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Att barns forhallanden varit fbremal for diskussioner och diverse atgarder under 1900talet ar en av forutsattningarna for forskningsprojektet "Barnets arhundrade" yid Tema
Barn i Linkoping. loom projektet studeras de forandringar som barndomen och synen
pa barn genomgatt under seklet. Denna del av forskningsprojektet behandlar den eventuella fbrandring av synen pa vad som var bast fbr barnet efter en skilsmassa. For att
ringa in asikter om detta har lagstiftningen angaende yard av barn efter skilsmassa
studerats samt ocksa ett antal skilsmassofalls behandling i domstolen.

4

2. LAGSTIFTNING

2.1. INLEDNING

2.1.1. Syfte och fnigestiillningar
Syftet med denna fOrsta del av rapporten ar att undersdka den svenska lagstiftningen,
samt tillkomsten av densamma. angaende vardnaden om barn efter aktenskapsskillnad
under 1900-talet fOr att fa en inblick i lagstiftarnas syn pa faderns respektive moderns
fdrhallande till barnen med avseende pa lamplighet att ta hand om barnen efter en skilsmassa.
Hur skulle enligt lagtexten vardnanden om bamen ordnas efter aktenskapsskillnad?
Vilka synpunkter pa moderns respektive faderns fOrhallande till barnen framkommer i
fOrarbetena till och debatten kring den aktuella lagstiftningen och annan relevant lagstiftning? Vilka faktorer ansags viktiga att ta hansyn till yid avgdrandet av vardnadsfragan? Kort och gott. vilken innebdrd far uttrycket "barnens basta" i detta lagstiftningsarbete under 1900-talet?
2.1.2. Kiillor och metod
Jag har fdljt lagstiftningsarbetets gang genom att fOrst lasa utredningarna med fOrslag
till ny lagstiftning som till en bdrjan. 1913 och 1918. kallades "Fdrs1ag till revision
av ... " och senare fick beteckningen SOU. Statens offentliga utredningar. I ett fall. 1976.
lades lagfOrslaget fram i form av en promemoria Mm justitiedepartementet. Jag har
sedan fOljt lagfOrslagets bearbetning i riksdagstrycket. dvs utarbetandet till en proposition. eventuell remissbehandling. eventuella motioner. lagutskottets bearbetning av
fdrslaget och slutligen debatten och beslutet i riksdagssalen. Vissa sma fOrandringar i
l.1lgen har bara konstaterats genom en jamfdrelse av lagtexterna.
Asikter som fOrs fram i detta material hanfdres oftast till en person eller en grupp och
representerar just dessa personers asikter. Hur representativ asikten ar framkommer yid
ornrdstningen i riksdagen. Langa anfdranden och pladeringar fOr vissa asikter far
kanske i realiteten ingen betydelse eftersom de rdstas bort yid det slutliga avgdrandet i
riks-dagen. En lag kan ocksa framsta som mycket betydelsefull med tanke pa den
diskussion den fdrorsakar men uppfattas kanske inte som sa viktig av de som ska
tillampa den och far da eventuellt inte sa stor praktisk betydelse.
De delar av Sveriges rikes lag som varit aktuella fdr denna studie ar giftermalsbalken.
arvdabalken och efter 1949 den nybildade fdraldrabalken. Jag har fOrst och framst tittat
pa de paragrafer som uttryck1igen berdr vardnaden om barn efter tiktenskapsskillnad
men aven fOrsdkt komma at andra bestammelser som kan ha haft betydelse fdr hur
vardnadsfragor avgjordes. Har kan jag mycket val ha missat nagot vasentligt eftersom
det ibland varit tillfalligheter som medfdrt att jag upptackt dessa andra relevanta
bestammelser. Jag har begransat mig till att referera de diskussioner och debatter dar
det frarnfdrs asikter som hanfOr sig specifikt till faderns eller moderns relation till
barnet. Ett undantag ar dock 1976 da det sallan talas om modern respektive fadern utan
istallet om fdraldrarna.
Undersdkningen strticker sig fram till 1976 da det blev mdjligt fOr franskilda fiiraldrar
att gemensamt ha vardnaden om sina barn. Det blir darefter inte mdjligt att i nagot kallmaterial se vilken av fiiraldrarna som hade den faktiska vardnaden om barnen och da
faller en viktig del av undersdkningen om vilken fiiralder som [{lit vardnaden om
barnen och varfdr bort.
2.1.3. Tidigare forskning
Lagstiftningen angaende vardnaden om barn efter aktenskapsskillnad verkar inte ha
behandlats ur ett historiskt perspektiv i nagon tillganglig forskning. "Svensk ratts-
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historia" friln 1980 av Goran Inger ar den enda historiska genomgang av svensk lagstiftning som jag hittat. Inger fOljer rattsutvecklingen fdin landskapslagarnas tid men
tyngdpunkten ligger pa fOrandringar som genomforts fr 0 m 1734 ars lag. Yardnaden
om barn efter aktenskapsskillnad behandlas under familjeratten . Eftersom Inger
behandlar alllagstiftning blir inte nagra enstaka lagparagrafer beskrivna i detalj.
I beskrivningar av gallande ratt Finns oftast en kortfattad historisk tillbakablick . Denna
ar just kortfattad och innehaller inga analyser. Bocker av detta slag som kan namnas ar
"Familjeratt 2 - Barn och foraldrar" av Ake Saldeen, "Barnets basta" av Goran Ewerliif
och Tor Sverne samt "Civilratt" av Ake Malmstrom.
Gosta Walins "Kommentar till Foraldrabalken och internationell foraldraratt" innehaller
eventuellt en mer detaljerad genomgang av vardnaden om barn efter aktenskapsskillnad
och kommentarer till de fOrandringar som genom forts pa 1900-talet. Tyvarr har denna
bok visat sig svar att fa tag pa.

2.1.4. Bakgrund
Yid 1900-talets borjan gallde i princip fortfarande 1734 ars lag pa familjerattens
omrade men under hela 1800-talet hade en revision av lagen diskuterats. Redan 1811
tillsattes en lagkommitte som 18261ade fram ett civillagsfOrslag. Detta fOrslag motte ett
starkt motstand framst bland de konservativa och beslutsprocessen forhalades. En lagberedning tillsattes 1841 med uppgift att granska lagkommittens fOrslag. Resultatet
blev att reviderade fOrslag till samtliga balkar i 1734 ars lag lades fram 1844-50. Det
var dock bara strafflagen som fOrelades riksdagen och slutligen blev antagen 1864. 6
Flera av de viktigaste nyheterna i 1826 ars civillagsforslag infordes dock under 184060-talen, bl a det att ogift kvinna blev myndig yid 25. senare 21 ars alder. Den s k nya
lagberedningen tillsattes 1875 fOr att aterigen fOrsoka sig pa en revision av 1734 MS lag.
Denna beredning upplostes efter 19 ar och 1902 tillsattes slutligen den lagberedning
som skulle komma att ligga bakom flera stora fOrandringar pa familjerattens omrade
under 1900-talet 7
Lagberedningens arbete resulterade 1915 i "Lag yid aktenskaps ingaende och upplosning". Denna lag infOrdes 1920, i sa gott som ofOrandrat skick. i den nya giftermalsbalken. 8 Samtidigt samlades reglerna om fOrhallandet mellan barn och foraldrar i "Lag
om barn i aktenskap". Denna lag infOrdes 1949 i den helt nya fOraldrabalken. Forst pa
1970-talet skedde nagra stOrre fOrandringar angaende aktenskapsskillnad och vardnaden
om barnen efter aktenskapsskillnad.
2.2. GALLANDE RA-IT VID 1900·TALETS BORJAN
Giftermalsbalken fran 1734 och till viss del kyrkolagen fran 1686 var de lagar som yid
1900-talets borjan behandlade aktenskapsskillnad och vardnaden om barnen efter aktenskapsskillnad. Endast vissa sma fOrandringar i dessa lagar hade genomforts under 1800·
talet.

2.2.1. Aktenskapsskillnad
I 1734 ars lag ar skilsmassogrunderna endast tva; hor. dvs aktenskapsbrott. och overgivande. 9 Qvergivande, eller forlopande och egenvilligt overgivande som det senare
kallades. innebar att den ena parten for utomlands i uppsat att inte atervanda till hemmet
och den andra parten. 10 Skilsmassoanledningarna utvidgades i en forordning 1810.
Aktenskapsskillnad kunde nu domas aven da en av parterna blivit domd tilllivstids
6
7
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9
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Obran Inger. Svellsk riittshistoria (Lund 1980), s 176f.
Inger, s 178 f.
Inger. s 197 f.
Revision av giftennalsbalken I: Lagberedningens fbrslag till revision av giftennalbalken och vissa
delar av iirvdabalken. L Fbrslag till Lag om iiktenskaps ingaende och upplbsning m.m .. SOU
Justitiedep. 1913 (Lagberedningen 1913). s 371.
1734 5rs lag: Oiftenniilsbalken (OB) 13 kap 4 §.
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fangelse eller landsfl ykt, da domstol funnit att ena parten hotat den andres livelier da
en av parterna fa llit i galenskap som varat i tre ar och det inte fanns hopp om till frisknande. Om man av annan anledning an dessa namnda ville skiljas fick man soka dispens hos kungen. 11 Fall da dispens kunde meddelas var t ex da ena parten begatt grova
brott eller om det "hos bada makarna radde sadan stridighet i Iynne och tankesatt som
slutligen overg;ht till avsky och hat".12
Yille makar ski ljas endast pga att de inte kom overens fanns i 1734 ars lag mojligheten
att fa "skillnad till sang och sate", dvs att leva atskilda ett tag . Forst blev dock makarna
varn ade och fick aven betala boter, allt i avsikt att fa dem att fOrsoka fortsatta sammanlevnaden 1 3 Ursprungligen var det tankt som ett slags bestraffning fran kyrkans sida i
syfte att form a makarna att fOrsonas men yid 1900-talets borjan var det snarare ett
forberedande steg mot aktenskapsskillnad. 14 I en fOrordning fran 1860 specificerades
fOrfarandet yid skillnad till sang och sate. Enligt fOrordningen ...
"s kola. dar hat oc h bitterhet mellan makarna uppkommit oc h det antingen av endera
anmales has prasten eller eljest blir honom kunnigt, makarna av kyrkoherden varnas.
Om de andoc k ej samjas, skola de ytterligare varnas infOr kyrkorAdet. Och om de ej
heller darav lata sig ratta, skall ratten doma till skillnad pa ett ar till sang oc h sate,
va rvid. om sa anses nodigt, fOrbud ma meddelas makarna yid vite av fangelse att under
tiden besoka varandra". 15

Yid seklets borjan var det alltsa fOrst efter denna procedur med varningar och skillnad
till sang och sate, eller hemskillnad som det senare kallades, som det kunde domas till
aktenskapsskillnad om ingen sk absolut skillnadsanledning, som direkt kunde leda till
aktenskapsskillnad, fOrelag . 16
Under perioden 1860-1915 kom de fiesta skilsmassor att folja en av tva vagar, den
korta eller den langa. Den korta vagen innebar att den ena maken reste utomlands och
den kvarvarande maken stamde den bortreste infOr domstol fOr fOrlopande och egenvilligt overgivande. Den bortreste erkande forlopandet och oenigheten styrktes av den
hemmavarande. Sedan kunde skilsmassa omedelbart beviljas. Dessa skilsmassor kom
att kallas "Kopenhamnsresor" . En fOrutsattning fOr att parterna skulle fa likvardiga
ekonomiska forhallanden efter skilsmassan var dock att de ordnat sina ekonomiska
mellanhavanden fore resan . Den langa vagen innebar att man fick genomga alia varningsinstanser och sedan leva atskilda, till sang och sate, under ett ar innan Kungl.
Maj :t kunde medgiva aktenskapsskillnad pa grund av avsky och hat mellan makarna. 17
De ski lsmassor som orsakades av en absolut skillnadsanledning var rel ativt fa, 19011910 drygt 10% . 18

2.2.2. Vardnaden om barnen efter iiktenskapsskillnad
Yad som skulle handa med barnen efter en skilsmassa sags det inte mycket om i 1734
ars lag. Om makarna inte kunde komma overens om vem som skulle ta hand om barnen
efter aktenskapsskillnaden fick den som "sig ej fOrbrutit" ta barnen. 19 Om den fOraldem
inte var lamplig avgjorde ratten om den andra fOraldern eller nagon annan skulle ta

