkonventionens 11 artikel. Avtalet stadgar ett förbättrat 
samarbete men omfattar inte regler om godkännande och verkställighet av domar.  
 
I Sverige handläggs frågor rörande utlämning av barn enligt Haagkonventionen och Bryssel II 
förordningen av utrikesdepartementet (UD). Antalet ärenden har ökat. År 2004 var det 54 
inkommande ärenden till UD och 2007 128 stycken. I februari 2008 hade UD 106 öppna 

                                                 
9 Sveriges internationella överenskommelser SÖ 1997:30. 



 10 

ärenden, varav 71 rörde barn som år bortförts från Sverige. Genom UD:s försorg kan cirka 85 
procent av barnen återföras till vårdnadshavaren om barnet är fört till ett land som är anslutet 
till Haagkonventionen. Även i de fall det helt saknas internationella överenskommelser kan 
berörda vända sig till UD men det finns i då inget förenklat förfarande. Det är betydligt 
svårare att nå överenskommelser i de fall barn är förda till länder vilka inte är anslutna till 
någon av nämnda internationella överenskommelser. Om överenskommelse inte kan nås 
mellan parterna kan barnet återföras om domstolen, i det land barnet befinner sig i, anser att 
det är lämpligt.  
Vid anmälan rörande barn som olovligen förts bort kontaktar UD centralmyndigheten i det 
landet som barnet är fört till. När ett barn förts bort av den ena föräldern hamnar fallen hos 
Rikskriminalpolisens enhet för internationellt polissamarbete (IPO). Polis och åklagare kan 
utfärda en internationell efterlysning och häkta föräldern i sin frånvaro. Sverige arbetar i dag 
med fall som rör svenska barn i bland annat USA, Kanada, Chile, Thailand, Tyskland, 
Nederländerna och länder i Nordafrika och Mellanöstern.10 
 
Det förekommer att föräldrar för barn till länder som står utanför internationella konventioner 
i syfte att försvåra ett återförande av barnen till vårdnadshavaren. I ett uppmärksammat mål i 
Nerike11 dömdes en far för egenmäktighet med barn. Modern hade tilldömts enskild vårdnad 
om tre barn som var mellan nio och fyra år gamla. Fadern som var svensk medborgare, och 
saknade anknytning till Tunisien, försökte föra barnen dit. Fadern antog att hans möjlighet att 
behålla barnen skulle vara goda med tanke på att fadern traditionellt erhåller vårdnaden i 
Tunisien. Eftersom barnen saknade pass släptes de inte in i Tunisien varpå modern kunde 
hämta barnen i Italien.  
Med hänsyn till de svårigheter som är förknippade med att barn egenmäktigt barn förs ut 
landet har UD gett ut praktiska råd till föräldrar vars barn riskerar att föras ut ur landet. Råden  
handlar främst om allmänna försiktighetsåtgärder som att förhindra att pass utfärdas och hålla 
sig ajour med den andra förälderns släktingar och vänners kontaktuppgifter.12  
    

3. Frihetsbrotten i 4 kap BrB  
 
Regeln i 7:4 BrB om egenmäktighet med barn är subsidiär till brottsbalkens fjärde kapitel som 
behandlar frihetsbrotten, det vill säga människorov, olaga frihetsberövande och försättande i 
nödläge. Dessa brott skall prövas i första hand och det är först när dessa brottsrekvisit ej 
uppfylls som frågan om egenmäktighet med barn kan göras gällande.   
Lagrådet menar att gärningsmannens motiv till att ett barn skiljs från vårdnadshavaren är 
avgörande vid bedömningen om brottet är att anse som ett frihetsberövande eller 
egenmäktighet med barn.13 Om barnet förs bort i utpressningssyfte är det uppenbart ett 
frihetsberövande.14 Den omständighet att barn skilt från sin vårdnadshavare i syfte att påverka 
den ena parten att ta tillbaka begäran om skilsmässa har inte bedömts som frihetsbrott15.  I mål 
RH 1987:86 ansåg domstolen att brottet inte var ett frihetsberövande eftersom barnen inte 
förts bort och hållits kvar mot sin vilja och inte heller hållits kvar på ett onaturligt sätt 
exempelvis på en avlägsen ort. Av propositionen framgår att hovrätterna ansåg att yngre barn 

                                                 
10 www.regeringen.se/sb/d/1475 
11 Lindesbergs Tingrätt B 248/95  

12 http://www.regeringen.se/sb/d/1475 

13 Prop 1962:10, med förslag till brottsbalk, s 419 B 

14 NJA II 1962 s. 202.  

15 RH 1986:123 
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missgynnas genom lagstiftningen. Äldre barn som tydligt kan uttrycka sin egen åsikt kan sätta 
sig till motvärn varpå gärningsmannen kan dömas till frihetsbrott medan barn i yngre ålder 
inte behöver kvarhållas i nämnvärd omfattning vilket innebär att bortförande av yngre barn 
endast kan dömas till egenmäktighet med barn.16  
 
 

4. Egenmäktighet med barn  
 
Under de senaste tio åren har antalet anmälningar om egenmäktighet med barn kontinuerligt 
ökat. Mellan år 2006 och 2007 har en betydande ökning skett från 1.140 anmälningar till 
1.239 anmälningar.17 I slutet av 1990-talet var antalet anmälningar omkring 800. Ökningen 
sammanfaller med den ökning UD redovisar rörande antalet anmälningar av barn som olovligt 
förts ut ur landet. Vad ökningen kan bero på är svårt att säga. Det finns generellt en ökad 
benägenhet att anmäla brott som berör barn vilket även kan påverka denna anmälningstyp.18 
Barns situation och rättigheter har under senare år ställts mer i fokus genom bland annat 
barnkonventionen. Denna tilltagande grad av uppmärksamhet av barn tillsammans med det 
stigande antal separationer och separationer med internationell karaktär kan vara en förklaring 
till att anmälningarna ökar. Det finns även en oro för att domstolen med hänsyn till 
kontinuitetsprincipen ska tilldöma den förälder, som ”behållit eller kidnappat” barnet, 
vårdnaden eller boendet vilket även kan leda till en ökad anmälningsgrad. Föräldrar söker 
genom en anmälan återfå barnet så snart som möjligt så att barnet inte anpassar sig till den 
nya situationen med risk för att domstolen finner att det bästa för barnet är ett kvarboende hos 
den förälder som haft barnet boende hos sig under längst tid, oavsett om boendet grundar sig 
på legala vårdnads-, boendeavtal eller domar. I praktiken har det ökade antalet anmälningar 
inte lett till någon ändring vad gäller antalet dömda. Under åren 1998 och framåt är det mellan 
10 till 20 personer som fälls till ansvar varje år. Ungefär hälften döms till grovt brott och 
något fler till fängelse. År 2006 dömdes 12 personer till egenmäktighet med barn och av dessa 
var 4 fall grov egenmäktighet med barn. Att inte fler anmälningar går till åtal beror till största 
delen på den särskilda åtalsregel som säger att åtal endast skall väckas om det är påkallat ur 
allmän synpunkt. Mer om denna regel följer under kapitel 5.       
 
Reglerna kring egenmäktighet med barn skall i första hand ses som ett skydd för barn och 
vårdnadshavare. Barn och vårdnadshavare skall kunna känna trygghet och få stöd när någon 
självsvåldigt vill rubba barnets boende eller liknande. Man skulle kunna säga att regeln om 
egenmäktighet med barn befinner sig mellan två lagområden. Å ena sidan har vi de strängare 
reglerna om frihetsbrott i brottsbalken, det vill säga människorov, olaga frihetsberövande och 
å andra sidan har vi föräldrabalkens mildare regler om verkställighet av vårdnad, boende och 
umgänge.  
Brottet egenmäktighet med barn kommer att i detta kapitel att genomlysas. Först följer en 
historisk redogörelse med tyngdpunkten på de förändringar som genomförts sedan 
brottsbalken (1962:700, BrB) antogs. Därefter följder den aktuella lagstiftningen med en 
redogörelse för under vilka förutsättningar någon kan ställas till ansvar för egenmäktighet 
med barn. Kapitlet avslutas med ett avsitt som beskriver grovt brott och ett avsnitt som 
beskriver försök samt medhjälp till brottet.     
 