II
12
13
14
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Lag beredningen 1913 , s 372 f.
Statens offen tliga utredningar (SO U) 1972 nr 41, Familj och iiktellskap I - Betiillkallde avgivet av
Familjeiagssakklllllliga, s 179.
Lagberedninge n 191 3, s 372.
Lagberedningen 1913, s 430.
Lagberedningen 1913 , s 374.
Inge r, s 210.
Inge r. s 20 1 f.
Lagbe rednin ge n 191 3, s 610.
Sattet att IOsa vardnadstvister harstammar ur e n tradition diir avsteg fran riittsligt gjorda avta I. t ex ett
ak tenskap, var att betrakta so m ett bratt och ratten skulle dA fOrsoka avgora vem som var skyldig
respektive oskyldig. (Kalla: Ethel Svensson och Eva Vadenmark, All skiljas och tvista om bam ell
(S tockhol m 1978), s 39.
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hand om barnen 20 Nar det domdes till skillnad till sang och siite fanns det utforligare
foreskrifter om barnens vardnad . Om bada makarna var skyldiga till sk illnaden skulle
den som var lampligast ta hand om barnen. Var bada Iika lampliga fick fadern fbretrade . Om mannen var skyldig till skillnaden fick kvinnan ta hand om barnen. Fadern
fick troligen ta hand om barnen da modern bar skulden till skillnaden aven om detta
inte uttryckligen sags i lagtexten. Fadern var barnens fbnnyndare aven om modern hade
vardnaden om dem 21 Att den fbralder som var skild fran barnen hade nagon ratt till
visst umgange med dem stadgades inget om i 1734 ars lag.
Faderns fbretradesratt till vardnaden om barnen yid lika lamplighet ifragasattes 1902 i
en motion som tillkommit pa uppmaning av Fredrika Bremer-fbrbundet. Vid lika lamplighet borde domstolen avgora vem som skulle fa vardnaden om barnen. enligt motionen. Den gallande lagen innebar "en stor orattvisa mot hustrun och en krankning av
hennes dyrbaraste plikter och rattigheter" 22 Motionen avstyrktes. framst pga att man
vi lie vanta pa ett mer omfattande forslag till ny giftennillsbalk. Motionen aterkom 1903
och da man visste att den nyligen tillsatta lagberedningen inte skulle komma med ett
lagfbrslag till ny giftermalsbalk pa flera ar beslutade riksdagen i enlighet med motionen. En ledamot i fbrsta kammaren. Herr Hasselrot. som reservarat sig mot utskottets
fbrslag, ansag att forslaget borde avslas. Han menade att forhallandet att bada fbraldrarna var lika lampliga att ha vardnaden om barn en mycket sallan forekom och att en
andring av lagen darfor var onCidig. Enligt Hasselrot var det "ju alldeles naturligt, att ar
det sma barn, sa ar hustrun i allmanhet mera fallen, och ar det flickor, sa ar hon ocksa
nannare, om makarna i ovrigt aro lika fallne; skulle det vara gossar, fbrestaller jag mig
att mannen yore narmare" 23 Om lagen andrades borde det atminstone. enligt Hasselrot,
finnas nagon vagledning for domstolens provning, sasom barnens alder och kon. Lagutskottet menade att dessa forhallanden helt naturligt skulle diskuteras yid domstolens
provning och darfor inte behovde skrivas in i lagen. Herr Axel Gustaf Andersson i
fbrsta kammaren holl inte med Hasselrot utan menade att det nog ofta var svart fbr
domaren att forklara den ene foraldern mer lamplig an den andre att ha vardnaden om
barnen, och att det yid Iika lamplighet inte automatiskt borde vara fadern som fick vardnaden eftersom "enligt naturens ordning" barnen stod narmare modern. Herr Andersson
papekade ocksa problemet med att boet och barnen behandlades som en enhet yid dom
om skillnad till sang och sate. Man fick alltsa inte dela pa syskon. eller pa hem och
barn 24 Detta problem kom att atgardas 1915.
Enligt lagberedningens beskrivning av gallande ratt 1913 hade domstolspraxis kommit
att utformas sa att den foralder som inte var vallande till skillnaden hade fbretrade till
vardnaden om barnen, om han var lamplig. Var foraldrarna ense om vem som skulle ha
vardnaden skulle domstolen ratta sig efter det. I ovriga fall skulle domstolen avgora
vem vardnaden skulle anfortros at, med hansyn till barnens basta. 25

2.2.3. Sammanfattning och kommentarer
Lagstiftningen angaende vardnaden om barn efter aktenskapsskillnad 1900-1915 ar lite
svar att fa grepp om. Jag vet inte i vilken utstrackning 1734 ars lag tillampades och om
det skett nagra fbrandringar under 1800-talet som jag inte hittat.
Att fblja fbraldrarnas overenskommelse om hur vardnaden skulle ordnas verkade vara
huvudregeln. Om de inte kom overens skulle skuldfragan, dvs vem som ansags skyldig
till skillnaden. avgoras. Forst darefter avgjordes om fbraldern i fraga var lamplig att ha
vardnaden om barnen. Om den oskyldige var olamplig som vardnadshavare skulle domstolen avgora vem som skulle fa vardnaden. Eftersom det inte sades nagot om hur dom20
21
22
23
24
25

1734 &rs lag: GB 13:3.
1734 ars lag : GB 15 : 1. 2 oc h 20:1.
Lagutsko ttet (LU) 1903 nr 13 , s 1 f.
Forsta Kammarens Protokoll (FK) 1903 nr IS. s 20.
LU 1903nr 13.s I foch4 samtFK 1903nr 15,s20f.
Lagberedningen 1913 , s 454.
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stolen skulle doma om bilda var sky ldiga var det troligt att reglerna yid skillnad till sang
och sate tillampades. Det var da Himpligheten som avgjorde men fadern som fick vardnaden om bada foraldrarna var lika ltimpliga. Denna uppfattning grundade sig troligen
pa att mannen ansags vara btittre pa att skota egendomen, "boet", och yid skillnad till
sang och stite, som ju regeln egentligen var avsedd fOr, skedde ingen boskillnad och
man skilde inte pa barnen och egendomen. Denna regel ansags ojamlik och togs bort
1903. Domstolen fick da istallet avgora vem som skulle fa vardnaden. Yid lagfOrandringe n 1903 patalades att Iika lamplighet sail an fOrekom . K vinnan hade ett speciellt fOrhallande till barnen och stod enligt naturens ordning narmare barnen. Omvardnaden om
dem var hennes dyrbaraste plikt och hon var mest lamplig att ha vardnaden om barnen
utom eventuellt nar det gallde aldre pojkar.
Den domstolspraxis som fOljdes 1913 stammer i stort sett overens med vad jag beskrivit
ovan dock med den viktiga skillnaden att begreppet "barnens basta" finns med 1913.
Det framgar dock inte hur lange denna praxis gallt och nar hansynen till barnens basta
blev viktig.

2.3. 1915 - LAG OM AKTENSKAPS INGAENDE OCR UPPLOSNING
Under slutet av 1800-talet framfOrdes fran f1era hall att lagstiftningen om aktenskapsskillnad var i behov av en genomgripande omarbetning. De var bl a kyrkomotet. kyrkolagskommitten, regeringen och riksdagen som yrkade pa en revision av gallande lag.26
Det riktades kritik bade mot den korta och den langa vagen att erhalla skilsmassa. Den
korta vagen med egenvilligt overgivande innebar ett kringgaende av lagen och var
endast oppen fOr dem som hade rad att fara utomlands, om sa bara till Kopenhamn . Den
langa vagen. som stod till buds for de ekonomiskt svagare, ansags krankande fOr
makarna. Det ansags ocksa att det var opraktiskt att regeringsmyndigheten i vissa fall
skulle behandla skilsmassoarenden eftersom bl a fragorna om barnens yard och bidrag
till deras underhall avgjordes av ratten. 27 Bestammelserna om barnens yard och bidrag
till deras underh all ansags ocksa ofullstandiga och otillfredsstallande. 28
Lagberedningen som tillsattes 1902 kom 1913 med ett fOrslag till revision av vissa
delar av giftermaIsbalken och vissa delar av arvdabalken. Ett antal kapitel i giftermalsbalken och tva kapitel i kyrkolagen ersattes av "Lagen om aktenskaps ingaende och
upplOsning" . I de instanser som bearbetade lagfOrslaget radde stor enighet om att lagfors laget i det stora hela var bra.

2.3.1. Aktenskapsskillnad
Egenvilligt overgivande, den korta vagen, var den framsta anledningen till skilsmassa
under seklets fOrsta decennium . Nastan halften (46%) av alia skilsmassor hamnar under
denna kategori. 29 Eftersom den korta vagen troligen framst utnyttjades av makar som
var overens om att de ville skiljas ansag lagberedningen att det i dessa fall borde beredas laglig mojlighet att fa aktenskapsskillnad utan rattslig provning av orsakerna. 30
Lagberedningen menade att om makarna var overens om att fortsatt sammanlevnad var
ohallbar sa skulle det racka som bevisning. Eftersom skilsmassa var en sa pass all varlig
sak antog man att makarna inte utan giltig anledning skulle ansoka om skilsmassa 31 Ett
forbeh all gjordes dock - aktenskap skulle inte kunna upplosas omedelbart, vilket varit
fallet yid de s k "Kopenhamnsresorna". Begreppet medling infordes darfor i lagfOrslaget. Innan aktenskapsskillnad skulle kunna komma till stand skulle en utomstaende
person, som makarna hade fortroende fOr. fOrsoka media mellan demo Om medlingsfOrsoket misslyckades skulle makarna adomas separation under vilken de i lugn och ro
26
27
28

Lagberedninge n 191 3. s 379 ff.
Oet beslutades att alia skillnadsfragor skulle be handlas av do mstol.
Inger. s 202 oc h Lagberedningen 19 13. s 384 f.
29 Lagberedningen 191 3. s 611.
30 Lagberedninge n 191 3. s 377 oc h 39 1.
3 1 Lagberedningen 191 3. s 390.
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skulle kunna overvaga saken och se hur livet efter en skilsmassa skulle bli. Forhoppningen var att makama skulle aterforenas men ble v sa inte fallet fick de skiljas nar
separationen varat ett ar. 32 Dessa fOrbeh iHI infOrdes i lagfOrslaget for att inga skilsmass or skulle komma till stand forhastat eller av "Iattsinne eller nyckfullhet" .33
Grunden for lagberedningens arbete var namligen att staten skulle se till att "aktenskapsskillnad inte onodigtvis kommer till stand" eftersom "uppratthallandet av
iiktenskapets helgd" var av stor betydel se fOr samhallet. 34
Lagutskottet fortydligade efter onskemal fran flera motionarer och remissi nstanser
lagtexten sa att det skulle framga att makar inte utan fullgiltiga skal skulle soka
iiktenskapsskillnad efter overenskommelse.35 Forslaget IOd:
·'Makar. som finna sig pa grund av djup oc h vara kli g sti ndring ej kunna fortsiilta

sammanlevnaden, age, nar de aro ense darom, vinna rattens dam asammanlevnadens
hava nde."36

Denna djupa och varaktiga sondring skulle dock ej provas av domstol.37 Forsta
kammaren antog delta forslag 38 men i andra kammaren fordes ett alternativt fOrslag
fram. Herrar Persson i Norrkoping och Lindqvist i Stockholm hade reserverat sig mot
utskottets forslag och menade att "pa grund av djup och varaktig sondring " inte skulle
finnas med i lagtexten. Det kunde uppfattas som att det var meningen att en rattslig
undersokning av orsakema trots allt skulle genomforas .39 De fick sttid av herr Lindhagen som menade att eftersom "Iagen overliimnat at makarna sjalva att avgora" om de
viII soka skilsmassa "ar det alldeles onodigt att i lagtexten utsatta nagon sarskild karakteristik pa den oenighet. som skall fOrefinnas dem emellan" 40 Kammaren antog reservanternas forslag med 103 roster mot 78. 41 Eftersom kamrarna fattat olika beslut gay
lagutskottet kamrarna ett jarnkningsfOrslag vilket innebar att andra kammaren skulle
bitrada fOrsta kammarens beslut. Andra kammaren foljde utskottets rekommendation
utan debatt 4 2
I lagen som antogs kom det att finnas tva grader av skillnadsgrunder. de som direkt
ledde till aktenskapsskillnad. sk absoluta. och de som fOrst kravde ett ar av hemskillnad
fOr att godtagas. De absoluta orsakerna var om ena maken utan orsak undandragit sig
sammanlevnaden i tva ar och sedan inte aterupptagit den. varit borta och man inte hade
nagra uppgifter om att han varit i livet under de senaste tre aren. ingatt nytt gifte. brutit
aktenskap med hor eller annan straffbar otukt. utsatt den andra maken fOr konssjukdomssmitta. stamplat mot andres livelier forovat grov misshandelm mot den andre.
blivit domd till straffarbete i minst tre ar. missbrukade rusgivande medel . varit sinnessjuk i tre ar och det inte fanns hopp om forbattring och slutligen om makarna levat
atskilda i tre ar och var overens om att de ville skiljas.
Efter hemskillnad pa ett ar fick makar skiljas om den ene maken forsummat sin fOrsorj ningsplikt. asidosatt sina plikter mot make och barn. var hemfallen at missbruk av rusgivande medel . forde ett lastbart livelier om det pa grund av stridighet i kynne och
tankeatt uppstatt djup och varaktig sondring mellan makama fast de inte var overens
om att de ville skiljas. I dessa fall skulle medling helst ha skett innan hemskillnadsdomen men den var inte obligatorisk. Makar fick ocksa skiljas efter ett ars hemskilland

32 Lagbered ninge n 1913. s 30.
33 Lagberedningen 1913. s 39 1 f.
34
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36
37

38
39
40
41

42

Lagberedningen 1913. s 385.
LU 1915 nr 32. s 83.
Svensk ftirfallningssamling (SFS) 1915 nr 426. s 1041.
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om de var overens och det mellan dem radde djup och varaktig sondring. I detta fall var
medling obligatorisk. ~3
2.3.2. Vardnaden om barnen efter iiktenskapsskillnad
Eftersom reglerna angaende vardnaden om barnen efter akteriskapsskillnad Hinge
ansetts fOraldrade hade domstolarna utformat en praxis angaende hur man skulle doma i
vardnadsmal. Denna praxis beskrivs i avsnitt 2.2.2. Uppgiften var nu att i lagtext formulera passande regler pa omradet.

Att stalla upp schematiska regler om vem som skulle fa vardnaden om barnen efter en
skilsmassa ansag lagberedningen inte vara en god losning. I detta fall var det av noden
att anpassa sig efter de skiftande forhallandena i det verkliga Iivet och att fOrlita sig pa
domstolarnas omdome. Den enda princip som skulle komma till uttryck i lagen var
barnens intressen, "barnens basta". Detta borde dock, enligt lagberedningen, i mtmga
fallleda till att den som framst bar skulden till skilsmassan inte fick vardnaden. Om den
skyldige parten var mer lamplig att ta hand om barnen skulle han fa vardnaden men om
b<ida var Iika lampliga fick den skyldige trada tillbaka. Eftersom barnens basta skulle
vara vagledande kunde inte alltid fOraldrarnas overenskommelse om barnens vardnad
fOljas, men det skulle endast vara da denna var uppenbart stridande mot barnens basta
som domstolen fick besluta pa annat satt. Det ansags onskvart att syskonkretsen holls
samlad men detta skrevs aldrig in i lagfOrslaget som fick foljande utformning: 44
"Nar separation eller aktenskapsskillnad meddelas, forordne ratten tillika, vi lken av
makarna skall hava va rdnaden om barnen e ller. om ej alia barnen bora vara i ena
makens vard. huru de skola delas mellan makarna. ko makarna ense, give ratten sin
beslut i overensstammelse med vad de onska, sa framt det ej iir uppenbart stridande mot
barnens basta; iisamjas de ej, bestamme ratten, efter ty med hansyn framst till barnens
basta finnes skaligt. Biir ena maken huvudsakligen skulden till se parationen e1ler
skillnaden, och iiro de lika skickade att varda barnen, vare den andre niirmast diirtill."45

Dessa bestammelser skulle, som framgar av lagfOrslaget, galla aven yid se paration/hemskillnad. Problemet med att ansyaret for och skotseln ay hem, barn och
egendom foljdes at yid skillnad till sang och sate, som patalats 1903, yar darmed
undanrojt. Det yar enligt lagberedningen "uppenbart att helt andra synpunkter gora sig
gallande i fraga om barnens yard an betraffande egendomens foryaltning". 46 Bestammanderatten oyer barnens yard skulle, for att undyika slitningar och riyalitet mellan
fOraldrarna, het och odelad tillkomma den som fatt yardnaden om barnen. Vardnadshayaren borde pa lampligt satt se till att den andre foraldern fick behalla kontakten med
barnen men hade ocksa ratt att fOrhindra kontakt om det yar bast fOr barnen. Inget ay
detta formulerades dock i lagfOrslaget 4 7
Lagradet 48 ansag att lagberedningens forslag borde kompletteras med stadganden om
umgangesratt fOr den fOralder som inte hade yardnaden om barnen. Man kunde inte
som beredningen forutsatta "att dessa grundsatser utan sarskilt stadgande skulle bliYa
gallande".49 Den make som inte hade barnen i sin yard skulle inte "betagas tillfalle till
umgange med barnen, dar ej sarskilda omstandigheter dartill fOranleda". 50 Samme
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SFS 1915 nr 426. GB 6: I, 2, 4-13 oc h 7:8.
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Lagberedningen 1913, s 454 ff.
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make skulle ocksa ha mojlighet att fa vardnaden om barnen om den vardande maken
var forsumlig 51 Propostitionens lagforslag fick .detta tilHigg.
Lagutskottet hade inget att anmarka pa lagforslaget och det godkandes av bade fiirsta
och andra kammaren utan debatt. 52

2.3.3. Barnens fOrmyndare efter aktenskapsskillnad
Lagberedningen ansag att lagfiirslaget angaende yard av barn borde fiiranleda en
andring i besttimmelserna om vem som var barnens formyndare. Dittills hade fadern
kvarstatt som formyndare oavsett vem som fatt vardnanden om barnen efter en skilsmassa. Nu fiireslogs en andring i arvdabalkens tjugonde kapitel som innebar att den
som hade vardnaden om barn en ocksa skulle vara deras fiirmyndare. 53
Lagd\det holl inte med lagberedningen utan menade att den personliga vardnaden a ena
sidan och regleringen av den ekonomiska forvaltningen, fiirmynderskapet, a andra sidan
var sa olikartade att de inte borde sammankopplas. Det skulle inte kunna anses overensstamma med barnens basta att en moder som var "olamplig eller till och med alldeles
oduglig att skota de ekonomiska angelagenheterna" blev fiirmyndare at sina spada barn
som ofta av nodvandighet var tvungna att vardas av henne. 54 Det ansags ocksa otillfredsstallande for tredje man att formynderskapet skulle kunna komma att f1yttas fran
den ena till den andra i handelse av fiiraldrarnas aterforening efter en tids separation.
Lagnl.det fiireslog darfor "att aven om barnen tillerkannas modern, fadern fortfarande
regelmassigt bliver barnens formyndare".55 I statsradet 56 ansags det dock att det var
bast for barnen att fiiraldramyndigheten hel och odelad tillfoll den som hade vardnaden
om demo Eftersom griinsen mellan de befogenheter som innefattades i vardnadsbegreppet respektive formynderskapet var oklar kunde ett uppdelande av dessa orsaka
misshalligheter mellan foraldrarna. Om modern inte klarade av formynderskapet var det
battre att det innehades av nagon som med sakerhet utovade det i samfiirstand med
henne an att det tillkom fadern. Lagradets asikt kom darfor inte att fiiranleda nagon
andring i lagfOrslagets innebord. 57
Lagutskottel kommenterade inte lagfOrslaget men andrade lite i ordalydelsen. Delta
paverkade dock inte innehallet i lagfOrslaget. 58
I fOrsta kammaren lades, enligl en reservation, ett alternativt fOrslag fram. Herr Gezelius menade alt den som ratten ansag lamplig borde fOrordnas till fOrmyndare. Del fOrelag annars en fara att det ekonomiska intresset blev avgorande yid provningen av vardnadsfordelningen och det yore inle lampligt fOr barnen. Herr Alexandersson ansag at!
detta argument inle vagde speciellt lungt eftersom det sallan intraffade att ett barn, vars
bada fOraldrar ar i livet, hade en fOrmogenhet som kravde sarskild ekonornisk omtanke
hos fOrmyndaren. Kammaren godkande utskottets forslag utan votering. Aven andra
kammaren godkande utskottets fOrslag men helt ulan debatt. 59

2.3.4. Sammanfattning och kommentarer
Domstolspraxis verkar ha utgjort grunden fOr den nya lagstiftningen, dock med vissa
fOrtydliganden och andringar. Foraldrarnas overenskommelse skulle inte langre fiiljas
automaliskt utan hansynen till barnens basta skulle kunna vara en anledning att franga
denna overenskommelse. Till skillnad fran tidigare lagstiftning var det lampligheten
som vardnadshavare som skulle avgoras innan skuldfragan togs upp. Enligt lagtexten
51
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skulle alltsa inte skulden kunna omkullkasta storre ltimplighet. Endast yid lika lamplighet skulle skulden spela nagon roll.
En landvinning fOr kvinnans jamstiilldhet med mannen var att den som fick vardnaden
om barnen ocksa fick bestammandertitt over barnens yard samt blev deras fOrmyndare.
Denna fOrandring fick endast betydelse fOr kvinnan eftersommannen pga av sin stallning som familjens overhuvud och kvinnans malsman redan hade dessa funktioner och
fOrut aven behallit dem efter en skilsmassa oberoende av om han fick vardnaden om
barnen eller inte. Att denna forandring genomfordes kan troligen ses som ett tecken pa
att modern oftast fick vardnaden om barnen efter en skilsmassa och att faderrns bestammanderatt hade upplevts som ojamlik. Vissa asikter i de batten tyder dock pa att fadern
ansags battre skickad tin modem att skota ekonomin. Modern borde ha hand om sma
barn "som ofta av nodvandighet var tvungna att vardas av henne" men hon kunde a
andra sidan vara helt olamplig att skota barnets ekonomiska angelagenheter. Herr
Gezelius befarade troligen atl en i ovrigt olamplig fader skulle fa vardnaden om barnen
pga av hans stOrre lamplighet som fOrmyndare. Han ansag troligen att modern oftast var
ltimpligare atl ha hand om barnen.
Vad som ansags vara barnens basta definierades inte men statsdidets asikt att missIjalligheter mellan fOraldrarna inte var bra for barnen ger lite innehall at uttrycket.
Asikten atl det var bast fOr barnen att hela foraldramyndigheten tillkom den som hade
vardnaden framfOrdes ocksa av statsradet. Att det lagstadgas om umgangesratt for den
fOralder som inte hade vardnaden kan tolkas som att det ansags bast fOr barnen att ha
kontakt med bad a foraldrarna. Uttryckssattet staller dock foraldrarnas ratt i centrum.
Formuleringarna i den nya lagen tyder pa att barnen trader fram som mer sjalvstandiga
individer som bor behandlas fOr sig. inte tillsammans med egendomen. och som har
vissa behov som det bor tas hansyn till. Behoven formulerades dock inte.

2.4. 1920· NY GIFTERMALSBALK OCH LAG OM BARN I A.KTENSKAP
Lagen om aktenskaps ingaende och upplOsning fran 1915 kom att i sa gott som ofOriindrat skick inga i den nya giftermalsbalken som antogs 1920. 60 Bestammelserna
angaende hemskillnad och aktenskapsskillnad andrades inte ails.
Lagberedningen ansag dock att det i svensk civillag saknades "fullstandiga och sammanhangande bestammelser angaende rattsforhallandet mellan foraldrar och barn i
tiktenskap"61 och att det nu var hog tid att pa detta omrade formulera tidsenliga och
fullstandiga bestammelser. For barn utom aktenskap hade en sadan lag tillkommit
1917. 62 DarfOr fOreslogs en ny lag om barn i aktenskap. I detta lagfOrslag. och senare i
lagen. infOrdes bestammelsema angaende vardnaden om barnen efter hemskillnad och
aktenskapsskillnad i ofOrandrat skick och de diskuterades inte ails i riksdagsmaterialet.
Lagberedningen fOreslog dock att samma bestammelser skulle galla aven nar sammanlevnaden mellan makar var bruten utan hemskillnad. 63
Bestammelserna om umgangesratl och skyldighet att betala underhallsbidrag fran 1915
skulle ocksa enligt lagfOrslaget utvidgas och tillampas pa alia fall da fadern eller
modem skilts fran vardnaden. 64 Dessa fOrslag gick ofOrandrade igenom alia instanser
och godkandes av bada kamrama utan debatt 65
Det fOreslogs att mannens malsmanskap skulle tas bort i den nya giftermalsbalken.
vilket ocksa genomfOrdes utan motstand. Detta forslag medforde att faderns respektive
modems fOrhallande till bamen kom att diskuteras en hel del under lagstiftningsarbetets
60 lnger. s 197.
61 Lagberedningens fiirslag till revision av gifterrnalsbalken och vissa delar av arvdabalken. Forslag
till revisioll av giftermalsbalkell m.m. IV 19311818 (Lagberedningen 1918). s 421.
62 Lagberedningen 1918. s 422.
63 Lagberedningen 1918. s 441.
64 Lagberedningen 1918. s 444.
65 FK 1920 nr 35. s 55.
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gang . Malsmanskapets avskaffande var ett uttryck fOr den Iikstallighet mellan makarna
som. enligt lagstiftarna. borde finnas inom aktenskapet. For familjens del hade mannens
malsmanskap . eller husbondevalde . inneburit att han haft den slutgiltiga bestammanderatten vad gallde alia gemensamma angelagenheter sasom "hemvist. bostad. tjanare
o.S. v. ". Mannen hade ocksa kunnat gora ansprilk pa att hustru'n skulle agna sig at varden
om familj och barn. Husbondevaldet hade ocksa medfort att mannen varit den som haft
den s lutgiltiga bestammanderatten over barnen och deras uppfostran. 66 Efter aktenskapsskillnad hade dock vardnadshavaren hela fOraldramakten over barnen vilket
bes lutades 1915.