                                                 
16 Prop 1962:10 B, med förslag till brottsbalk, s. 105  
17 www.bra.se 
18 www.bra.se 
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4.1 Historik 
Lagstiftning i syfte att skydda barn från att föras bort från sin vårdnadshavare infördes 1942 
genom 15:8a då vissa delar av strafflagen (SL) ändrades. Visst skydd fanns även tidigare i den 
äldre strafflagen men genom den nya utformningen av lagen gavs barn ett uttalat skydd mot 
att en förälder eller någon annan skiljde barnet från den som lagligt var vårdnadshavare.19 Den 
lagliga vårdnadshavaren kunde vara den av föräldrarna som tilldömts vårdnaden i ett 
skilsmässomål.20 Vid denna tid fanns även ett särskilt skydd för flickor. Genom 15:18 SL 
förbjöds män att föra bort omyndiga flickor. Varför flickor särskildes i detta avseende framgår 
inte av förarbetena. En förklaring kan vara att bortförande av flickor var ett förekommande 
brott och att lagstiftaren genom att skriva ut förbudet i en egen paragraf ville förtydliga det 
klandervärda i detta beteende. De påföljder som var aktuella i dessa typer av mål var 
straffarbete, böter eller fängelse.  
Vid införandet av brottbalken 1965 fick paragrafen en ny utformning. Innehållet har sedan 
dess ändrats vid några tillfällen. År 1976 då föräldrabalken ändrades så att icke gifta föräldrar 
kunde ha gemensam vårdnad om sina barn och två gånger 1983 då ny lagstiftning antogs 
vilken möjliggjorde att vårdnaden om barn kunde anförtros åt andra personer än de biologiska 
föräldrarna.21 Samma år utvidgades även paragrafen på så sätt att åtal kunde väckas om någon 
bortförde barn under femton år från den som tar hand om ett barn, med stöd av LVU, i syfte 
att skydda barn som placerats genom socialtjänstens försorg mot att otillbörligt bortföras.22 
Vid samma lagändring infördes dessutom möjligheten att döma till grov egenmäktighet med 
barn. Av vad som framgår av förarbetena ansågs antalet barn som obehörigen fördes utom 
landet och därmed skildes från sin vårdnadshavare öka.23 Det fanns visserligen, i de 
allvarligaste fallen, där barn förts bort och vårdades på ett onaturligt sätt möjlighet att döma 
till olaga frihetsberövanden, men man menade i förarbetet att även andra omständigheter 
kunde medföra stora svårigheter för barn och därför torde ge ett högre straff. Redan i 
propositionen till införandet av brottbalken framfördes sypunkter på straffskalan. Hovrätterna 
i Skåne och blekinge menade att det borde vara möjligt att döma till längre straff i de grövsta 
fallen och som exempel visade man på den omständighet att barn förs ut ur landet och på så 
sätt skiljs från sin vårdnadshavare.24 I propositionen görs följande uttalande:    
 

Även om barnet i det nya landet inte hålls undangömt på ett för dess vård onaturligt sätt, är det 
givet att det kan bli en chockartad upplevelse för barnet att hastigt ryckas upp från sin invanda 
miljö och tvingas att leva i ett främmande land utan att veta om det någonsin kommer att få 
träffa sin andra förälder. För sådana och andra liknande fall där brottet är att anse som grovt bör 
straffskalan för egenmäktighet med barn höjas till fängelse i högst två år. 25 

 
År 1990 ändrades paragrafen på nytt eftersom lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU) ersatte tidigare tvångslagstiftning inom området.26 År 1993 infördes 
en straffskärpning som innebar att normalgraden av egenmäktighet med barn höjdes från ett 
straffmaximum av 6 månaders fängelse till ett års fängelse samt att maxstraffet för det grova 
brottet ändrades från två år till fyra års fängelse. Försök till egenmäktighet med barn blev 
dessutom straffbelagt.27 Lagstiftaren ville med de skärpta straffen understryka vikten av att 

                                                 
19 SOU 1940:20 s 90 f 
20 SOU 1940:20 s 91. 
21 Holmqvist m.fl. Kommentar till Brottsbalken del I s 7:10 f. 
22 Prop 1982/83:165 s 21 
23 Prop 1982/83:165 s 22. 
24 Prop 1962:10, med förslag till brottsbalk, s 105 B 
25 Prop 1982/83:165 s 22. 
26 Prop 1989/90:28 s 29. 
27 Prop 1992/93:141 s 34 
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efterfölja domstolarnas avgöranden i vårdnadstvister.28 Det ökande antal föräldrar med 
anknytning till utlandet ansågs innebära en ökad risk för att barn skulle föras ut ur landet med 
grov egenmäktighet med barn som följd. Av den praxis som fanns omkring 1992 framgick att 
straffskalan hade utnyttjats fullt ut vid ett flertal tillfällen. Även denna omständighet lades till 
bedömningen när en skärpning av straffskalorna infördes.29 I detta sammanhang diskuterades 
även frågan om att straffbelägga så kallat umgängessabotage. I det lagändringsförslag som 
lades fram till lagrådet fanns även ett förslag som innebar att en vårdnadshavare som gör sig 
skyldig till umgängessabotage genom att hålla ett barn undangömt skulle kunna dömas för 
egenmäktighet med barn. Lagutskottet ansåg att en sådan ändring skulle föra alltför långt och 
att föräldrabalkens regler i 21 kapitlet om vite och hämtning av barn torde vara tillräckligt 
varför detta förslag aldrig genomfördes.30 Sedan lagregeln ändrades så att grov egenmäktighet 
med barn kan ge fyra års fängelse har frågan prövats huruvida någon retroaktivt kan dömas 
för grov egenmäktighet med barn. I RH 2002:24 har hovrätten ändrat tingsrättens dom om tre 
och ett halvt års fängelse till två års fängelse eftersom brottet genomfördes före ändringen av 
lagen. Ändringen motiverades med regeringsformen 2:10 som stadgar ett förbud mot att 
någon åläggs en svårare brottspåföljd för en gärning än vad som är föreskrivits när den 
förövades.      
 

4.2 Egenmäktighet med barn – aktuell lagstiftning      
Sedan 1993 har brottet egenmäktighet med barn varit utformat enligt följande lydelse. 
 

7:4 Brottsbalk (1962:700) (BrB) 
Stycke 1. Den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som har vårdnaden 
om barnet döms för egenmäktighet med barn till böter eller fängelse i högts ett år, om gärningen 
inte utgör brott mot frihet. Detsamma gäller, om den som gemensamt med någon annan har 
vårdnaden om ett barn under femton utan beaktansvärda skäl egenmäktigt bortför barnet eller 
om den som skall ha vårdnaden obehörigen bemäktigar sig barnet och därigenom själv tar sig 
rätt. 
 
Stycke 2. Till ansvar enligt första stycket döms även den som obehörigen skiljer ett barn under 
femton år från någon som vårdar barnet med stöd av lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, om gärningen inte utgör brott mot frihet eller främjande av 
flykt.  
 
Stycke 3. Är brottet som avses i första eller andra stycket grovt, skall gärningsmannen dömas till 
fängelse, lägst sex månader och högst fyra är. Lag 1993:20 

 
Paragrafen är uppdelad i tre stycken och kommer under detta kapitel att behandlas stycke för 
stycke.  Det första stycket beskriver den straffbelagda handlingen. Ansvar föreskrivs den som 
obehörigen ingriper i den vårdnad som föräldrar eller andra vårdnadshavare har enligt 
föräldrabalkens eller andra regler. Det andra stycket talar om att föräldrar och andra som utan 
samtycke från socialnämnden hämtar eller behåller barn som vårdas enligt lagen om vård av 
unga (LVU) kan göras ansvariga för egenmäktighet med barn. I det tredje stycket stadgas 
straff vid grova brott. Regeln är subsidiär till frihetsbrotten i brottbalkens fjärde kapitel (se 
kapitel 4).  
 

                                                 
28 Prop 1992/93:141 s 34 
29 Prop 1992/93:141 s 35 
30 JuU 16 1992/93 s 16 
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4.3 Gärningsmannen 
I det första stycket framträder tre olika situationer. I den första situationen är det en förälder 
eller någon annan person som egenmäktigt och utan giltigt samtycke från barnets 
vårdnadshavare skiljer ett barn under 15 år från vårdnadshavaren (mer om samtycke under 
5.1). Den andra situationen berör föräldrar eller andra som har gemensam vårdnad men en av 
dem, utan giltigt samtycke, skiljer barnet från den andra vårdnadshavare, utan att det finns 
beaktansvärda skäl. Den tredje situationen innebär ett förbud mot att en vårdnadshavare själv 
hämtar hem barnet trots att den som har barnet hos sig motsätter sig det. En redogörelse för 
dessa tre situationer följer enligt nedan.  
 

4.3.1 Situation ett - vem som helst 
En vanlig situation torde vara att en förälder, som inte är vårdnadshavare behåller ett barn 
som är under 15 år efter en umgängeshelg eller inte följer en dom i vårdnadsärende. 
Situationen kan även handla om en helt okänd person som av någon anledning har barnet hos 
sig och inte återlämnar barnet. Om en vårdnadshavare lämnat över ansvaret tillfälligt till 
någon annan, exempelvis en dagmamma, och någon tar barnet från henne kan även denna 
handling dömas som egenmäktighet med barn. Till bedömningen hör även under vilka former 
och hur länge barnet varit borta för att man skall kunna göra gällande att barnet skiljts från sin 
vårdnadshavare.31 I NJA 1993 s 128 hade fadern av domstolen fått vårdnaden om ett barn som 
var två och ett halvt år gammal. Modern skiljde barnet utan samtycke från vårdnadshavaren 
under närmare två år. Modern menade att det var till barnets bästa då barnet riskerade att 
utsättas för sexuella övergrepp av fadern. Domstolarna hade dock ej funnit att det fanns något 
som stödde hennes uppfattning varför hon dömdes till egenmäktighet med barn. Barnet hade 
under den tid han var skilt från sin vårdnadshavare hållit gömd på olika adresser inom Sverige 
och inte haft någon kontakt med sin far. Av RH  2005:73 framkommer liknande 
omständigheter. Där hade en mor skilt tre barn från fadern som var enskild vårdnadshavare 
under sex och ett halvt år. Även i detta mål menade modern att fadern utsatt barnen för 
sexuella övergrepp samt att barnen riskerade fortsatta övergrepp. Då domstolarna inte funnit 
att dessa uppgifter kunde beaktas dömdes hon för grov egenmäktighet med barn. Barnen 
undanhölls under den tid de var skilda från sin vårdnadshavare på en för vårdnadshavaren 
okänd ort i Sverige. Han hade under denna tid ingen kontakt med barnen. I de mål där barn 
skiljts från sin vårdnadshavare och under en längre tid förts till länder som inte är anslutna till 
någon internationell överenkommelse och där möjlighet att återföra barnet via exempelvis 
Haagkonventionen har domstolarna ansett att handlingen är att anse som grov. I RH 1986:123 
hade modern enskild vårdnad om den två-åriga sonen. I samband med umgänge tog fadern 
med sig sonen till Tunisien. Modern hade ingen kännedom om resan och hade därmed inte 
samtyckt till denna resa. Fadern lämnade därefter barnet hos släktingar i Tunisien. Fadern 
dömdes i detta fall för grov egenmäktighet med barn (se vidare 4.2).      

4.3.2 Situation två - den andre vårdnadshavaren 
Den andra situationen torde bli allt mer vanlig då alltfler separerade föräldrar har gemensam 
vårdnad om sina barn efter en separation. Tanken vid stadgandet var främst att skydda barn 
från att föräldrar utan samtycke från den andre vårdnadshavaren egenmäktigt bortför barnet 
från den andre vårdnadshavare. Det fanns under lagstiftningsarbetet en tveksamhet till att 
införa denna del av stadgan. I förslagen från departementets sida skulle straff inte inträda om 
den som har del i vårdnaden bortför eller undanhåller ett barn under 15 år. Lagrådet ansåg 
dock att det skulle kunna föra för långt och att handlingen borde vara straffbelagt för att 
                                                 
31 Holmqvist m.fl. Kommentar till Brottsbalken del I s 7:12. 
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beivra att den som har del i vårdnaden utan rimlig anledning för bort eller undanhåller ett barn 
från den andre vårdnadshavaren med tanke på hur ett bortförande och undanhållande kan 
påverka ett barns psykiska hälsa i negativ riktning.32  
 
Den omständighet att ett barn tillsammans med boendeföräldern flyttar till annan ort trots den 
andra vårdnadshavaren inte samtycker till denna flytt ger vanligen ingen straffrättslig 
påföljd.33 Det kan finnas situationer där en av föräldrarna bör bortföra barnen från den andre 
föräldern om det finns skälig anledning eller beaktansvärda skäl. Om det finns beaktansvärda 
skäl till vårdnadshavarens handlande skall denne inte göras ansvarig för gärningen. 
Beaktansvärda skäl kan den vårdnadshavare ha som anser sig behöva skydda barnen att bli 
utsatta för våld eller övergrepp eller från att komma i kontakt med alkohol och droger. En 
vårdnadshavare har en skyldighet att skydda de barn som den har vårdnaden om. Ett bristande 
skydd i detta avseende kan i förlängningen innebära att barnet omhändertas med stöd av LVU. 
 
Bedömningen av gärningsmannens motiv skall göras utifrån hur gärningsmannen upplevde 
situationen.34 Att föräldrarna befinner sig i en separation med upprörda känslor är inte ett 
tillräckligt skäl för att bortföra barnen utan samtycke från den andre föräldern. Om en förälder 
tar barnen med sig utomlands och därigenom försvårar för den andre föräldern att få träffa 
barnen är det ytterligare en försvårande omständighet. Ett barns trygghet och tillit till vuxna 
kan komma till skada om barnen rycks upp från sin hemmamiljö till annan ort eller än värre 
till ett främmande land utan att veta hur framtiden kommer att te sig eller när hon får träffa sin 
andre förälder nästa gång.  
 
Beaktansvärda skäl har prövats i NJA 1983 s. 750. I detta mål hade fadern tagit med sig sin 
sexåriga dotter till sin nya bostad utan att samråda med modern. Föräldrarna hade gemensam 
vårdnad. Barnet fick hastigt lämna sin invanda miljö och det dagliga umgänget med modern. 
Bortförandet medförde även att barnet fick lämna sin dagpappa och fick i stället gå i en 
förskola på den nya orten. Fadern menade att handlingen utfördes med omtanke om barnet 
eftersom dottern skulle komma till skada av att bo ensam hos modern. Domstolen kunde inte 
finna att det framkommit något som tydde på att flickan skulle komma till skada hos modern, 
däremot menade domstolen att barnet riskerade att ta skada av att skiljas från sin moder, sin 
dagpappa och invanda miljö. Domstolen kunde därför inte finna att fadern, inom ramen för 
den gemensamma vårdnaden,  hade beaktansvärda skäl att skilja dottern från modern. Av vad 
som framgår av målet hade barnet bott hos fadern i 15 dagar. Under denna tid vistades hon 
modern under en helg. Modern fick genom ett interimistiskt beslut av domstolen vårdnaden 
om flickan efter 15 dagar och fadern efterföljde detta beslut.  
 
I mål NJA 2006 s. 708 prövade domstolen om uttrycket ”egenmäktigt bortför” i 4:7 första 
stycket, andra meningen BrB har samma innebörd som uttrycket ”obehörigen skiljer” i 
styckets andra mening. Av vad som framgår av målet hade två barn sju och nio år gamla följt 
med sin far till hans hemland Somalia. Föräldrarna var skilda och hade gemensam vårdnad 
om barnen. Båda föräldrarna uppgav att de var överens om att barnen skulle få vistas i 
Somalia en tid. Modern uppgav vidare att avsikten var att barnen skulle stanna mellan en till 
fyra månader medan fadern uppger att de varit överens om att barnen skulle stanna en längre 
tid eller tills vidare. Fadern åtalades för egenmäktighet med barn. Åtal väcktes efter det att 
dottern fyra år senare lyckats rymma från fadern och via den svenska ambassaden i Etiopien 
tagit sig till sin moder i Sverige. Sonen var vid förhandlingen kvar i Somalia. Domstolen 

                                                 
32 NJA II, 1962 s. 202.  
33 Schiratzki, Barnrättens grunder s 96 
34 Holmqvist m.fl. Kommentar till Brottsbalken del I s 7:12. 
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fastslog i domen att uttrycket ”egenmäktigt bortför” och ”obehörigen skiljer” inte är 
synonyma uttryck. Uttrycket ”egenmäktigt bortför” bör ges en snävare innebörd än begreppet 
”obehörigen skiljer” som kan ges en vidare innebörd. De slutsatser domstolen gör grundade 
sig bland annat på den omständighet att det i förarbetena framgick att departementet 
förespråkat att även undanhållandet skulle vara straffbart. Lagrådet förespråkade att den 
lydelsen skulle tas bort och att endast det egenmäktiga bortförandet skulle vara straffbelagt. 
Domstolen menar utifrån denna bakgrund att det skulle vara otillbörligt att tolka begreppet 
”egenmäktigt bortförande” på ett så utvidgat sätt att även undanhållande skulle vara 
straffbelagt eftersom begreppet ”undanhållande” valts att inte tas med i lagtexten. Domstolen 
menar att en sådan utvidgad tolkning av lagtexten skulle strida mot legalitetsprincipen och 
allmänna rättsprinciper samt innebära en otillåten utsträckning av straffbarheten.  
 
Inom ramen för den gemensamma vårdnaden kan vårdnadshavarna agera relativt självständigt 
och behöver inte rådfråga den andre vårdnadshavaren om angelägenheter som rör den dagliga 
omsorgen. En utlandsresa, åtminstone inom EU bör kunna genomföras utan samråd med den 
andre vårdnadshavaren, så länge avsikten med resan endast är kortvarig och inom ramen för 
avtalat/av domstol tilldömt umgänge. I NJA 2007 s. 326 tog en förälder som hade gemensam 
vårdnad med sig sin sexåriga dotter till Spanien. Avsikten var att barnet skulle återföras till 
boendeföräldern efter umgänget slut. Fadern uppgav att det under resans gång framkom 
uppgifter från dottern som föranledde att han hade beaktansvärda skäl att stanna med flickan i 
Spanien. Domstolen fastslog att eftersom fadern avsåg att återvända till boendeföräldern efter 
umgänget kunde han inte ställas till ansvar för egenmäktighet med barn. Det avgörande i 
sammanhanget är alltså faderns uppsåt när han tog med sig barnet.   