2.4.1. Vardnad· fOrmynderskap
Enligt lagberedningen medforde malsmanskapets avskaffande att vardnaden skulle tillkomma bada fOraldrarna i forening och att fOraldrarna i detta hanseende skulle vara fullt
IiksttUlda.67 Fadern hade "i regel icke storre forutsattningar an modern" att avgora vad
som var bast for barnet. Det var snarare sa att barnet stod i ett intimare fOrhallande till
modern an till fadern. och nar barnen var sma var modem mest lampad att bestamma
over barnens angelagenheter. 68 Fadern skulle dock fortfarande vara ensam fOrrnyndare .69 Lagberedningen ansag darfor att det var dags att faststalla fOrhallandet mellan
vardnad och fOrrnynderskap. Vardnaden innebar "att tillse atl barnets fy siska och andliga behov bliva tillfredsstallda". eller mer utforligt forrnulerat "att sorja for bamets
person" samt att "bereda det en sorgfallig uppfostran. vilken givetvis skall omfatta saval
sedlig och religios fostran som bibringande av kunskaper och fiirdigheter". Vardnaden
innebar ocksa ratten atl besluta i hithorande fragor. 70 Forrnynderskapet innebar att
fOrvalta bamets egendom och i fragor rorande egendomen representera barnet utat.? 1
Forrnyndarens befogenheter var alltsa helt skilda ifran de befogenheter som tillkom
vardnadshavaren. En sarskilt fOrordnad fOrmyndare var fOljdaktligen helt utesluten fdln
vilrdnaden. utom i de fall da vardnaden frantagits fOraldrarna n Att fOrrnynderskapet
skulle tillkomma endast fadern motiverades med att "det skulle medfora stora praktiska
olagenheter. om fOraldrarna endast i fOrening skulle kunna fullgora dessa funktioner" 73
Om fadern dog borde modern overta forrnynderskapet . vilket hon skulle behalla aven
om hon gifte om sig,74 Detta hade inte forut varit fallet da istallet den nye mannen
overtagit formynderskapet.
I propositionen andrades inte Iydelsen av dessa lagfOrslag. I lagutskottet diskuterades de
inte och fOrsta kammaren godkande dem utan diskussion 75 En ledamot av andra kammaren. herr Thore. befarade dock att modems bestammanderatt over barnen skulle leda
till att "barnet skjutes fram i hogre social miljo. eller miljo. som i varje fall modern
betraktar som en socialt hogre. an vad fOr barnets egen skull. for foraldrarnas ekonomi
eller fOr samhallet kan vara onskligt". Modern skulle alltsa ha ambitionen att barnet
skulle avancera socialt och da skulle de praktiska yrkena sasom jordbruket. hantverket
"liksom aven det husmoderliga kallet" bli lidande.?6 LagfOrslaget godkandes dock utan
vidare diskussion ,77
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2.4.2. Meningsskiljaktigheter om barnets personliga angelagenheter
Eftersom bada fOraldrarna gemensamt. enligt lagfOrslaget, skulle ha den rattsliga vardnaden om barnen fanns det, enligt lagradet, behov av att klargora hur bestammanderatten angaende barnets personliga angelagenheter skulle utdvas yid meningsskiljaktighet foraldrarna emellan. Enligt gallande ratt var det i regel "mannen som hade hogsta
bestammanderatt over barnen. I forslaget till ny giftermalsbalk sades att makarna i
samrad sku lle losa meningsskiljaktigheter. Lagberedningen ansag dock att det, nar det
gallde meningsskiljaktigheter angaende barnens personliga angelagenheter, borde
finnas moj lighet att losa tvisten pa rattslig vag. Det kunde fOr barnets valfard vara
viktigt att ett avgorande kom till stand och foraldrarnas oformaga att enas skulle inte ga
ut over barnet. Barnets livsintressen skulle inte heller fa bli "beroende av huruvida
fadern eller modern pa grund av ekonomiska eller andra yttre omstiindigheter eller ma
handa genom sin storre hansynsloshet" kunde driva igenom sin vilja 78 I lagfOrslaget
skrevs diirfor in att beslut av avgorande betydelse fOr barnet skulle fattas av bada foraldrarna i forening for att vara giltigt. Om fOriildrarna inte kunde enas skulle domstolen
avgora vilken av dem som skulle utova bestammanderatten. Domstolens beslut kunde
galla endast den aktuella fragan men ratten kunde ocksa avgora vem som yid oenighet i
framtiden skulle fa utdva bestiimmanderatten. Domstolen skulle dock bara anlitas om
det kravdes "med hansyn till barnets biista" eftersom makarnas iiktenskap inte onodigtvis skulle utsiittas fdr den plifrestning som en riittegang innebar. Medling borde ocksa
tillampas i dessa fall och kunde forvantas ge god a resultat just pa grund av att makarna
troligen ville undvika en riittegang,19
Lagfdrslagen fdrandrades inte under utarbetandet av propositionen.
I lagutskottet, som kom att godta detta lagforslag, behandlades en motion fran herr
Welin som menade att fdraldramakten skulle "utovas av foraldrarna gemensamt eller,
dar enighet ej kan m\.s, av fadern" .80 Liknande synpunkter fdrdes fram i en rad reservationer till lagutskottets forslag . Reservanternas asikter kan sammanfattas i tva alternativa forslag. Enligt det fdrsta alternativet, fdrfattat av greve Spens och herrar Rogberg
och Reuterskiold, skulle yid oenighet besUimmanderatten, om medlingen misslyckats,
tillkomma fadern . Om fadern var forhindrad att fatta beslut fick inte modern ensam
fatta beslut av ingripande betydelse fdr barnets framtid. Det andra alternativet, herr
Leos reservation, innebar att man skulle fdrlita sig pa att makarna genom att radgora
med varandra skulle na ett gemensamt beslut. Alia reservanter var eniga om att mojligheten att viinda sig till domstol yid oenighet inte skulle finnas. Det ansags niimligen inte
bra att blanda in domstolen i familjens inre angeliigenheter. Om den ene fdriildern
visade sig oliimplig att ha vardnaden om barnen kunde, enligt en annan paragraf i
lagforslaget, den frandomas honom.81 Herr Reuterskiold ansag att det inte fanns nagon
anledning att iindra giillande ratt eftersom enighet "i fraga om barnen betyder, att
faderns mening mer eller mindre fullstiindigt formats efter moderns, sa att i grund och
botten det iir hon, som ( ... ) blivit den huvudsakligast bestiimmande". Om fadern i
extrema undantagsfall inte overtygats av modern kunde man antaga att de starkare
skalen lag pa hans sida. 82
Utskottets motiv att behalla den ursprungliga formuleringen av paragrafen var att det
yore en orattvisa emot modern, som ju sedan matsmanskapets borttagande blivit mer
likstalld med mannen i iiktenskapet, att bibehalla den giillande riittens regel om att
bestammanderiitten i sista hand skulle tillkomma fadern. Utskottet ansag ocksa att man
i allmiinhet inte kunde pasta att den ene foraldern var biittre skickad an den andra att
bestamma om barnens personliga angelagenheter. "Ty om modern ofta mer an fadern ar
svag fdr barnet, iir det ocksa vanligt, att hon battre an fadern kiinner barnet och dess
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anlag samt i hogre grad an han ager dess fOrtroende"83 Utskollet menade ocksa all
domstolens befallande med dessa fragor skulle ske relativt sallan eftersom medlingsinstitutettroligen skulle vara mycket verksamt 84
I fOrsta kammaren framkom ytterligare asikter till stdd for all fade m yid oenighet borde
ha bestammanderatt over bamens personliga angelagenheter. Moderns svaghet for
barnen och fadems fOrmaga att ballre bedoma hemmets ekonomiska stallning gjorde
fadern mer lampad all fatta beslut, enligt greve Spens. Bamen behovde ocksa ha klart
for s ig hos vem, dvs fadern, det slutliga avgorandet lag och att dra oenigheten infor
domstol skulle bara undergrava foraldrarnas stallning i forhallande till barnen ansag
herr Trygger. Till stdd for herr Leos reservation framfOrde herr Moller asikten all det
var ballre att den starkare viljan i hemmet fick falla avgorandet eftersom aktenskapet
skulle bli fullkomligt outhardligt efter en domstolsprocess. 85 De som anslot sig till utskottets fOrslag menade bl a att mannen i sista hand skulle ha bestammanderatten gick
stick i stav mot lagfOrslagets tanke och syfte. All inte heller ge nagra riktlinjer for hur
tvisten skulle losas var all overlamna at den starkare eller mest hansynslosa parten att
bestamma. Nar medlaren hade mojlighet all vadja till hogre ratt sku lle medlingen troligen i de fiesta falllyckas och tvisterna skulle mycket sallan ga till domstol, ansag herr
von Koch. Att lata domstolen avgora var ocksa ballre an att det i hemmet skulle vara
standiga gral och upptraden, enligt herr A.kerrnan. 86 Efter votering beslutade kammaren,
med 53 roster mot 35, i en lighet med herr Leos reservation.87
I andra kammaren var det endast domstolens inblandning i dylika fragor som diskuterades. Debatten stod mellan de som anslot sig till herr Leos reservation och de som
forordade utskottets fOrslag. Herr Leo menade att mojligheten all dra tvister angaende
bestiimmanderatten over bamens personliga angelagenheter infor domstol brot mot hela
lagfOrslagets grundsats att husliga tvister inte skulle goras till fOre mal fOr rattegang.
Denna mojlighet skulle, enligt herr Leo, utnyttjas i manga fler fall an utskottet antog
och de bittra kanslor som skulle roras upp i domstolen skulle fOrr eller senare leda till
all aktenskapet sprangdes. Barnen blev da de stora forlorarna. Den "omsinta modern"
som trodde det var enkelt att ga till domaren och be honom ge henne rall och inte hade
"klart fOr sig, vilka svara fOljder ett sadant steg maste medfOra" skulle enligt herr Leo
inte fbrlora pa hans fbrslag eftersom det oftast var kvinnans mening som var den starkare och blev avgorande nar det gallde bamen. 88 Herr Halh!n menade att om fOraldrarna
inte kunde enas om barnens yard sa var aktenskapet redan yid bristningsgransen och det
Yore mer aktuellt all hava samlevnaden an all dra tvisten om bestammanderatten over
barnen infOr domstol. 89 De som foresprakade utskollets fOrslag ansag bl a att samjan
inom aktenskapet inte alltid var viktigare an all ett avgorande av vikt for barnens framtid kom till stand. Oldsta tvister kunde ocksa hota aktenskapet. Herr Pettersson i Sodertalje gay exempel pa hur vanvardade och fattiga barn inte fall tillgang till sjukhusvard
eller fosterhem fOr att fadern satt sig pa tvaren. Herr Leo ansag att dessa fall tacktes av
bestammelserna om att vardnaden kunde frantagas olamplig fOralder. Det fanns anda
fall, menade herr Pettersson, som inte tacktes av dessa lagparagrafer utan behovde losas
pa det mjukare sattet med medling och i sista hand med rattegang. Att rallen kunde
avvisa fallet om det inte var for bamets basta var ett skydd mot missbruk av lagen. Herr
Leo menade att medlingen skulle kvarsta men det fanns inget om det i hans reservation .
90 Kammaren bifbll Herr Leos reservation , som alltsa uteslot mojligheten all vanda sig
till domstol, med 67 roster mot 56. 91 Paragrafen kom att fa fOljande Iydelse:
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"Ratten at[ besttimma over barnets personliga angeltigenheter tillkomme bagge
fOraldrarna i fOrening ... 92

2.4.3. Foriindringar fram till 1949
.
Mellan 1920 och 1949 skedde inga stOrre andringar i bestammelsema om aktenskapsskillnad i giftermalsbalken. Medlare alades tystnadsplikt 1946 och fick alltsa inte horas
som vittne angaende vad som framkommit under medlingen. 93 De absoluta skillnadsanledningarna modifierades i vissa fall nagot, troligen pga av andra lagandringar. T ex
andrades skillnadsanledningen "straffbar otukt" till "otukt med annan".94
Lagen om barn i aktenskap fick ytterligare paragrafer 1939 da bestammelser om bamavardsman infOrdes. Barnavardsman kunde forordnas fOr barn nar fOraldrarna pga sondring, hemskillnad eller aktenskapsskillnad levde atskilda. Initiativet till detta skulle tas
av modern, i de fall vardnaden tillerkants henne, eller av barnavardsnamnden. Detta
gallde aven under den tid som vardnadsfragan avgjordes yid hemskillnad eller aktenskapsskillnad samt i de fall da modern av annan anledning yrkat pa att fa vardnaden om
barnen.95 Barnavardsmannens uppgifter vat...
"att bist. den som har vardnaden om barnet med rad och upplysningar saml tillse, au
barnels rau och baSla behorigen lillvaratagas. Dar sa erfordras, skall barnavardsmannen
sorja fOr all atgarder vidlagas fOr tillfOrsakrande av underhall at barnet samt bitrada
med indrivande och lilhandahallande av underhallsbidrag . Barnavardsmannen age atl
sjal v eller genom om bud fOra lalan for bamel rorande underhall saml vare berattigad aU
anlita polismyndighel fOr underhWsskyldiges eflerforskande eller horande for
verkstallande av delgivningar. ,,96

I lagtexten framgick inte huruvida fadem pa eget initiativ kunde fa hjalp av barnavardsmannen.
En lag om formynderskap kom till 1924. Reglema fran 1920 angaende vem som var
formyndare for barn i aktenskap infordes sa gott som oforandrade i den nya lagen.
Forlindringen var att modern inte bara blev fOrmyndare nar fadern dog utan ocksa nlir
han var omyndig, var omyndigfOrklarad eller av annan anledning var entledigad fran
fOrmynderskapet. 97 I flera motioner fOreslogs att bad a foraldrarna gemensaint skulle
vara fOrmyndare fOr barn i aktenskap. Detta fOrslag avslogs dock med motiveringen att
nagon utomstaende var tvungen falla avgorandet yid oenighet mellan foraldrarna och
detta var en icke onskvard inblandning i familjens intema angelagenheter, det stred mot
aktenskapets ide, det medforde praktiska olagenheter alt standigt behova krava godkannande av bada forlildrama samt att tredje man hade ett intresse av att ha en enhetlig
regel att halla sig till betraffande vem som var behorig att traffa avgorande. 98
2,4.4. Sammanfattning och kommentarer
Bestammelsema om vardnaden om barn efter liktenskapsskillnad frltn 1915 andrades
inte 1920. Barns fOrhallanden hade dock behandlats en hel del under perioden da speciella lagar om adoptivbarn och om barn utom aktenskapet stiftas. Den nya lagen om barn
i aktenskap betonar ytterligare att barns fOrhallanden ansags viktiga.
Forslaget att vardnaden om barn i aktenskap i jamstalldhetens namn skulle tillkomma
bada forlildrama var en okontroversiell fOrandring. I diskussionen som fOljde pa fOrs laget patalades alt modem hade vissa foretraden som vardnadshavare vilket innebar alt
det var orimligt alt hon skulle utestangas fran vardnadsansvaret. Barnen stod oftare i ett
intimare fOrhallande till modern och nar de var sma var hon mest lampad alt bestamma
92
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over deras angelagenheter. Nagon storre diskussion foljde inte heller pa fOrslaget att
fadern fortfarande ens am skulle vara bamens fOrmyndare.
Fragan om vem som skulle ha beslutanderatt yid oenighet me/lan fOraldrama angaende
barnens personliga angelagenheter orsakade dock en Iivlig debatt. Manga menade att
fadern fortfarande borde ha sista ordet yid oenighet men majoriteten holl fast yid det
ursprungliga fOrslaget att fOraldrama i samrad skulle losa eventuella kontroverser
rorande bamens yard. Forslaget att blanda in domstolen yid I6sandet av tvister motte
dock stark opposition och rostades bort. Att fadern ansags battre lampad att fatta beslut
rorande barnens yard var hans fOrmaga att battre bedoma hemmets ekonomiska situation. Det som talade fOr att modern var lika liimplig att fatta beslut var att hon oftast
kiinde bamet och dess anlag battre an fadern samt att hon ocksa hade bamets fortroende.
Av bestammelsema angaende bamavardsman fran 1939 framgar att det oftast fOrutsattes att modern fick vardnaden om bamen efter en skilsmassa. En annan tolkning kan
eventuellt vara att fadern . om han fick vardnaden om bamen. inte an sags behova hjalp
av en barnavardsman.