4.3.3 Situation tre - vårdnadshavaren själv  
Den tredje situationen rör främst situationer där den som efter beslut i domstolen fått 
vårdnaden om ett barn och sedan självsvåldigt hämtar barnet trots att den person som barnet 
befinner sig hos inte samtycker till att barnet hämtas. Man kan också se situationen där det 
barn som skall hämtas helt motsätter sig att följa med vårdnadshavaren hem. Att en 
vårdnadshavare i en sådan situation skall tvinga med sig barnen är inte helt självklart. 
Vårdnadshavaren har möjlighet att enligt föräldrabalkens regler i 21 kapitlet begära 
verkställighet av domen. En medlare kommer då att utröna hur situationen ser ut. En 
verkställighet mot ett barns vilja är ovanlig om barnet har fyllt 12 år eller nått den mognaden. 
Tanken med denna del av 7:4 BrB torde vara att skydda barn från att mer eller mindre slitas 
mellan sina vårdnadshavare. I första hand bör dock vårdnadshavare själva hämta sina barn i 
dessa situationer. En viss nödrätt för barnets bästa är accepterat.35     
  

4.4 Barn som vårdas med stöd av LVU 
Det andra stycket behandlar situationen när barn vårdas med stöd av LVU. Den som utan 
samtycke från socialnämnden hämtar barnet kan fällas till ansvar för egenmäktighet med barn. 
Regeln avser både vårdnadshavare och andra. Socialnämnden har i dessa fall hos 
förvaltningsdomstolen ansökt om att vård skall beredas mot vårdnadshavare och barn över 15 
års vilja ( 1 § LVU). Vården kan beredas aningen på den grunden att barnet far illa i sin 
hemmiljö eller på den grund att barnet behöver vård på grund av sitt eget beteende. Vård kan 
även beredas på båda dessa grunder. I de fall barn är placerade med anledning av sitt eget 
beteende kan även reglerna om främjande av flykt i 17:12 BrB vara tillämpliga. Om ett 
främjande av flykt är ringa skall handlingen inte medföra straffansvar och regeln om 
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egenmäktighet med barn kan då vara tillämplig. Regeln om egenmäktighet med barn är 
subsidiär och skall tillämpas i andra hand. Regeln om egenmäktighet med barn som vårdas 
enlig LVU förefaller användas i ringa omfattning. Det som ligger socialnämnden närmast till 
hands i en situation där någon egenmäktigt skiljt ett barn från vård enligt LVU är den 
möjlighet att, förutom egna insatser, efterlysa barnet hos polisen samt vid behov inkomma 
med begäran om polishandräckning enligt 43§ 1, 2p. LVU. En anmälan om egenmäktighet 
med barn torde vara mer aktuell om det finns risk att barnet förts utom landet.      
 
I de fall barn vårdas på annan grund än LVU, exempelvis med stöd av socialtjänstlag 
(2001:453) är inte reglerna om egenmäktighet med barn tillämpliga. För det fall att någon 
annan än vårdnadshavaren hämtar barnet i detta sammanhang måste dock dessa personer ha 
samtycke av vårdnadshavaren och reglerna i 7:4 första stycket är tillämpliga.  

4.5 Grovt brott 
Det tredje stycket rör möjligheten att döma till grov egenmäktighet med barn vilket infördes 
vid lagändringen 1983. Brottet faller under allmänt åtal men åtal kan endast väckas om det är 
påkallat ur allmän synpunkt, vilket framgår av den sjätte paragrafen. Lagtexten ger ingen 
ledning till när brottet skall bedömas som grovt. Av vad som framgår av förarbetena36 anses 
omständigheterna att barnet fört ut ur landet, skilts från kontakt med sin vårdnadshavare och 
fått lämna sin invanda miljö försvårande. Till bedömningen läggs även vilken inverkan 
bortförandet och kvarhållandet haft på barnet och hur relationen sett ut mellan barnet och den 
bortförande personen.  
I målet NJA 1993 s. 128 bedömdes gärningen inte som grov. Fadern hade i det fallet tilldömts 
vårdnaden 1989 men modern hade vägrat att efterfölja domen med hänvisning till den risk 
hon ansåg fanns för att barnet skulle utsättas för sexuella övergrepp av fadern. Barnen 
undanhölls all kontakt med sin far under flera år och brottet bedömdes därmed som allvarligt 
av domstolen. Med hänsyn till att modern handlat utifrån vad hon ansåg vara barnets bästa 
bedömde domstolen att handlingen inte var grov. I ett liknande mål RH 2005:73 hade en mor 
skilt två barn fem och sex år gamla från fadern som var ensam vårdnadshavare under sex och 
ett halvt år. Tingrätten fann att gärningen var grov men den omständigheten att modern 
handlat som utifrån vad hon ansåg vara barnens bästa samt att barnen tagits väl omhand var 
förmildrande varför hon dömdes till normalgraden. Hovrätten ändrade dock domen med 
hänvisning till att barnen varit skilda från sin far under stor del av sin uppväxt. Straffet 
utmättes till ett minimum utifrån samma förmildrande omständigheter som Tingsrätten anfört. 
För grov egenmäktighet med barn dömdes en man (NJA 1992 s. 556) som inte efterföljt en 
tidigare dom om egenmäktighet med barn rörande samma barn. Bedömningen grundades på 
att barnet skilts från sin vårdnadshavare och förts till för barnet okända människor för 
obestämd tid. Att fadern helt nekade till att bidra till att barnet kunde återföras var en 
försvårade omständighet. I mål NJA 1995 s 269 bedömdes gärningen som grov då ett barn 
nära ett år gammalt skilts från moden, som var ensam vårdnadshavare, och av fadern förts till 
Tunisien för att där lämnades hos sin farmor. Barnet hade senare flyttats till faderns syster i 
Österrike. Domstolen ansåg att dessa omständigheter tillsammans med att barnet, på obestämd 
framtid avskurits kontakten med båda sina föräldrar var försvårande. I mål RH 1986:123 
bedömdes gärningen som grov då barnet hastigt ryckts upp från sin invanda miljö, förts från 
modern som var ensam vårdnadshavare till främmande land och därmed berövats kontakten 
med båda sina föräldrar på obestämd framtid. I mål RH 1987: 86 ansåg domstolen att brottet 
var så allvarligt att maxstraff utdömdes. Gärningen bedömdes som grov eftersom barnen skilts 
från båda sina föräldrar och förts till ett främmande land utanför Europa på obestämd tid. 
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Gärningsmannen visade inte något intresse av att återföra barnen vilket ansågs synnerligen 
försvårande.  
Det man sammanfattningsvis kan utläsa av förarbeten och praxis är att vid bedömningen om 
brottet skall anses som grovt anses omständigheterna att barnet fört ut ur landet, skilts från 
kontakt med sin vårdnadshavare och fått lämna sin invanda miljö försvårande. Till 
bedömningen läggs även vilken inverkan bortförandet och kvarhållandet haft på barnet och 
hur relationen ser ut mellan barnet och den bortförande personen. Domstolen beaktar även på 
vilket sätt barnet har tagits om hand och vilken omsorg barnet fått samt hur lång tid brottet har 
pågått. I något fall har även domstolen sett omständigheten att barnen följd med frivilligt som 
förmildrande.37   
 

4.6 Försök, medhjälp 
Om brottet bedöms som grovt kan även den som försökt begå brottet ställas till ansvar vilket 
framgår av femte paragrafen. Åtal kan väckas enligt sjätte paragrafen om åklagaren anser att 
det är påkallat ur allmän synpunkt. Den som påbörjat utförandet av ett brott kan fällas till 
ansvar om handlingen skulle fullbordats om det inte berodde på en tillfällig omständighet.38  
Den som inte kan betraktas som gärningsman kan ändå fällas till ansvar för medhjälp till 
brottet (BrB 23:4 2:a stycket). Var och en straffas efter sin medverkan till brottet.39 Medhjälp 
innebär att någon hjälper till med råd eller dåd. Det vill säga hjälper till antingen med råd om 
hur gärningsmannen skall förfara eller ger praktisk hjälp som att köra bilen, gömma undan 
eller liknande.40 En medhjälpare kan vara behjälplig med både råd och dåd. Ett aktuellt 
rättsfall är ett mål från Göta hovrätt där fyra kvinnor ställdes till ansvar för medhjälp till grov 
egenmäktighet med barn (B 1532-07). Bakgrunden var den att en mor som inte var 
vårdnadshavare med hjälp av dessa kvinnor gömde två barn under sex och ett halvt år och 
därmed skilde dem från sin far och övrig släkt. Tre av kvinnorna var aktiva i en lokal 
kvinnojour medan en av dem var rektor på en skola. Rätten kom fram till att kvinnorna känt 
till att modern inte var vårdnadshavare och att de därför var införstådda med att de hjälpte 
modern i sin brottsliga gärning. Modern var tidigare dömd i mål RH 2005:73 till grov 
egenmäktighet med barn. Av vad som framgår av NJA 1993 s 277 dömdes en man för 
medhjälp till grov egenmäktighet med barn till fängelse i sex månader. Medhjälpen bestod i 
att föra en knappt tvåårig flicka från Umeå till Ängelholm.  
 

5. Förutsättningar för åtal 
Åtal för brottet egenmäktighet med barn faller under allmänt åtal 20:3 Rättegångsbalken 
(RB). Vid allmänt åtal är åklagaren i princip skyldig att åtala den som på goda grunder 
misstänks ha begått brott (20:6 RB). Vad gäller egenmäktighet med barn finns dock en regel 
om särskild åklagarprövning vilket framgår av lagtexten. Åtal skall väckas om det är påkallat 
ur allmän synpunkt. Om brottet är grovt bör åtal ske (7:6 BrB).  
Av förarbetena framgår att brott endast skall utredas om det finns skäl att anta att brottet bör 
beivras av särskilda skäl från allmän synpunkt. Polisens utredningsskyldighet och åklagarens 
åtalsplikt är därmed begränsad.41 Lagstiftaren menar att åtalsfrågan måsta behandlas med 
synnerlig försiktighet eftersom det handlar om ömtåliga fall.42 Vid bedömningen skall 
                                                 
37 Sundsvalls Tingsrätt Mål nr B 2465-06. 
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39 Holmqvist m.fl. Kommentar till Brottsbalken del II s 23:49.  
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åklagaren ta hänsyn till de offentliga intressena men ta hänsyn till sociala skäl.43 Bakgrunden 
till denna särskilda åtalsprövning är att åtal inte skall väckas om det innebär ett opåkallat 
ingripande i privata förhållanden. Lagstiftaren vill även undvika att åtal väcks i syfte att 
trakassera.44 Åklagaren skall ta hänsyn till barnets bästa och inte inleda obefogad utredning 
och lagföring.45 Motivet till handlingen är av stor betydelse. Har barnen varit med sin förälder 
på semester och kommer hem några dagar för sent är det knappast skäl till åtal. I de fall barn 
obehörigen förts ut ur landet är det vanligt att åtal väcks. Åtal kan även vara aktuellt om 
åklagaren anser att det skulle vara till gagn för barnet och andra rättsliga åtgärder redan är 
vidtagna men visat sig inte vara tillräckliga.46   
  

5.1 Ansvarsfrihetsgrunder 
Straffrättsligt ansvar kan endast utkrävas av den som uppsåtligen begår brott, det vill säga har 
kännedom om samtliga sakförhållanden av betydelse. Till sakförhållanden hör också de 
allmänna objektiva straffrihetsgrunderna. Innan ett åtal övervägs bör även de allmänna 
straffrihetsgrunderna prövas. Trots att brottsrekvisiten är uppfyllda kan ansvar inte utkrävas 
om de allmänna ansvarsfrihetsgrunderna kan tillämpas.47 De frihetsgrunder som främst kan 
vara aktuella är nöd (BrB 24:4)och samtycke (BrB 24:7).  
 