2.5. 1949 - FORALDRABALKEN
Lagstiftningen gallande foraldrar och barn samlades 1949 i en nykonstruerad balk. den
s k fOraldrabalken. Tre sakkunniga tillkallades 1941 med uppgift att pa nagot satt sammanfOra. till en eller flera storre enheter. nio lagar99 som tillkommit 1917-1933. Lagen
om barn utom aktenskap. om aktenskaplig bord. om adoption. om barn i aktenskap. om
makes underhallsskyldighet mot andra makens barn och om fOrmynderskap fOrdes
samman i fOraldrabalken och de ovriga. lagen om arv. om testamente. om boutredning
och arvskifte. kom sa smaningom att inga i en ny arvdabalk.
De sakkunniga ansag att det var naturligt att sammanfOra bestammelsema om den personliga vardnaden om barn och omsorgen om bamets ekonomiska angelagenheter i en
balk. I den svenska lagstiftningen skilde man pa dessa bada funktioner. som daremot i
utlandsk ratt bada foil under beteckningen fOraldramakt.
De sakkunnigas uppgift var framst att formellt bearbeta lagama for att uppna en mer
systematisk uppstallning och undvika upprepningar. De enda andringar som enligt de
sakkunniga var aktuella gallde faststallandet av aktenskaplig bord och faderskap samt
skillnaderna mellan barn utom och barn inom aktenskaplOO

2.5.1. Vardnaden om barnen efter aktenskapsskillnad
I de sakkunnigas forslag om barnens fOrhallanden efter en skilsmassa finns inga nyheter
jamfOrt med 1920 MS lag och 1939 ars tillagg. I bestammelsema angaende bamavardsman ersattes dock ordet moder i ett fall med make. I lagforslaget som antogs av riksdagen hade ordet moder helt fOrsvunnit och bytts ut emot "den av foraldrama" respektive "make"IOI
Svea hovratt. som var en av remissinstansema. fOreslog ett tillagg till fOreskriftema om
vem som skulle fa vardnaden om barnen efter en skilsmassa. Enligt gallande ratt. som
de sakkunnigas fOrslag overensstamde med. var det alltid en av fOraldrama som fick
vardnaden. Det fOrekom dock fall. menade hovratten. dar inte nagon av foraldrama var
lamplig som vardnadshavare. utan att for den skull uppfylla de kriterier som i andra fall
innebar olamplighet som vardnadshavare. Det borde darfor vara mojligt for ratten att
anfOrtro vardnaden at sarskilt forordnad fOrmyndare. Departementschefen ansag att en

Po ell sliille i utredningen star det att det var alla lagar men i lagfOrslaget kan man riikna till nio
stycken.
100 Statens offentliga utredningar (SOU ) 1946 nr 49. ArvdabalksakklllllligasfOrslag tillforoldrabalk. s
9 . 53 och 60 ff.
101 SFS 1949 nr 381. s 737 .
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sadan andring i gallande vardnadsregler, som tillkommit efter nordiskt samarbete, var
alltfdr omfattande fdr att slutgiltigt losas i detta sammanhang 102
Lagn\ det anslOt sig till hovrattens asikt och fdreslog "att om det finnes uppenbart med
hansyn till barnens biista att ingendera av fdriildrarna bor utova vardnaden, denna skall
anfdrtros at siirs kilt forordnad fdrmyndare". Departementschefen lat da "s ina betankligheter mot att i detta sammanhang upptaga fragan" falla och lagforslaget utformades i
enlighet med lagradets forslag. t03
I en motion i andra kammaren framfdrde fru Olivia Nordgren m fl ett forslag om
fdrbiittrat skydd fdr styvbarn och skilsmassobarn, vilka enligt motionen alltjamt var
"stallda utanfor samhallets sarskilda skydd i vad galler varden" . Skilsmassobarnen, som
redan var manga och kunde forvantas oka i an tal hade ofta en beklagansvard stallning
och utnyttj ades i en del skilsmassofall "som en 'affarsvara', ja, som spelbrickor i ekonomiska intriger, framforallt i mera valsituerade kretsar". Motionarema fdreslog darfor
"att bamavardsman obligatoriskt tillsattes fdr skilsmassobarnen, med uppgift att redan
under skilsmassoprocessen tillse att barnens rattigheter och basta tillvaratages". Bamavardsman skulle obligatoriskt tillsattas aven for styvbarn. Motionarerna begarde ocksa
att en utredning angaende fdrbattrat skydd for skilsmassobarn och styvbam skulle tillsattas. 104 I en motion i bada kamrama framfdrde fru Ingrid Garde Widemar m fl ett
liknande fdrslag , namligen att i de skilsmiissofall dar fdraldrarna tvistade om vardnadsratt och umgangesratt borde ratten ha mojlighet att fdrordna att barnen skulle sta under
barnavardsmans tillsyn. t05
Lagutskottet holl med om att det bistand som en barnavardsman kunde lamna yid ett
skilsmassofall skulle kunna hindra onodiga slitningar och tvistigheter mellan makarna
rorande barnen. Utskottet ifragasatte om gallande ratt, da bamavardsman bar a tillsattes
pa begaran av vardnadshavaren eller bamavardsnamnden, gay tillrackliga mojligheter
for barnavardsmans tillsattande. Utskottet var dock inte berett att ta slutlig stallning till
hur reglerna borde andras utan fdreslog att en utredning skulle tillsattas . En speciell
utredning angaende styvbarns och skilsmassobarns skydd behovdes dock inte, enligt
utskottet, eftersom en allman oversyn av bamavardslagen var fdrestaende och dessa
problem kunde fdrvantas diskuteras i detta sammanhang. 106
Fru Wide mar m fl menade ocksa i sin motion att bamens basta borde vara det ensamt
avgorande yid vardnadsfragans avgorande i samband med en skilsmassa. Enligt gallande ratt hade den som ansags bara skulden till skilsmassan inte ratt att fa vardnaden
om barnen i de fall da bada fdraldrama ansags lika lampliga. Denna bestammelse ansag
motionarerna olycklig eftersom den innebar att vardnadsfriigans avgorande inriktades
pa att overbevisa den andre om skuld istallet for att koncentreras pa bamens basta.
Skuldfragan kunde, enligt motioniirerna, knappast ha nagon betydelse fdr vardnaden
sett ur barnens synpunkt. I motionen framkom ocksa att det enligt da gallande praxis
som regel var modem som fick vardnadsratten fdr bamen da bada var lika lampliga och
skuldfragan hade kommit att spela en allt mindre roll. Detta ansag motionarema tillfredsstallande . Pa grund av de anforda anledningama borde denna bestammelse utga ur
lagrummet. t07
Utskottet ansag inte att nagon andring var nodvandig eftersom det jamfdrelsevis sallan
intraffade att bada fdrlildrarna var lika lampliga som vardnadshavare. Skuldfragan hade
ju heller ingen betydelse da Iika lamplighet inte forelag. Bevisning rorande skuldfriigan
skulle knappast fdrsvinna fran vardnadsfragans avgorande liven om bestammelsen om
skuldens betydelse for vardnadsfra.gan togs bort, enligt utskottet . 108
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Bada kamrama godkande lagforslagen, som alltsa forutom de sma fOrandringar som
namnts overensstamde med 1920 ars bestammelser. 109
2,5.2. Fiirmynderskapet
[ samband med att fOraldrarna blev likstallda gallande vardnaden av barnen 1920
framfordes asikten att detta skulle vara fallet aven da det gallde fOrmynderskapet.
Forslaget avslogs da med motiveringen att det var alltfOr opraktiskt. Detsamma skedde.
som redan namnts. 1924 yid fOrmynderskapslagens tillkomst. De sakkunniga ansag i
sin utredning. ar 1946. att likstalligheten mellan fOraldrarna visserligen borde medfOra
att fOraldrarna gemensamt var barnens fOrmyndare. men att en sadan lagandring skulle
fa sa betydande aterverkningar pa fOrmynderskapslagstiftningen i ovrigt att det foil
utom ramen fOr deras uppdrag. De menade ocksa att de praktiska olagenheterna var
betydande. Att oenighet i dessa fall inte kunde overlamnas at fOraldrarna att losa pa
egen hand. vilket var fallet yid oenighet angaende barnens vardnad. sag de ocksa som
ett problem. De sakkunniga foreslog dock en jamlming av lagen eftersom det inte var
tillfredssHillande att modem var helt utestangd fran fOrmynderskapet. vilket hon kunde
vara "lika skickad eller lampligare an fadern att handhava". Om barnets tillgangar kom
fr;ln moderns slakt var det naturligt att hon fick delta i fOrvaltningen av demo Att skilja
fadern fran formynderskapet i dessa fall var dock alltfOr uppseendevackande och de
sakkunniga fOreslog darfOr "att modern. om hon begar det och sa finnes lampligt. skall
forordnas till formyndare jamte fadern". Detta borde dock endast bli aktuellt i jamforelsevis fataliga fall. Da det uppstod oenighet mellan foraldrama skulle overformyndaren
falla avgorandet. vilket redan fanns stadgat om i andra fall da det fanns tva formyndare. I 10
Remissinstansema kom till flera olika slutsatser angaende detta forslag. Tva instanser
tillstyrkte fOrslaget. tva avstyrkte det och sju kom med altemativa forslag. Det altemativa forslag som samlade flest fOresprakare var att bada fOraldrama gemensamt skulle
vara fOrmyndare fOr barn i aktenskap. Tre kvinnoorganisationer (Fredrika Bremerforbundet. Sveriges husmodersforeningars riksfOrbund och yrkeskvinnornas samarbetsfOrbund) ansag att de olagenheter som fOranlett att forslaget inte antagits yid fOrmynderskapslagens tillkomst inte motiverade "ett asidosattande av moderns berattigade krav
pa medbestammanderatt i barnets ekonomiska angelagenheter". Eftersom makarna
skulle kunna lamna varandra fullmakt skulle de praktiska olagenheterna inte bli sa
stora. Organisationerna ansag vidare att det forefoll underligt "att modern. som automatiskt blir ensam formyndare fOr barnen. sa snart hon av nagon anledning blir ensam
vardnadshavare. under bestaende aktenskap icke skall fa dela det ekonomiska ansvaret
med fadern ". Det yore ocksa av stort varde for hustrun att under bestaende aktenskap
satta sig in i skotseln av barnens ekonomiska angelagenheter om hon av nagon an ledning. makens dOd eller skilsmassa. sjalv skulle overta skotseln av desamma. De sakkunnigas fOrslag skulle sakna praktisk betydelse eftersom fOrordnandet till medfOrmyndare
i manga fall skulle ske nar det redan var fOr sent samt att hustrun i mimga fall skulle
avsta fran en sadan begaran eftersom mannen troligen skulle uppfatta det som ett misstroendevotum och det hela kunde leda till en konflikt i aktenskapet. 111
Eftersom det pagick ett nordiskt samarbete pa lagstiftningens omrade togs fragan om
formynderskap upp pa ett mote i Kopenhamn. De delegerade stallde sig positiva till att
samarbetet aven borde omfatta en revision av lagreglerna om formynderskap fOr barn i
aktenskap. Danmark och Sverige fick i uppgift att undersoka fragan och den svenske
byriichefen fOr lagarenden i justitiedepartementet Sven Edling upprattade en promemoria i amnet. 112 Enligt promemorian kunde modern minst lika bra som mannen ta
hand om fOrmynderskapet. sarskilt under barnets tidigare af da hon hade den narmaste
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inblicken i barnets behov. Att modern skulle fa delta i skotseln av barnets ekonomiska
angelagenheter var ett helt bertittigat onskemal, stirskilt i de fall da barnets tillgfmgar
kom fran modern och hennes sltikt. Liksttilligheten mellan makarna i vardnadsfragor,
vilket lagstiftats om 1920, forutsatte liksttillighet tiven vad gallde formynderskapet.
Som fOrhallandena var nu , alltsa 1948, kunde fadern inta en slarkare stallning i vardnadsfn1.gorna eftersom han sasom fOrmyndare var den som kunde sUilla ekonomiska
medel till forfogande, exempelvis till barnets utbildning.
Invandningarna mot fOrslaget som forts fram 1920 bemottes i promemorian. Problemet
med nagon utomstaendes inblandning yid oenighet mellan makarna var overdrivet.
Eftersom det rorde ekonomiska fragor fanns inte samma utrymme for kansloskal som
yid oenighet om barnets vardnad. Eftersom "redan gallande ratt kanner anordnjngen
med flera sasom fOrmyndare " och det foljdaktligen fanns bestammelser angaende fOrfarandet yid oenighet, behovde inga nya bestammlser utformas pa detta omrade. Yid
oenighet var det overformyndaren som avgjorde fragan. Detta forfarande medfOrde inte
heller nagon publicitet som kunde skada aktenskapet. Den mera invecklade fOrvaltniogsorganisationen som delat fOrmynderskap innebar fick inte sta hindrande i vagen
fOr en fOrandring. Besluten blev troligen battre overvagda om bad a fOraldrarna deltog i
a vgorandet och sa fanns ju alltid mojligheten att lamna den andre fullmakt. De starka
principiella skalen vagde alltsa, enligt promemorian, tyngre tin olagenheterna. "Vardet
ur etisk synpunkt av en sadan likstallighet" fick heller inte underskattas . Promemoriaforfattaren menade ocksa att "nackdelarna torde ej heller behova befaras uppkomma i
nagot storre antal fall, eftersom barn regelmass igt erholle egendom av nagon betydelse
fOrst yid en av fOraldrarnas dOd" .113
Promemorian remissbehandlades och sju instanser tillstyrkte i princip promemorians
fOrslag medan sex instanser mer eller mindre avstyrkte forslaget. I tillstyrkandena
frarnkommer ytterligare asikter till forman fOr forslaget. Hovrauelljor Nedre Norrlalld
menade att det var orimligt att utestanga modern fran delaktighet i fOrmynderskapet for
att hon kunde ha en annan asikt an fadern. Det var just i dessa fall som det var viktigt
att modern fick rattslig mojlighet att gora sin uppfattning gallande . 114 Svenska ballkjorenillgen stallde sig inte avvisande till reformen men framfOrde betankligheter mot
mojligheten att ge den andre maken fullmakt. SamfOrmynderskapet blev da inte reellt
utan situationen blev i praktiken densarnma som forut. Foreningen sag hur kravet pa
hustruns jamstalldhet med mannen var padrivande i diskussionen och undrade om inte
detta krav trots allt var av underordnad betydelse i en fraga dar hansynen till barnets
basta borde vara vagledande. 1I5
De avstyrkande instanserna hade ett antal motiv fOr sina stallningstaganden. Svea hovrau menade att det inte helt gick att jamstalla fragor angaende vardnaden med fragor
som rorde fOrmynderskapet. Vardnadsfragor hade aktualitet fOr varje barn medan
fOrmynderskapsfunktioner sallan behovde utCivas medan bad a fOraldrarna var i livet.
Det var fel at! infOra ett tvang till samfOmynderskap fOr en abstrakt princips skull. De
fiesta modrar var troligen ocksa ganska frammande fOr fOrmogenhetsforvaltning. De
sakkunnigas forslag var darfOr helt tillrackligt ansag hovratten. 116 Stockholms jormYlldarkammare ansag at! likstallighetsstravandena inte borde vara det avgorande. De
omyndigas basta var det viktiga "och lagandringen borde darfor vidtagas endast for den
handelse det kunde antagas , att en ekonomisk fOrvaltning av bada fOraldrarna i all manhet skulle bli fordelaktigare fOr de omyndiga an en forvaltning som omhanderhades av
fadern ensam". At! sa kunde bli fallet var mojligt men fOrmyndarkammaren"ansage sig
icke kunna fOrutsatta att sa skulle bli fallet i allmanhet". De praktiska olagenheterna av
en fOrandring talade darfor emot delat fOrmynderskap.117 OverjonllYlldama i Malmo
ansag att de sakkunnigas forslag var tillrackligt eftersom delat fOrmynderskap anda i
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praktiken skulle innebara att modern skulle liimna sin make en generell fullmakt om
hon inte vat" intresserad av formynderskapet. 11 8 Mojligheten att ge maken fullmakt
innebar ett underkiinnande av promemorians hela forslag ansag Forellillgen Sveriges
hdradshovdillgar, som ocksa menade att det redan fanns laglig mojlighet att beakta
barnets intressen om fadern missbrukade sitt fOrmynderskap.119 Forellillgell Sveriges
stadsdomare ansag att reglerna borde ta sikte "mera pa barnets berattigade intressen an
pa makarnas principiella ansprak pa likstallighet".120 Att moderns intresse fOr formynderskapet var sarskilt berattigat nar barnets tillgangar kom fran hennes slakt kritiserades
av Advokatsamfulldet. Dessa tillgangar kunde endast ha tillfallit barnet genom gava
eller testamente och det var da latt att ordna annan fOrvaltning an faderns om sa var
onskvart. Att barnet och inte modern fatt eller arvt tillgangar berodde sakerligen pa att
givaren respektive testatorn misstrodde moderns forrnaga att skota pengar, vilket kullkastade det anfOrda argumentet fOr gemensamt fOrrnynderskap.121
Departementschefen anslot sig till de som fOrordade en forandring i de sakkunnigas
forslag och motiverade sitt stallningstagande pa flera satt. Han menade att skalen for att
ge modern ett okat inflytande pa fOrrnynderskapet hade vuxit i styrka sedan formynderskapslagens genomforande. "Med samhallsutvecklingen har salunda moderns undantagsstallning i vida kretsar kommit att beraktas som en kvarleva av en aldre tids uppfattning av fOrhallandet mellan makar." Han ansag ocksa att forhallandet att fadern fatt en
starkare stallning i vardnadsfragan pga av fOrrnynderskapet var en inte onskvard fOljd
av 1920 ars lag. Barnets basta skulle bli battre tillgodosett genom det gemensamma
forrnynderskapet eftersom modern var "val sa skickad som fadern att bedoma barnets
behov" och lampligheten av en viss atgard blev battre belyst om aven modern var skyldig att ta stallning i fragan. De praktiska olagenheterna skulle inte bli sa stora eftersom
till fOrrnynderskapet horande funktioner skulle behova vidtagas jamfOrelsevis sallan.
Invandningarna mot fullmaktsfOrfarandet bemotte departementschefen med att fullmakten inte behovde ges generellt utan bara fOr en specifik atgard. Att modern nar hon
sa onskade skulle kunna forordnas till medformyndare, som de sakkunniga foreslagit,
skulle led a till ovisshet om vem som egentligen var fOrrnyndare och var mer opraktiskt
an gemensamt formynderskap. Att gora bad a makarna till samforrnyndare innefattade
enligt departementschefen"sa betydande varden ur etisk och psykologisk synpunkt, att
de namnda praktiska olagenheterna yid en sadan ordning icke bora fa sta hindrande i
vagen" . Att den danske utredaren amnade ansluta sig till denna tanke befaste departementschefens beslut att andra pa lagfOrslaget. 122
Forslaget lamnades tilllagradet som inte ansag att det fanns tillrackligt med belagg fOr
"att det bland de modrar, som skulle beroras av den fOreslagna andringen" fanns "ett
mera allmant onskemal att fa denna till stand". Lagradet menade ocksa att faderns starkare stallning i vardnadsfragor i de fiesta fall skulle finnas kvar aven om fOrrnynderskapet blev gemensamt. Eftersom familjer oftast bara hade en inkomst, faderns, var det
darifran utgifter fOr barnens utbildning mm fick dras. Barn hade ju sallan nagra egna
tillgangar och da fOrlorade det gemensamma forrnynderskapet sin betydelse. Tvister i
fragor som gallde forrnynderskapet skilde sig inte sa mycket fran tvister i vardnadsfragor, enligt lagradet, och darfor borde de asikter som framkommit yid diskussionen
1920 angaende tvister gallande barnens personliga angelagenheter vara giltiga aven i
detta fall. Dessa olagenheter kunde inte uppvagas "av de skal som aberopats till stOd for
fiirslaget, skal som sa gott som uteslutande ligga pa det principiella och kanslomassiga
planet" . Lagradet kunde fiiljdaktligen inte tillstyrka den fiireslagna besUimmelsen och
ansag inte heller att de sakkunnigas fiirslag var att fororda. 123
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Departementschefen hade a si n sida funnit att det fanns ett starkt intresse av den fbreslagna reformen bland de modrar som skulle beroras av lagandringen. Han vidholl att
skalen for ett gemensamt fbrmynderskap vagde tyngre an skalen emot. 124 Propositionen
som lamnades till riksdagen kom darfor att innehalla ett fbrslag som innebar att bad a
fbraldrama var fbrmyndare fdr minderariga barn i aktenskap.·
Lagutskottet tillstyrkte fdrslaget i propositionen med motiveringen att "grundsatsen om
likstallighet mellan makar med stor styrka talar fdr att fdrmynderskapet - liksom fallet
redan ar med vi'trdnaden - handhaves av bad a makarna i forening". Omsorgen om
barnets ekonomiska forhallanden angick ocksa bi'tda foraldrarna i lika hog grad som
omsorgen om bamets personliga angelagenheter, ansag utskottet. 125
De bi'tda kamrarna godkande lagfdrslaget utan diskussion. 126

2.5.3. Sammanfattning och kommentarer

.

Den enda nyhet i bestammelserna om vardnaden om barn efter aktenskapsskillnad i den
nya foraldrabalken var att en sarskilt forordnad fdrmyndare kunde utses om foraldrarna
inte var lampliga. En liknande bestammelse fanns i 1734 ars lag men dil gallde det bade
skotseln av barnen och egendomen. Nu var det omsorgen om barnen som var avgorande.
Att skilsmassobarns situation kunde vara svar och att barnen anvandes som spelbrickor
i ekonomiska intriger uppmarksammades i en motion som foreslog att barnen redan
under vardnadsprocessen borde fa hjalp av en barnavardsman som tillvaratog bamens
basta och barnens rattigheter. Detta tyder pa en okad omsorg om barneri men ocksa pa
att skilsmassorna okat.
En motion menade att det var dags att ta bort skuldfragans betydelse fdr vem som fick
vardnaden . Enligt gallande rattspraxis fick, enligt motionen, modern oftast vardnaden
dil lika lamplighet forelag och skuldfragan hade komrnit att spela en allt rnindre roll.
Utskottet menade att problemet inte var sa stort eftersom lika lamplighet sallan fdrekom.
Forandringen av formynderskapet fdrbarn i aktenskap far framst ses som en seger fdr
kvinnornas jamstalldhetsstravanden. Aven om det papekades att modern var lika lamplig som fadern, eller tom lampligare, att skota formynderskapet var det inte det argumentet som avgjorde fragan. Barnens basta anvandes som argument bade for och emot
fbrslaget. Foresprakarna menade att besluten blev battre oyeryagda om foraldrarna
gemensamt var tvungna att ta stallning medan motstandarna menade att principen om
jamstalldhet i detta fall overordnats barn ens basta. Bakom detta pastaende lag antagligen asikten att fadern kunde skota formynderskapet battre an modern och att det i de
fiesta fall var battre for barnen om fadern ensam var deras formyndare.