Den som egenmäktigt skiljer ett barn från en legal vårdnadshavare i en nödsituation begår inte 
något brott. Hänsyn måste tas till situationen. De avgörande som framkommit i de 
efterforskningar som vidtagits i detta arbete finns inga avgöranden där ansvarsfrihetsgrunden 
nöd godtagits av domstolen. Man kan förmoda att dessa mål inte i någon nämndvärd 
omfattning leder till åtal. I två fall har en tilltalad hävdat nöd NJA 1993 s. 128 och RH 
2005:73. I båda fallen var det mödrar som hävdade att barnen riskerade att utsättas för 
sexuella övergrepp av sina fäder. I det förstnämnda fallet var två ledamöter skiljaktiga och 
menade att nöd torde vara en ansvarsbefriande grund eftersom modern uppfattade situationen 
på ett sådant sätt att nöd förelåg. Majoriteten menade dock att modern inte kunde hänvisa till 
nöd då den omständighet som hon åberopat tidigare prövats vid en vårdnadstvist och rätten 
funnit att omständigheterna inte kunde ha någon betydelse för vårdnadsfrågan. Högsta 
domstolen slog fast att det endast i undantagsfall kan bli aktuellt att tillämpa 
nödbestämmelserna om någon efter egen riskbedömning handlar i strid mot ett vårdnadsbeslut 
som fattats av domstol. I en tvist angående vårdnad skall domstolen pröva vad som är bäst för 
barnet och därmed skall även risken att barnet utsätts för övergrepp av någon av föräldrarna 
beaktas. I princip skall parterna rätta sig efter domen och det finns knappast någon möjlighet 
att parterna gör egna bedömningar om det inte kommit fram nya omständigheter som inte 
beaktades av domstolen i vårdnadsmålet.  
 
En förutsättning för att ansvar skall utkrävas är att bortförandet av barnet skett utan samtycke 
från den legala vårdnadshavaren. Fyra kriterier skall vara uppfyllda för att ett giltigt samtycke 
skall föreligga. 
1) Behörighet; den som lämnar samtycket måste har rättskapacitet att besluta i frågan. 
2) Kapacitet; den som samtycker måste vara fullt tillräknelig eller förstå innebörden av 
samtycket. 
3) Frivillighet; den som lämnar samtycket skall göra det frivilligt. 
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4) Allvarligt menat; den som lämnar samtycket skall inte sagt det för att roa någon, imponera 
eller något liknande. 
Utifrån dessa kriterier har domstolen att bedöma huruvida samtycke föreligger. I några 
rättsfall har domstolarna ogillat åtalen då det ansågs finnas samtycke. I RH 1999:68 ansåg inte 
hovrätten att rekvisitet ”bortför” var uppfyllt eftersom den andre föräldern samtyckt till resan. 
Att sedan den förälder som reste bort med barnet inte lät barnet återförenas med den andre 
vårdnadshavare var inte en omständighet innebar att föräldern gjorde sig skyldig till brottet 
egenmäktighet med barn. Denna syn har även fastställts i senare praxis NJA 2006 s. 708 och 
NJA 2007 s. 326. I det första fallet tog en far med sig två barn till sitt hemland Somalia vilket 
modern samtyckte till. Enligt uppgift skulle barnen tillsammans med fadern stanna cirka två 
månader. Barnen kom dock inte tillbaka och först efter det att ett av barnen, efter fyra år, rymt 
kunde hon återförenas med modern. HD ogillade åtalet vad gällde egenmäktighet med barn 
med anledning av samtycket. Fadern dömdes dock till fyra års fängelse med anledning av 
könsstympning av dottern.  
I det senare fallet (NJA 2007 s. 326) hade en förälder under sommarumgänget tagit med sig 
dottern till Spanien. Föräldrarna hade gemensam vårdnad. Den hemmavarande föräldern 
kände inte till att dottern rest till Spanien och hon hade inte lämnat samtycke till denna resa. 
Dottern hölls, av fadern kvar i Spanien på okänd ort. Efter cirka fem månader återfanns barnet 
och kunde återföras till modern. Domstolen menade i det här fallet att det i och för sig inte 
fanns något samtycke men att det inte fanns något uppsåt eftersom fadern hade för avsikt att 
resa hem igen efter sommarumgängets slut varför handlingen inte var att betrakta som 
egenmäktighet med barn.  
 

5.2 Barnets vilja 
Frågan är om barnets egen inställning har någon betydelse när barnet olovligen blivit skild 
från sin vårdnadshavare. Av vad som framgår av förarbetena saknar barnets vilja eller 
förhållanden betydelse.48 49 Lagen är i första hand till skydd för barnet i den meningen att 
barnet skall skyddas mot otillbörliga bortföranden från sin vårdnadshavare. Denna inställning 
rådde även under strafflagens tid. Av praxis framgår att barns inställning inte beaktas i någon 
formell mening. Svea hovrätt ändrade en dom från tingsrätten där fadern menade att barnen 
inte ville åka till Sverige. Barnen hade varit bortförda sedan ett flertal år och bodde i Tunisien. 
Tingsrätten ansåg att barnens inställning medförde att det ej fanns anledning till förnyad 
lagföring av det pågående brottet. Hovrätten ändrade dock domen och påpekade att barns vilja 
saknar betydelse i sammanhanget. Mannen dömdes till fängelse i tre år för egenmäktighet 
med barn, grovt brott. Domen var den femte i ordningen.50 Det finns något exempel på att 
barns inställning kan ha någon betydelse. I en hovrättsdom har den omständighet att modern 
bortförde ett sexårigt barn mot dennes vilja utgjort en försvårande omständighet. Modern som 
inte var vårdnadshavare dömdes för grov egenmäktighet med barn till sex månaders 
fängelse.51  
I praktiken torde dock barns inställning tas med i bedömningen. Redan i det skede när 
åklagaren skall ta ställning till om åtal skall väckas eller inte kan åklagaren i någon mån 
påverkas av barnets inställning. Då åklagaren skall göra en bedömning om åtal skall väckas ur 
allmän synpunkt kan även barnets inställning utgöra en komponent i åklagarens 
beslutsunderlag.52  

                                                 
48 SOU 1953:14, Förslag till brottsbalk. s. 262.  
49 Prop 1962:10 B, med förslag till brottsbalk, s. 104  
50 Svea hovrätt B 5904-03 
51 Hovrätten för västra Sverige B 2966-05 
52 Zila, Josef i Hollander,  s 194.   
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En person som mot ett barns vilja skiljer barnet från dess vårdnadshavare kan givetvis få 
betydande svårigheter att kvarhålla barnet. Ju äldre och starkare ett barn är fysiskt och 
psykiskt desto svårare torde det vara att kvarhålla barnet. Gärningen kan i sådant fall utgöra 
ett brott enligt fjärde kapitlet i brottsbalken, de så kallade frihetsbrotten vilket i sin tur innebär 
att barnets inställning är en av förutsättningarna för straffansvar. Om någon för bort ett barn 
under femton år från dennes vårdnadshavare finns förutsättning att straffansvar kan utdömas 
enligt 4:2 BrB. Om det finns ett samtycke från barnet kan det medföra befrielse från 
straffansvar.  
Som tidigare nämnts tillmäts barns vilja en annan betydelse i exempelvis Barnkonventionen,  
Haagkonventionen och föräldrabalken. En verkställighet av en dom i vårdnadsfrågan bör inte 
verkställas mot ett barns vilja om barnet uppnått en viss ålder och mognad om det inte finns 
synnerliga skäl. I praktiken innebär det att ett tolvårigt barn som inte vill flytta från en 
förälder som inte är vårdnadshavare/boendeförälder till den förälder som tilldömts 
vårdnaden/boendet inte tvingas till det om det inte finns särskilda skäl.53 Liknande 
bestämmelser finns även i Haagkonventionen.54 En handling som medför straffansvar kan 
med andra ord fortgå med stöd av föräldrabalken eller Haagkonventionen.  
 