2.6. FORANDRINGAR EFTER 1949
Giftermalbalkens och foraldrabalkens bestammelser om aktenskapsskillnad och vardnaden om bamen efter aktenskapsskillnad genomgick inga storre fdrandringar under de
foljande tva artiondena. Mot slutet ay 60-talet blev det dock aktuellt med en oversyn ay
den familjerattsliga lagstiftningen och en utredning, de sk familjelagssakkunniga, tillsattes 1969. De kom med ett fdrsta delbetankandel972, Familj och aktenskap, som
framst behandlade aktenskapet. 127 Barnens forhallande behandlades utforligare ay
justitiedepartementet i en promemoria, Faderskap och vardnad, 1975.
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2.6.1. Om iiktenskapsskillnad i giftermalsbalken
Pa skilsmassoomradet genomfordes en del fOrandringar 1968. Skilsmassa efter overenskommelse behovde inte ltingre motiveras med "pa grund av djup och varaktig sondring" . I det fall da skilsmassa var tillaten pga hor eller otukt, vilket nu uttrycktes "samlag eller annat konsumgange med annan an sin make" , gjordes fOrbehallet att ratten med
hansy n till bamens basta kunde doma till hemskillnad istallet fOr till aktenskapsskillnad.
Medlingen gjordes mer generell och kunde tas till om sondring eller tvist forekom i
aktenskapet. 128
Fem ar senare, 1973, nar familjelagssakkunnigas forsta delbetankande hade behandlats
andrades lagtexten ganska radikalt. Medlingen och hemskillnaden som i de fiesta fall
skulle fOrega dom till aktenskapsskillnad togs bort och istallet infordes begreppet
betanketid. En betiinketid pa minst sex manader skulle forega skilsmassa i de fall da det
i aktenskapet fanns barn, inte nodvandigtvis bada makarnas, under 16 ar och i de fall da
endast en av makarna ville skiljas. Flera sk absolutalsarskilda skillnadsanledningar togs
bOr! och skilsmassa kunde numera erhAllas , utan betanketid, om bada makarna var
overens och det inte fanns barn under 16 ar i aktenskapet, om makarna levat atskilda i
minst tva fir, om makarna var slakt pa ett for aktenskaps ingaende fOrbjudet satt eller
om tvegifte uppdagades. 129 I de sista tre fallen spelade det ingen roll om det fanns barn
under 16 ar eller om bara den ena parten ville skiljas. Skuldfragans betydelse togs ocksa
bort helt och hallet i skilsmassofOrfarandet. Vilken av makarna som hade den huvudsakliga skulden till skillnaden skulle inte utredas och skulle foljdaktligen inte kunna
paverka underhallsratten eller medfOra att den skyldige fick beta la skadestand, vilket
varit fallet innan.130
Hela lagfOrslaget grundade sig pa asikten att saval aktenskapets uppkomst som de ss
fortbestand skulle bygga pa parternas fria vilja. Darfor skulle en makes onskan att
upplosa aktenskapet alltid respekteras och motiven till denna onskan skulle vara utan
betydelse. Det fanns fOljdaktligen inget behov av att ange sarskilda upplosningsregler i
lagen och aktenskapsskillnad skulle kunna meddelas omedelbart, dock med en begransning i form av betanketid i de fall som namnts ovan. Under denna betanketid skulle det
beredas tillfalle till familjeradgivning.131
De sakkunnigas forslag angaende aktenskapets upplOsning accepterades i princip av
remissinstanserna, i propositionen och i utskottet. Forslaget om skuldfragans borttagande fick enbart stbd. Enligt fOredragande statsradet i lagutskottet var det sa gott som
omojligt att avgora vem av makarna som var skyldig till sondringen och det var ocksa
fOr ett nutida betraktelsesatt stotande att en domstol skulle behova faststalla denna
skuld. Att domstolen inte skulle prova en makes onskan att skiljas orsakade inte heller
nagon debatt. Forslaget om betanketid mottogs ocksa positivt. Den enda punkt som var
omstridd var om betanketiden skulle galla aven nar makarna var en se och inte hade
barn. 132 Andringarna i giftermillsbalken diskuterades mycket i riksdagen. Utskottets
fOrslag bifOlls dock i de fiesta fall med stor majoritet, oftast 250-300 ja-roster.1 33
En storre fOrandring av giftermalsbalken genomfOrdes 1987 och balken bytte namn till
aktenskapsbalken. Bestammelserna om aktenskapsskillnad fran 1973 och 1978 beholls
dock med vissa formuleringsandringar. 134
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2.6.2. Foriildrabalken
1973
Som en naturlig fOljd av skuldfn\gans borttagallde ur giftermalsbalken togs aven stadgandet om skuldens inverkan pa vem som skulle fa vardnaden om bamen efter ski Ismassa bort ur fbraldrabalken. Yid lika lamplighet hade ju vardnaden tillfallit den som
inte ansags ha den huvudsakliga skulden till familjeupplbsningen. Denna bestammelse
hade enligt de sakkunniga troligen mycket sallan kommit till anvandning och skulle
enbart pga detta kunna upphavas. Det tyngst vagande skalet till en fbrandring var dock
att bamens basta skulle vara utslagsgivande i vardnandsfragan och att skuldfragan
darfbr var ovidkommande. Hansynstagandet till bamens basta skulle troligen alltid
kunna ge fbretrade fbr en av fbraldrama, enligt de sakkunniga. 135 Ett kriterium pa en
lamplig vardnadshavare, som framkom nar umgangesratten behandlades. var att inte
asidosatta bamens intresse genom att sabotera deras umgangesratt med den andre fbraldem. Om detta skedde skulle det vara en anledning att omprbva vardnadshavarens
lamplighet. 136
Propositionen anslbt sig till de sakkunnigas lagfOrslag. Remissinstansema fann det
ocksa tillfredsstallande att vardnaden skulle avgbras uteslutande med hansyn till
bamens basta. En del papekanden gjordes dock. Ldnsstyrelsen i Goteborgs och Bohus
liin papekade att domstolarna i stbrre utstrackning borde ta hansyn till bamens basta
aven da fbraldrama var en se i vardnadsfragan. Ett par instanser, Stockholms bama·
V{lrdsndlllnd och sociala centralndmnden i Goteborg, namnde att fOrslaget skulle
medfOra ett bkat antal vardnadsprocesser och darrned kostnadsbkningar. Den barnpsykiatriska verksamheten, vars tjanster skulle bli efterfragade, skulle till fbljd av
lagfbrslaget behbva byggas ut, ansag socialstyrelsen. 137
Lagutskottet tillstyrkte propositionens fbrslag angaende skuldfragan och ansag att
fragan om vardnaden om bamen skulle underlattas genom att makamas personliga
fbrhallanden inte blev fbremal fbr offentlig granskning. 138
Bade i propositionen och i utskottet anslbt man sig till de sakkunnigas asikt om
saboterandet av umgangesratten och fOrutsatte att det skulle beaktas i rattstillampningen. 139
De sakkunniga hade fOreslagit att ogifta, sammanboende fbraldrar skulle kunna fa
gemensam vardnad om sina barn vilket dock tagits bort i propositionen. I en motion
drevs fbrslaget langre av herr Romanus (fp) som hemstallde att riksdagen skulle besluta
att ogifta och aven fransldlda fOraldrar skulle fa mbjlighet att gemensamt inneha den
rattsliga vardnaden om gemensamrna barn. 140 Lagutskottet menade att det avgbrande
fbr denna fraga var om det kunde anses fbrenligt med bamens basta. Sa lange fbrhallandet mellan fbraldrama var gott spelade det troligen ingen roll fbr bamen vem som hade
den rattsliga vardnaden . Den faktiska vardnande var rimligen inte avhangig av hur den
rtittsliga vardnadnen var anordnad. Utskottet raknade med att beslut av betydelse fOr
bamet fattades i samrad oavsett vem som hade den formella beslutsratten. Det kunde
dock i vissa fall fbrekomma att harrnonin i familjen var beroende av hur den rattsliga
vardnaden var anordnad. Dessa synpunkter hanfbrde sig framst till fOrhallandet ogifta,
sammanboende fbraldrar. Angaende fbraldrar som bodde atskilda menade utskottet att
erfarenheten visat att det var olampligt att bada fOraldrarna hade gemensam vardnad om
barnen . Problemen var framst av praktisk natur. Det var besvarligt att fa badas samtycke i fall da det behovdes och viktiga beslut skulle kunna fbrdrbjas pga av att bada
fOraldramas asikter maste inhamtas. Forslaget skulle ocksa innebara komplikationer
angaende underhallsbidrag och bidragsfbrskott som endast var reglerade i de fall da en
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av fOraldrarna var vardnadshavare. Utskottet foljde propositionens forslag men papekade att fragan, som aktualiserats i motionen, kunde tas upp till fornyad provning om
det visade sig fOreligga onskemal om det. 141
Herr Romanus menade i riksdagsdebatten att den gemensamma vardnaden skulle aktualiseras framst da fOraldrarna bodde tillsammans. Man borde dock inte utesluta att det
kunde finnas fall da t ex fdlnskilda foraldrar ville ta ett gemensamt ansvar fOr barnen
och manifestera detta genom att ha gemensam rattslig vardnad om demo Att i dessa fall
tvinga fram ett avgorande i vardnadsfragan kunde skapa konflikter som annars kunde
undvikits. De ekonomiska sporsmalen menade herr Romanus att foraldrar som var ense
om gemensam vardnad skulle kunna ordna i godo 142
Fragan om gemensam vardnad om barnen for franskilda fick inte riksdagen ta stallning
till detta ar men ett fOrslag angaende mojlighet for ogifta fOraldrar att utdva vardnaden
gemensamt lades fram. Detta fOrslag avslog med 199 roster mot 102 143
1976
Fragan om det skulle vara mojligt fOr fninskilda foraldrar att behalla den gemensamma
rattsliga vardnaden om sina barn behandlades av justitiedepartementet i promemorian
1975, Faderskap och vardnad. Dar fOreslogs att den gemensamma vardnaden inte
nOdvandigtvis skulle upplosas yid en skilsmassa. Den skulle fortsatta automatiskt om
ingen av fOraldrarna onskade att vardnadsfragan skulle tas upp i samband med
skilsmassan. l44 Detta forslag var en del av forslaget om mojlighet fOr ogifta
sammanboende att ha den gemensamma vardnaden om barnen. Det hade atminstone
sedan 1973 rests krav pa att denna forandring i lagen skulle genomfOras och departementet kunde se flera skal till att en andring var befogad. Avdramatiseringen av skilsmassoforfarandet som genornforts 1973 hade undanrojt manga konfliktskapande
moment och fOraldrarna borde ha battre fOrutsattnigar att fortsattningsvis ta ett gemensamt rattsligt ansvar fOr barnen. I de allra fiesta fall skulle det vara till fOrdel for barnen
att efter skilsmassan bevara nara och goda forhallande till bada fOraldrarna och om
ordningen med gemensam rattslig vardnad kunde framja detta goda fOrhallande borde
den mojligheten finnas. I den allmanna debatten hade ocksa framkommit att manga
fOraldrar upplevde det som kanslomassigt viktigt att de hade samma rattsliga stallning i
forhallande till barnen. Ytterligare ett motiv for gemensam vardnad var den trygghet det
skulle innebara fOr fOraldrarna att veta att den andre automatiskt stod kvar som vardnadshavare yid den ene foralderns dOd.145 Den tidigare gemensamma vardnaden borde
alltsa, enligt promemorian, fortsatta automatiskt sa lange ingen av makarna yrkade att
den togs upp. Att vardnadsfragan, som ofta medforde prestigekonflikter, inte skulle
behova tas upp yid en skilsmassa skulle vara fordelaktigt for bade fOraldrarna och
barnen. Departementet papekade ocksa att gemensam rattslig vardnad inte nodvandigtvis skulle innebara att fOraldrarna i lika man skulle utova den faktiska vardnaden.146
En fOrutsattning fOr fortsatt gemensam vardnad skulle vara att foraldrarna var overens
om att vardnadsfragan skulle losas pa det sattet. 147 I den allmanna debatten hade framkommit att det borde vara tillrackligt att endast den ene fOraldern onskade gemensam
vardnad men departementet ansag att man i sa fall skulle lagga en alltfOr stor uppgift pa
den fOralder som inte ansag sig klara av en gemensam vardnad. 148
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Fungerade inte den gemensamma vardnaden skulle vardera fOraldern ha ratt att ga ti 11
domstol och begara att den upplostes. Vitrdnadsfragan skulle da avgoras enligt de principer som redan gallde 149
Departementet var medvetet om att det skulle kunna medfOra vissa komplikationer med
gemensam rattslig vardnad . Manga praktiska problem skulle dock kunna losas med
hjalp av de bestammelser i fOraldrabalken som gay den ene fOraldern ratt att fatta beslut
angaende barnen om den andre var forhindrad. 150 Gemensam vardnad skulle kunna
medfOra vissa ekonomiska problem eftersom underhallsbidrag och bidragsfOrskott inte
var aktuella nar bada fOraldrarna hade vardnaden. Departementet menade dock att eftersom gemensam vardnad forutsatte enighet mellan fOraldrarna sa borde de kunna komma
overens aven pa denna punkt och folja huvudprincipen i fOraldrabalken att fOraldrar
gemensamt ska ta del i kostnaderna fOr barnens underhall. Om nagon av fOraldrarna
skulle undandra sig sin underhallsskyldighet skulle det vara skal att upplosa den
gemensamma vardnaden. 151
bvervagande antalet remissinstanser tillstyrkte eller godtog under vissa fOrutsattningar
forslaget om gemensam vardnad om barnen fOr franskilda . Forslaget ansags kunna fa
stor betydelse ur psykologisk synpunkt bade fOr fOraldrarnas inbordes relationer och for
deras relationer till barnen. Fern remissinstanser avstyrkte dock helt och hallet fOrslaget
och kritiska synpunkter framfOrdes aven fran andra remissinstanser. Resonemanget
ansags foras huvudsakligen med utgangspunkt fran fOraldrarnas onskemal och intressen
och barnens basta beaktades inte tillrackligt. 152 Foraldrarnas personliga intressen borde
komma i andra hand. 153 Det fanns ocksa anledning att inte se alltfOr optimistiskt pa
mojligheterna till gemensarn vardnad i praktiken eftersom det skulle kunna vara svart
for fbraldrarna att enas i diverse fragor. 154 Foraldarar skulle ocksa ofta ha svart att
overblicka de problem och piifrestningar som senare skulle kunna uppsta. Det ifragasattes ocksa om fOraldrar vars samliv brutit samman skulle vara i stand att halla den
fOrtroendefulla kontakt som var en forutsattning fOr den gemensamma vardnaden. 155
Om det rildde starka meningsmotsattningar mellan fOraldrar som delade vardnaden
skulle det vara till skada for barnet. 156 Ett fOrsok med gemensam vardnad som inte
fungerat skulle ocksa kunna medfOra motsattningar mellan fOraldrarna som skulle
fOrsvara den framtida kontakten. 157 Om den gemensamma vardnaden slutade i en
uppslitande vardnadstvist skulle det ha varit battre fOr bamet om vardnadsfragan
avgjorts i samband med skilsmassan. 158 Innehavet av den juridiska vardnaden var
troligen inte av stor betydelse fOr fOraldrar som hade ett gott fOrhallande till varandra. 159
Fordelarna med fOrslaget utvecklades av nagra remissinstanser. Det ansags att en
ordning med gemensam vardnad skulle skapa battre fOrutsattningar for harmoniska
relationer till bada fOraldrarna efter skilsmassan. For aldre barn skulle det framsta som
ett trygghetsmoment att deras forhallande till foraldrarna forandrades sa lite som
mojligt. Ett alternativt fOrslag lades fram, namligen att den gemensamma vardnaden
skulle fortsatta efter en skilsmassa aven om en av foraldrarna onskade att den skulle
upplosas.1 60
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Hur vardnadsfragan efter en skilsmassa skulle avgdras fdrandrades dock inte da, men
lagtexten fick tillagget att en siirskilt fdrordnad fOrmyndare kunde tillsattas om ingen av
fdriildrarna var liimplig som vardnadshavare. Skuldbegreppet togs som sagt bort 1973
vilket dock mest hade att gdra med den fdrandrade synen pa aktenskapet. Fdrst 1976
skedde en stdrre fdriindring av bestiimmelserna angaende vardnaden om barnen efter en
skilsmassa da mdjligheten fOr fdraldrar att behalla den gemensamma vardnaden om
barnen tillkom.
De fragor som kan stallas i andra delen av rapporten utifran denna sammanfattning iir
fdljande: Vem ansags oftast lamplig att ha vardnaden om barnen efter en skilsmassa?
Vad gjorde en fdralder lamplig eller olamplig som vardnadshavare och fanns det pa
detta omnl.de nagon skillnad mellan modern och fadern? Vilken innebdrd fick uttrycket
"barnens basta" i praktiken? I vilken utstrackning var fOraldrarna dverens om hur vardnaden skulle ordnas och hur ofta hande det att ratten inte fdljde dverenskommelsen?
Spelade skulden till skilsmassan nagon roll yid vardnadsavgdrandet? Skedde nagon
fdrandring dver tid vad galler dessa fragestallningar?
Trots att lagtexten inte genomgatt nagra sttirre fdrandringar kan innebdrden och tolkningen av den ha fOrandrats. Fdrandringar i synen pa hurdan en liimplig fOralder skulle
vara och pa vad som var barnens basta framkommer bl a i fOrarbetena till och diskussionerna yid fdrandringar av lagen. Eftersom lagen pa detta omrade inte fdrandrades sa
mycket har jag aven behandlat vissa andra fOrandringar i barn- och fdraldralagstiftningen, namligen nar fOraldrarna gemensamt blev vardnadshavare fOr barn i iiktenskap
1920 och nar fOraldrarna blev gemensamma fOrmyndare fdr barn i iiktenskap 1949. De
uttalanden som gjordes ar inte helt generella eftersom de ar knutna till ett visst lagfOrslag.
Fram till och med 1920 talades det ofta om att modern hade ett speciellt och narmare
kanslomassigt fOrhallande till bamen vilket gjorde henne mer lamplig att ha vardnaden
om barn men mindre lamplig att fatta avgdrande bes1ut, specie lit av ekonomisk art, som
giillde barnen. Fadern daremot ansags under denna period vara den som hade fdrmagan
att skdta ekonomin och fatta viktiga beslut. Moderns fOrmaga att skdta barnens ekonomiska angeHigenheter hade tydligen forandrats fram till 1949 da det papekades att hon
minst lika bra som fadern kunde klara fOrmynderskapet. Redan 1915 fick dock modern
bade vardnadsansvaret och fdrmyndaransvaret fOr barnen da hon efter en skilsmassa
fick vardnaden om barnen. Da ifragasattes inte hennes fdrmaga utan det ansags bast fdr
barnen att den som hade vardnaden hade hela ansvaret fOr demo
Bade 1949 och 1973 papekades att en av fOra1drarna oftast var 1ampligare som vardnadshavare an den andre. Nar 1agen ftirandrades 1976 talades inte ails om vad som
gjorde modern eller fadern speciellt 1amplig att ha vardnaden om barnen utan barn ens
behov av bada fdriildrarna ansags vara det viktiga. Det ansags bast att fOra1drarna rattsligt sett var jamstallda i fOrhallande till barnen och att de fortsatte att gemensamt ta
ansvar fdr barnen efter ski1smassan. Bara om det var uppenbart stridande mot barnens
basta skulle fOraldrarnas dverenskommelse om gemensam vardnad inte fOljas.
Att skulden till skilsmassan till viss del paverkade en fdralders lamplighet att ha
vardnaden om barnen ifragasattes inte fOrran 1949 da det papekades att sku1dfragan
knappast hade nagon betydelse fOr vardnaden sett ur barnen synpunkt. Denna fraga
diskuterades dock inte sarskilt mycket och nar sku1dens betydelse togs bort 1973
skedde det utan diskussion.
Barnens fdrhallanden och barnens basta bdrjade pa allvar fdras in i diskussionerna 1949
och pa 70-talet talades det generellt mer om barnen an om fOraldrarna. Fdraldrarnas
konflikter borde tonas ner och stravan skulle vara att komma dverens fOr att barnens
fdrhallande till fOraldrarna och barnens livssituation skulle fdrandras sa lite som mdjligt
av skilsmassan.
En fdrandring, atminstone i sattet att uttrycka sig, verkar intraffa nagon gang fran 40talet och framat. Fram till 1949 verkar utgangspunkten i diskussionerna och lagstiftningen vara fOraldrama, pa vilket satt de ar lampliga eller inte. Fdrst nagon gang mellan
19490ch 1973 blir utgangspunkten barnens behov.
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Ytterligare fdigor som kan sttillas till domstolsmaterialet ar: bverensstammer de asikter
om modern. fadern och barnens btista som framkommer i lagstiftningsarbetet med motsvarande asikter i domstolsmaterialet? Framsttills modern som ktinslomtissigt ntirmare
knuten till barnen. fadern som den ekonomiskt kompetente och i vilken grad diskuteras
barnens behov? Sker motsvarande fiirandring over tid i domstolsmaterialet som i
lagstiftningsarbetet?
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3. V ARDNADSDOMAR I LINKOPINGS RADHUSRATT 1921-1953