Regeln om egenmäktighet med barn vill hindra föräldrar och andra att agera självvåldigt 
medan reglerna i föräldrabalken och Haagkonventionen är till för barnets bästa och ger 
möjlighet att ta hänsyn till senare inkomna omständigheter, omständigheter som inte kom 
fram eller inte beaktades när beslut fattades om boende/vårdnadsfrågan. Man skulle kunna 
säga att dessa regler är en säkerhetsventil till skydd för barnet medan regeln om 
egenmäktighet med barn manar till att de personer som är berörda går den rättsliga vägen, det 
vill säga, vänder sig till domstol eller på annat sätt verkar för att vårdnaden/boendet 
överflyttas på ett legalt sätt.               
Sammantagen kan man säga att barns inställning inte skall ha någon betydelse i 
sammanhanget men att barnets inställning ändå kan ha viss betydelse i praktiken.  
 

6. Påföljder 
 
Påföljder för normalgraden är böter eller fängelse i högst ett år. Vanligen utdöms böter vid 
normalgraden. I NJA 1983 s. 750 hade en far som hade gemensam vårdnad om en sexårig 
flyttat barnet, utan moderns vetskap och utan beaktansvärda skäl, till en annan ort varvid 
barnet skildes från den andre vårdnadshavaren. Rätten fann det anmärkningsvärt att barnet 
ryckt upp ur sin invanda miljö och dessutom fått byta barnomsorg. Mot bakgrund av att 
fadern enlig egen uppgift handlat med omsorg om barnet samt att han sedan efterföljt 
domstolens interimistiska beslut att modern skulle vara vårdnadshavare kunde bötesstraffet 
hållas lågt. Fadern dömdes i detta fall till 20 dagsböter. I NJA 1993 s 128 dömdes en mor som 
skiljt sonen från fadern vilken hade vårdnaden om barnet i fyra år. Gärningen var i sig att 
betrakta som grov men då modern handlat utifrån sin övertygelse vara det bästa för barnet 
ansågs denna omständighet som förmildrande och hon dömdes till egenmäktighet med barn 
av normalgraden och påföljden fastställdes till 100 dagsböter. Det finns i brottsbalkens regler 
kring straffmätning och påföljd en presumtion mot användning av fängelse (30:1 BrB) 
eftersom fängelse anses vara en dålig påföljd.55 Det finns omständigheter som kan göra att 

                                                 
53 21:5 FB 
54 Konventionen är införlivad i Svensk rätt genom lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska 
domar (IVL) Se 12§ 3p. IVL  
55 Jareborg, Nils, Zila, Josef, s 135. 
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presumtionen bryts. I 30:4 andra stycket BrB framgår bland annat att brottslighetens art är en 
sådan omständighet. I de fall gärningen gränsar mot grovt brott har domstolen ansett att 
brottet har visst artvärde och att fängelse därför kan vara motiverat.56 
 
Vid grova brott kan brottet innebära fängelse i sex månader och högst fyra år. Straffet för 
grova brott höjdes 1993. RH 1986:123 beskrivs bedömningsgrunderna för bestämningen av 
påföljden. I det fallet hade en litet barn av fadern hastigt förts ut ur landet. Modern var 
vårdnadshavare. Barnet fick sedan bo hos släktingar. Fadern återvände till Sverige för att 
studera. Då barnet undanhölls möjligheten att bo med sina föräldrar bedömdes handlingen 
som grov eftersom då barnen riskerade att ta skada. Straffet mildrades av hovrätten som 
menade att den omständighet att modern fick besöka sonen hos släktingarna var förmildrande 
även om brottet alltjämt var att bedömas som grovt. Hovrätten sänkte straffet från ett år till 
sex månaders fängelse. Ett annat rättsfall som beskriver påföljdsbedömningarna är RH 
1987:86. Även i detta fall bedömdes brottet som grovt med hänsyn till att barn tar skada av att 
ryckas upp och få flytta till ett främmande land utan att få någon kontakt med sin moder och 
heller inte veta när de kommer att träffa henne igen. Modern var ensam vårdnadshavare. 
Fadern dömdes till två års fängelse, vilket vid denna tid var den högsta strafftiden. I NJA 
1993 s.52 hade åklagaren yrkat på grov egenmäktighet med barn. Fadern hade 1990 fört 
barnen 10 och tolv år gamla till Iran. Han medverkade heller inte till att de skulle återföras. 
Hovrätten sänkte tingsrättens påföljd med tre månaders fängelse till böter med hänsyn till att 
barnen hade det bra i Iran.   
Även om gärningsmannen har goda motiv, exempelvis vill skydda barnet mot vanvård eller 
ge det en bättre fostran, utesluter inte straffbarhet men kan beaktas vid straffmätningen.57 Ett 
exempel är mål B 2465-06 Sundsvalls Tingsrätt där en mor undanhållit två skolbarn från 
fadern som var ensam vårdnadshavare. Barnen undanhölls i Norge under mer än ett år och 
kunde under denna tid i liten omfattning gå i skolan. Brottet bedömdes som grovt. Vid valet 
mellan fängelse och annan påföljd beaktades den tilltalades avsikt (se 29:1-2 BrB) samt 
artvärde varpå påföljden bestämdes till villkorlig dom och samhällstjänst i stället för fängelse.  
 

6.1. Skadestånd 
Målsägare och barn som med anledning av brottet kommit till skada kan vara berättigade till 
skadestånd. Bedömningen sker utifrån allmänna grundsatser.58 Vanligen förs brottsoffrets 
talan om skadestånd av åklagaren. Åklagaren har en skyldighet att föra målsägandes talan 
men om den enskilde trots åklagarens råd, vidhåller orimliga belopp, kan åklagaren 
överlämna åt målsägande att själv föra sin talan.59 I de fall målsägande biträde är utsett genom 
lagen (1988:609) om målsägandebiträde kan talan kan även föras av målsägandebiträdet om 
det föreligger ett enskilt anspråk och åklagaren inte gör det (3§ 1st. 1p. lagen om 
målsägandebiträde).  
Bestämmelserna om egenmäktighet med barn syftar främst till att skydda barn mot att bli skilt 
från sin vårdnadshavare. Det är barnet som i första hand har rätt till skadestånd men även 
vårdnadshavaren kan i vissa fall vara berättigad till skadestånd. Bestämmelserna om 
ekonomisk ersättning för personskador eller sakskador som någon uppsåtligt eller av 
vårdslöshet orsakat framgår av skadeståndslagen (1972:207) SkL. Den som har drabbats av 
personskada kan få ersättning avseende kostnader för sjukvård, inkomstförlust (2:1 SkL) samt 
sveda och värk, så kallad ideell skada (2:1 SkL). För ideella skador kan ersättning utgå bland 
                                                 
56 RH 2005:73 
57 Prop 1962:10, med förslag till brottsbalk, s. 104 B 
58 NJA II s. 556 ff och 609.) 
59 Fredriksson, s. 50.  
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annat för psykiskt lidande som är medicinskt påvisbar. Den som har drabbats av brott kan 
även få skadestånd för den kränkning som brottet inneburit vilket följer av 2:3 SkL. Brottet 
måste då bedömas vara ett angrepp mot person, frihet, frid eller ära. Kränkningen visar sig 
genom att offret upplever känslor av exempelvis rädsla, obehag, förnedring och skam.   
 
Vid fastställande av skadestånd måste det objektivt föreligga en skada som på något sätt är 
påvisbar. Någon person måste kunna ställas till ansvar och det måste finnas ett orsakssamband 
mellan handling och skada, så kallad adekvat kausalitet. Vid orsaksbedömningen tar 
domstolen hänsyn till om handlingen var en nödvändig och tillräcklig betingelse för att 
skadan skulle inträffa och om handlingen var den enda orsaken till skadan.60 Kraven för de 
subjektiva ansvarsförutsättningarna varierar med de olika skadetyperna. För att ersättning 
skall utgå för personskada skall handlingen har begåtts av uppsåt eller oaktsamhet. Vid 
kränkning skall handlingen utgöra ett brott mot person.  
 
Beräkningen av skadeståndet görs på olika sätt beroende av skadetyp. Vid personskada (5:1 
SkL) beräknas de faktiska kostnader målsägande haft för sjukvård, inkomstbortfall. För 
ideella skador (sveda och värk) utges ersättning vanligen utifrån schablonbelopp.61 Det senare 
gäller även vid kränkning (5:6 SkL) eftersom ersättningen är av ideell natur och syftar till att 
kompensera den skadelidande för de negativa upplevelser som brottet inneburit.62  
 
I NJA 1995 s.269 slår domstolen fast att brottet, egenmäktighet med barn, som sådant inte kan 
vara begånget mot modern som var vårdnadshavare. Brottet anses däremot riktat mot 
vårdnadshavaren. Personskadan visade sig i psykiska problem vilka var en påräknelig och 
näraliggande följd av att sonen hölls kvar i främmande land, på okänd ort och på obestämd 
tid. Vårdnadshavaren var därför berättigad till skadestånd och fick 25. 000 kronor i ersättning 
med anledning av psykiskt lidande.  
 
I mål RH 2006:75 tog domstolen ställning till skadeståndsanspråk från både barnet och 
vårdnadshavaren. Rörande barnet fann domstolen att barnet, som sedan sex år tillbaka hölls 
skild från sin vårdnadshavare, i främmande land var berättigad till skadestånd för den 
kränkning som barnet var utsatt för i samband med brottet. Brottet hade inneburit att barnet 
sedan tre års ålder berövats, i det närmaste, all kontakt med sin mor vilket inneburit en 
allvarlig kränkning av barnets integritet. Hovrätten bestämde skadeståndet till 40 000 kronor. 
Rörande vårdnadshavaren resonerade domstolen på ett liknade sätt som i förgående mål och 
menade att brottet i och för sig inte begåtts mot vårdnadshavaren men ändå kan anses riktat 
mot denna på ett sådant sätt att skadestånd var berättigat. Vårdnadshavaren hade drabbats av 
en personskada i form av psykiskt lidande. Skadeståndet omfattade dels sjukvårds- och andra 
kringkostnader med 40 800 kronor samt ideellt skadestånd för psykiskt lidande med 50.000 
kronor totalt 90 800 kronor skulle utges till vårdnadshavaren. 
 

6.2 Flera domar för samma brott 
Egenmäktighet är ett perdurerande brott vilket innebär att brottet alltjämt är ”å färde” trots att 
samtliga brottsrekvisit har uppfyllts.63 En person kan därför dömas flera gånger för samma 
situation. Brottet pågår ända fram till att barnet är femton år eller återförts till den legala 
vårdnadshavaren. Den som dömts för egenmäktighet med barn skall verka för att barnet 
                                                 
60 Radetzki, s. 69. 
61 Radetzki, s. 53 ff. 
62 Radetzki, s. 58.  
63 Leijonhufvud, Straffansvar, s 138.   
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återförs. I praxis finns flera exempel där domstolarna dömt samma person flera gånger för att 
kvarhålla samma barn. Bland annat NJA 1991 s 241, 1992 s. 566 och 1993 s. 277. Domstolen 
har sett särskilt allvarligt på de fall där barnet förts till okänd ort ut ur landet. Det är också 
denna typ av mål som döms till grov egenmäktighet med barn.  
 
I NJA 1991 s. 241 fastslår högsta domstolen att det inte föreligger processuella hinder till att 
väcka åtal mot en far som inte medverkade till att föra tillbaka två barn till modern som var 
vårdnadshavare. Barnen hade bortförts till Iran av fadern. Tingsrätten hade då avvisat målet 
med hänvisning till att en person inte kan dömas två gånger i samma mål. Högsta domstolen 
ändrade beslutet eftersom brottet är pågående och att mannen gör sig skyldig till ett nytt brott 
då han inte efterföljde tidigare dom. 
 
I NJA 1992 s. 566 hade en far dömts för att fört bort ett barn som han tillsammans med 
barnets mor hade gemensam vårdnad om. Barnet var född 1989 och fördes bort i augusti 
1991. Han dömdes för egenmäktighet med barn i tingsrätten 1991 men hade därefter inte 
vidtagit några åtgärder för att återföra barnet. Åklagaren tog därför upp målet på nytt och han 
dömdes av tingsrätten 1992 för grov egenmäktighem med barn till fängelse i 1 år och tre 
månader. Målet överklagades med motiveringen att mannen ej kunde dömas två gånger för 
samma brott. Högsta domstolen gör i målet följande uttalande: 
 

Att obehörigen skilja ett barn från dess vårdnadshavare i den mening som avses i 
straffbestämmelsen om egenmäktighet med barn kan ske inte endast genom att barnet förs bort 
utan också genom att någon undanhåller barnet. Straff för sådant undanhållande bör kunna 
ådömas även den som tidigare dömts för bortförande av barnet. Särskilt gäller detta när barnet 
förts bort från Sverige eller är på okänd ort. I första hand kommer då i fråga fall där efter den 
tidigare domen positiva åtgärder har vidtagits för att hålla barnet borta från vårdnadshavaren. 
Om någon som obehörigen bortfört ett barn bara underlåter att återföra barnet till 
vårdnadshavaren, behöver däremot detta inte utan vidare innebära att han undanhåller barnet. 
Bla kan tänkas att han saknar praktisk möjlighet att göra något åt situationen. Han kan också gå 
fri från straff om han gjort sitt bästa för att barnet skall bli återfört men hans åtgärder inte visar 
sig tillräckliga. 
   

Genom att fadern vägrade att lämna ut uppgifter samt vidta åtgärder som skulle kunna leda till 
att barnet kunde återföras bedömdes nu brottet som grovt. Högsta domstolen gör i sak samma 
bedömning som underinstanserna. Samma person döms på nytt i NJA 1993 s. 277. 
Förhållandena är som tidigare men domstolen fastslår att brottet i sig blir grövre ju längre tid 
ett barn skiljs från sin vårdnadshavare.  
 

7. Sammanfattande kommentar  
 
Mot bakgrund av att allt fler föräldrar separerar samt att allt fler har internationell anknytning 
ökar risken för att fler barn drabbas av att de olovligen bortförs eller på annat sätt egenmäktigt 
skiljs från föräldrar och vårdnadshavare. Barns behov av samhällets skydd i detta avseende 
torde därmed öka.  
 
För att få en rättvis uppfattning om hur barns skydd, mot att olovligen bortföras eller 
egenmäktigt skiljas från sin vårdnadshavare ser ut, måste skyddsreglerna ses i dess vidare 
sammanhang. Den kriminaliserade handlingen enligt 7:4 BrB är endast en del av de 
skyddsregler som kringgärdar barnet. Då arbetet syftat till att främst genomlysa den brottsliga 
sidan kan arbetet inte göra anspråk på att ge någon heltäckande bild och ger därmed inte svar 
på frågan om barnets skydd är tillräckligt.  
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Genom barnkonventionen har barnets rätt i högre grad än tidigare uppmärksammats. 
Föräldrabalkens och de internationella konventioner som rör olovligt bortförande av barn har 
anpassats efter barnkonventionens regler. Det finns säkert mer att göra inom området men 
frågan har aktualiserats och det är möjligt att ytterligare anpassningar kommer att göras. Det 
kan finnas behov av att ytterligare säkerställa att de yngre barnen blir lyssnade på i samband 
med boende och umgängesfrågor. I de fall domstolen inte inhämtar någon utredning rörande 
vårdnad, boende och umgänge har de yngre barnen mycket liten eller ingen möjlighet att 
komma till tals. Det är tveksamt om denna ordning är förenlig med barnkonventionen.  
 
Genom föräldrabalkens regler har föräldrar, efter ansökan om verkställighet av domstol, 
relativt goda förutsättningar att få avtal, beslut och domar rörande vårdnad, boende och 
umgänge verkställda. I synnerhet vad gäller vårdnad och boende. I fråga om umgänge är 
reglerna mer restriktiva och de mer ingripande tvångsmedlen används i princip inte. Rätten är 
vanligen restriktiv till att verkställighet skall ske med hjälp av polishämtning av barn. Det 
tvångsmedlet används främst då rätten prövat mindre ingripande åtgärderna. I princip bör 
avtal, beslut och domar kunna verkställas så länge barnet befinner sig i Sverige på känd adress 
eller i ett land inom Europeiska Unionen. För det fall umgänge inte går att verkställa, trots 
vitesföreläggande och medling, kan domstolen, om umgängesföräldern väcker talan i 
vårdnadsfrågan, tilldöma umgängesföräldern vårdnaden om rätten anser att den föräldern på 
ett bättre sätt kan tillgodose barnets behov av kontakt med båda sina föräldrar. De mest 
svårlösta fallen rör barn som förts utom landet till länder som står utanför Haagkonventionen 
och andra liknande konventioner. Om landet dessutom har en annan lagstiftning inom 
familjerätten kan även det försvåra situationen. I länder som influeras av Islamsk 
trosuppfattning är vanligen fadern den legala vårdnadshavaren och om denne inte är lämplig, 
någon annan manlig släkting på faderns sida. Dessa skillnader vad gäller kultur och 
lagstiftning försvårar ett hemförande av ett barn vars mor tilldömts vårdnaden i Sverige. Även 
om den enskilde själv kan vidta vissa säkerhetsåtgärder, i de fall där risk för olovligt 
bortförande av barn föreligger, finns inom detta område stort behov av hjälp till enskilda från 
samhällets sida.  
 
Brottet egenmäktighet med barn är subsidiärt med frihetsbrotten brottsbalkens fjärde kapitel. 
Det har inte inom ramen för detta arbete gått att finna exempel där domstolen övervägt att 
fälla någon till ansvar för ett frihetsbrott i stället för brottet egenmäktighet med barn. I något 
fall påpekar domstolen att användandet av egenmäktighet i syfte att påverka en före detta 
maka inte var att anse som ett frihetsbrott. Det förefaller som om det sällan råder någon 
svårighet i att skilja brotten åt. Rekvisiten i frihetsbrotten skiljer sig i relativt hög grad från 
rekvisiten rörande brottet egenmäktighet med barn varför detta sällan torde innebära någon 
större grad av svårighet att särskilja dessa brott. Hovrätternas oro för att yngre barn skulle 
komma att missgynnas av lagstiftningen i förhållande till äldre barn har inte diskuterats i 
praxis. Det är tydligen sällan en förälder ställs till ansvar för något frihetsbrott rörande sitt 
eget barn.  
 
Trots det ökade antalet polisanmälningar rörande brottet egenmäktighet med barn kan man 
inte se någon större ökning av dem som ställs till ansvar för brottet. Historiskt har lagregeln 
varit föremål för kritik. Det har inte varit självklart att även den som har del i den 
gemensamma vårdnaden skall kunna anmälas för att egenmäktigt skilja barnet från den andre 
föräldern. Det kan finnas anledning att en förälder, för att skydda barnet, tar barnet med sig 
och skiljer det från den andre föräldern. Lagregeln är svår att hantera eftersom det rör den 
privata sfären där man som utomstående myndighet inte kan ha så stor kännedom om 
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sakförhållandena och heller inte med någon större säkerhet kan veta vad som egentligen är det 
bästa för barnet. Det man med större säkerhet kan veta är att det som vanligen är det bästa för 
barnet är det föräldrarna själva kan komma överens om. Det är i de situationer som 
föräldrarna inte kan komma överens och där konsekvenserna kan resultera i att barnet skiljs 
från en av sina föräldrar och vårdnadshavare som kan aktualisera ansvar för egenmäktighet 
med barn.  
 
Utformningen och tillämpningen av regeln ser ut att ske under stor försiktighet. Den situation 
som innebär att en förälder undanhåller barnet från den andre föräldern i samband med 
umgänge har lagstiftaren inte velat straffbelägga då det finns en oro för att regeln skulle få en 
alltför vid omfattning. Denna situation är dock inte helt ovanlig och barn och föräldrar kan 
behöva ytterligare stöd från samhället för att dessa domar skall efterföljas.  
Lagregelns utformning i sig förefaller inte ge några större tolkningsproblem och ser ut att 
täcka in de flesta situationer. Rekvisiten är tydliga och relativt enkla att påvisa. Den största 
svårigheten torde vara att utröna gärningsmannens motiv. Med vilket uppsåt har 
gärningsmannen skilt barnet från sin vårdnadshavare eller den gemensamma 
vårdnadshavaren. Den som saknar uppsåt kan inte ställas till ansvar för egenmäktighet med 
barn.    
 
Vid bedömningen om brottet är att betrakta som grovt finns ett flertal avgöranden som prövats 
av högsta domstolen. Vid bedömningen anses omständigheten att barnet förts ut ur landet som 
försvårande. Till bedömningen läggs även vilken inverkan brottet haft för barnet och i vilken 
relation som barnet och förövaren har till varandra. Till de grova brotten hör generellt de som 
håller kvar barn i länder som Sverige inte har några avtal rörande erkännande av 
familjrättsliga domar och utlämning av barn i dessa situationer. Barn har i dessa situationer 
skilts från sin vårdnadshavare och under oöverskådlig tid hållits kvar i främmande land utan 
att barnet vet om det någonsin kommer att få återse den andra föräldern. Mest graverande 
förefaller den omständighet att den förälder som skiljer barnet från den legala 
vårdnadshavaren inte själv tar hand om barnet utan överlämnar barnet i för barnet främmande 
personers vård.  
 
Under insamlandet av material till arbetet har det framkommit några exempel där personer 
ställts till ansvar för medhjälp till egenmäktighet med barn. Det har i dessa fall dels rört sig 
om en flicka som fördes ut landet med hjälp av en person och ett annat fall där kvinnor från en 
kvinnojour tillsammans med en rektor hjälpte en mor att undanhålla två barn under ett flertal 
år. Båda fallen var graverande och medhjälparna hade aktiv del i att brottet kunde genomföras 
och fortgå. Det förefaller för övrigt inte vara särskilt vanligt att någon ställs till ansvar för 
medhjälp till brottet. Vad gäller försök till grov egenmäktighet med barn, har jag i mitt arbete 
inte funnit något exempel, vilket kan innebära att denna brottsform är sällsynt rörande brottet 
egenmäktighet med barn.  
 
Av vad som framkommit är det område där rättsregeln 7:4 BrB är tillämplig relativt 
begränsat. Den största avgränsningen görs då åklagaren inte har någon åtalsplikt. Åtal får 
endast väckas om det är påkallat ur allmän synpunkt. Bakgrunden är att det från lagstiftarens 
sida finns en oro att otillbörliga åtal kan leda till att angivelse används i syfte att trakassera 
och kan innebära opåkallade ingripanden i den privata sfären. Det man kan fråga sig är om 
föräldrars vägran att efterfölja domar rörande vårdnad, boende och umgänges är att betrakta 
som en privat angelägenhet. Visserligen kan domarna många gånger verkställas genom 
föräldrabalkens regler, eller någon av de internationella konventioner Sverige är ansluten till, 
men handlingar i strid mot dessa domar torde ändå i större utsträckning än idag kunna leda till 
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att ansvar utkrävs. Det förefaller som om alltfler föräldrar söker samhällets stöd i dessa frågor 
men att antalet personer som ställs till ansvar är relativt konstant. Kan verkligen hela 
ökningen av antalet anmälningar om egenmäktighet med barn förklaras genom att allt fler gör 
okynnesanmälningar i syfte att trakassera eller liknande? Ökningen skulle delvis kunna 
förklaras med att ett ökande antal barn har skilda föräldrar, föräldrar med internationell 
anknytning samt föräldrar som har gemensam vårdnad mot sin vilja. Det kan finnas behov av 
ytterligare åtgärder från samhällets sida för att barn ska få det skydd de behöver i detta 
avseende.    
 
Straffbestämmelsen har i någon mån inskränkts efter senare praxis. Uttrycket ”bortföra”  i 7:4 
1 st andra meningen, innebär inte, enligt senare tolkning, ett kvarhållande eller undanhållande. 
Denna tolkning medförde att den förälder och vårdnadshavare som inom ramen för den 
gemensamma vårdnaden gett sitt samtycke till att barnen skulle resa till familjens gamla 
hemland under några månaders tid inte fick gehör för sin anmälan om egenmäktighet med 
barn trots att banen hölls kvar under flera års tid. Ett av barnen var vid prövningstillfället 
alltjämt kvar i det gamla hemlandet. Den slutsats man kan dra av domen är att ett samtycke 
till en resa utom landet kan ge långtgående konsekvenser som är svåra att överblicka för 
vårdnadshavaren. Det ställer stora krav på förutsebarhet för den vårdnadshavare som 
samtycker till resor utom landet och synnerhet till länder där Sverige saknar utlämningsavtal. 
Kraven på vårdnadshavaren har ytterligare skärpts mot bakgrund ett liknande mål som 
avgjordes 2007 av högsta domstolen. I det målet fastslår domstolen att det inte behövs något 
samtycke för den föräldern som har umgänge med barnet att vidta resor ut ur landet. Så länge 
tanken är att resan skall vara under umgängestiden kan personen inte ställas till ansvar för 
egenmäktighet med barn om tanken varit att barnet skulle följa med hem inom ramen för 
umgängestiden. Att barnet ändå lämnades kvar i det främmande landet innebar inte att 
rekvisiten för brottet egenmäktighet med barn hade uppfyllts. Den slutats man kan dra är att 
vårdnadshavarens eget ansvar för att skydda barn mot att skiljas från sin legala 
vårdnadshavare är långtgående. Det finns stora svårigheter att förutse och förhindra dessa 
situationer. Det kan vara av stor vikt att den förälder som är oroad för att barnet olovligen kan 
föras ut ur landet behåller besittningen av barnets pass.  
Barnets inställning till brottet egenmäktighet med barn saknar enligt förarbetena helt 
betydelse. I viss mån tas det ändå hänsyn till barnets vilja mot bakgrund av föräldrabalkens 
och Haagkonventionens regler. Även åklagaren kan i någon mån påverkas av barnets vilja när 
denne tar ställning till om åtal skall väckas eller inte. Fråga huruvida barnets vilja borde 
utgöra ett rekvisit i regeln om egenmäktighet med barn är komplicerad och kan inte besvaras 
inom ramen för detta arbete. Möjligheten att ytterligare förstärka barnets rätt är viktig varför 
frågan kan vara ett uppslag för framtida studier.  
Påföljden för normalgraden av brottet egenmäktighet med barn är vanligen böter. I grova fall 
kan brottet maximalt ge en påföljd som innebär fängelse i fyra år. Det är inte länge sedan en 
översyn gjordes med anledning av strafftiden. Lagstiftaren höjde straffet för grova brott 1993. 
Vanligen döms grov egenmäktighet med barn till fängelse men det finns exempel där 
samhällstjänst utgjort påföljden. Eftersom brottet är perdurerande kan den som fortsätter begå 
brottet dömas på nytt. Straffet kan med andra ord förlängas fram till dess att barnet återförs 
eller blir 15 år.   
Vad gäller skadestånd har domstolen uttryckt att visserligen kan brottet egenmäktighet med 
barn inte anses vara begånget mot vårdnadshavaren utan snarare mot barnet men brottet kan 
vara riktat mot vårdnadshavaren och därför ge rätt till skadestånd. Vårdnadshavaren har 
erkänts skadestånd för personskada samt psykiskt lidande. Även barn har erhållit skadestånd 
då handlingen inneburit en allvarlig kränkning av barnets integritet. De skadestånd som 
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utdömts visar på det allvar samhället ser på handlingen samt att det lidande brottet ger 
erkänns.  
Mot bakgrund av Sveriges ratificering av barnkonventionen med det skydd som denna 
konvention ger både vad gäller barns rätt att komma till tals och barns rätt att få skydd mot 
olovligt bortförande kan det finnas anledning att se över lagstiftningen rörande egenmäktighet 
med barn. Sedan straffbestämmelsen om egenmäktighet infördes har vårdnadsinstitutet 
förändrats i flera avseende vilket kan ge ytterligare anledning till en översyn av 
bestämmelsen. 
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