3.1. INLEDNING
Redogorelsen for lagstiftningsarbetet angaende vardnaden om barn efter aktenskapsskillnad ger ingen komplett bild av hur vardnaden om barnen ordnades och vilka as ikter
som fanns kring problemet. Domstolarnas satt att avgora vardnadsfragor visar troligen
en tydligare bild av vem som ansags vara en lamplig fOralder och vad som var "barnens
basta" .

3.1.1. Syfte och fragestiillningar
Syftet med denna andra del av rapporten ar att undersoka hur vardnadsfragan efter en
skilsmassa avgjordes i Linkopings radhusratt 1921 till 1953 och darigenom se vem som
ansags vara en lamplig fOralder och varfor, samt att se vilken innebord "barnens basta"
fick genom rattens satt att avgora vardnadsdomar.
De specifika fragor som ska besvaras ar fOljande: Vem an sags lamplig att fa vardnaden
om barnen? Vad gjorde en foralder lamplig respektive olamplig som vardnadshavare
och fanns det skillnader mellan modern och fadern pa detta omrade? Hur skulle
"barnens basta" kunna definieras uti Mm rattens satt att avgora vardnadsfragor? I vilken
utstrackning var fOraldrarna overens om hur vardnaden skulle ordnas och hur ofta
hande det att ratten inte fOljde overenskommelsen? Spelade skulden till skilsmassan
nagon roll yid vardnadsavgorandet? I vilken utstrackning utnyttjades mojligheten att
tillsatta en sarskilt foror~nad fOrmyndare? Skedde nagon fOrandring over tid vad galler
dessa fragestallningar? Overensstammer de asikter om modern, fadern och barnens
basta som framkommer i lagstiftningsarbetet med motsvarande asikter i domstolsmaterialet? Framstalls modern som kanslomassigt narmare knuten till barnen, fadern som
den ekonomiskt kompetente och i vilken grad berors barnens behov? Sker motsvarande
forandring av asikterna over tid i domstolsmaterialet som i lagstiftningsarbetet?
3.1.2. Kiillor och metod
Det domstolsmaterial som ligger till grund for undersokningen av hur vardnadsfragor
avgjordes i ratten ar hamtat fran Linkopings ra<;lhusratts arkiv fran aren 1921 till 1953.
Samtliga vardnadsdomar Mm trearsperioderna 1921-23, 1931-33, 1941-43 och 195 I-53
har undersokts. Dessa trearsperioder kommer i fortsattningen betecknas 20-talet, 30talet etc. Arkivmaterialet finns pa Linkopings tingsratt.
For att overensstamma med undersokningen av lagstiftningen angaende vardnaden om
barn efter aktenskapsskillnad borde undersokningen av domstolsmaterialet strackt sig
fran 190 I till 1973. Tidsbrist har varit en orsak till att tidsperioden inskrankts. Arkivmaterialet till OO-talet och LO-talet forvaras pa landsarkivet i Vadstena i omfattande
dombiicker. 196 Att aka till Vadstena samt let a fram de fOrhallandevis fa aktenskapsskillnaderna under denna tid hade varit alltfOr tidsodande. Aktenskapsskillnaderna pa
60-talet har ocksa fatt utelamnas pga tidsbrist.
Att 70-talet utelamnats beror pa att Linkopings radhusratt 1971 , tillsammans med flera
haradsratter, ombildades till Linkopings tingsratt. 197 Det hade varit svart och tidsodande
att plocka fram de aktenskapsskillnader som, om radhusratten funnits kvar, skulle
behandlats dar.
Protokollen fOr aktenskapsskillnaderna finns i de sk civildombockerna. Under de fors ta
tre tidsperioder som undersokts kallas de aktenskapsskillnader dar parterna gemensamt
ansokte om aktenskapsskillnad fOr "arenden" och de fall dar den ena parten stamde den
196 Dessa dombocker lanas inte ut pga att de iir for tunga. Den tyngsta viiger 12 kg .
197 Tingsrattema i Sverige tillkom 1971 oc h ersatte do hiirads- oc h radhusratte rna. (Kalla: MEDIA band
13. s 98.)
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andra fOr "mal". Pa 50-talet ar dessa beteckningar borttagna. Fram till 1948 finn s domstolsforhandlingen och eventuella bilagor inbundna tillsammans. Pi'! 50-talet finns bilagorna som akter i separata kartonger 198 Jag har da bara tittat i de akter som kunnat fOrvantas innehalla nagot av vikt for undersokningen. Alia akter till de fall dar faden fick
vardnaden och de fall dar det finns nagon hanvisning till att barnavardsnamnden uttalat
sig eller nar fallet varit speciellt komplicerat har undersokts. Akterna till "okomplicerade" fall verkar, efter vissa stickprov, bara innehalla prastbevis, gemensam ansokan
om aktenskapsskillnad eller en stamning.
Olika typer av bilagor som forekommer ar den gemensamma ansokan eller stamningen,
prastbevis dvs ett utdrag ur kyrkobockerna, sarlevnadsintyg vilket kravdes da aktenskapsskillnaden fOregicks av ett hemskillnadsar, lakarintyg, arbetsintyg, skriftliga
anfOranden fran nagon av parterna, barnavardsnamndens utredning och beslut, skriftliga
vittnesfOrhor etc.
I de fall dar aktenskapsskillnaden foregatts av en hemskillnadsdom i Linkopings rAdhusratt eller haradsratt har jag undersokt aven denna. I flera fall har tvisten angaende
vardnaden om barnen agt rum da och nar det blev dags fOr aktenskapsskillnad var
fOraldrarna overens.
Sattet att behandla aktenskapsskillnader fOrandrades nagot under undersokningsperioden. De fall dar det fOrelag nagon tvist utreddes noggrannare pa 40- och 50-talen an
under de fOrsta tva perioderna. Vittnen inkallades under hela undersokningsperioden
men antalet vittnen per fall blev fler under de senare perioderna. I vardnadstvister var
vittnena oftast grannar men ocksa slaktingar fick uttala sig. Pa 40-talet uttalade sig
barnavardsnamnden fOr fOrsta gangen i en vardnadstvist. Andelen fall dar namnden
uttalade sig fOrdubblades pa 50-talet jamfort med 40-talet. Barnavardsnamnden hade
sjalv kontakt, genom en utredare, med parterna och besokte ocksa ofta deras hem.
Utredaren talade ocksa med grannar och slaktingar for att bilda sig en uppfattning om
forhallandena.
Om de komplicerade fallen utreddes noggrannare under de senare perioderna blev a
andra sidan de okomplicerade fallen kortare med tiden. Om parterna gemensamt
ansokte om aktenskapsskillnad och var overens om hur vardnad mm skulle ordnas
handlades fallet snabbt.
Under 20-talet lamnas inte fullstandiga uppgifter om alia barn vilket ar fallet under de
senare perioderna. For nastan halften av barnen redovisas inte alder och oftast inte
heller deras namn.
De uppgifter som jag hamtat ur civildombockerna har jag an sett vara av vikt fOr att
kunna bedoma vilka faktorer som inverkat pa vardnadsfragans avgorande. Det ar alltsa
inte bara de klart uttalade faktorema som behandlats ut an aven andra fOrhallanden som
jag antagit har paverkat vArdnadsfragan. Nagon utforlig motivering till varfor ratten
domde som den gjorde finns sa gott som aldrig, vilket medfort at! jag sjalv forsokt .
avgora vilka faktorer som bidragit till rattens bedomning.
Resultaten av undersokningen redovisas till viss del som statistik. De statistiska uppgiftema maste dock ses i ljuset av det underlag som finns . I manga fall bygger statistiken pa endast et! fatal fall. De statistiska uppgifterna ar inte rapportens huvudsyfte
men anvands for att se vissa tendenser.
For att se om Linkopings didhusratts satt att avgora vardnadsfragor var representativt
hade flera undersokningar kravts. Det finns inget som direkt talar fOr att Linkoping
skulle skilja sig fran andra orter i Sverige. Eventuellt skulle det kunna finnas en skillnad
mellan stad och landsbygd i sattet at! avgora vArdnadsfragor och en jamforelse med
Sveriges stader skulle vara mer rattvisande an en jamfOrelse med hela landet.

198 1 0.. med den nya riillegangsbalkens genomftirande 1948 ftiriindrades domstolarnas arbetssiill.
Harads- och radhusrallema hade lidigare haft prOlokollen med bilagor oc h inneliggande handlingar
so m huvudkiilla men 1948 Qvergick man lill aklsyslemet. Del innebar all man yid sidan av
prolokollet har en akl som innehaller alia handlingar i malet eller are ndet. ( Kalla: Kjell A. Modeer,
}uristetls kiillor i arkiv ocll bibliotek ( 1974), s 50.)
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3.1.3. Tidigare forskning
De undersdkningar som gjorts inom detta omrade stracker sig inte sarskilt langt tillbaka
i tiden . Diskussionen om vardnaden om barn efter aktenskapsskillnad verkar mest ha
agt rum pa 70-talet och framat , i samband med de lagfdrandringar som genomfdrdes da.
En statlig utredning Mm 1975 innehaller tre soc iologiska rapporter utgivna av familje lagssakkunniga. Den andra av dessa rapporter utgdrs av en undersdkning om vardnaden
om barn och underhall till barn efter hem- och aktenskapsskillnad i Sverige hdsten
1973 . Undersdkningen bygger pa material fran tingsratterna och de allmanna advokatbyraerna och ar sammanstalld av Jan Trost. Undersdkningen genomfdrdes fdr att
familjelagssakkunniga skulle fa underlag fdr sina stallningstaganden i det fortsatta
utredningsarbetet. Undersdkningen omfattar alia mal om hem- och aktenskapsskillnad
som anhangiggjorts genom stamning yid tingsratterna samt de fall dar makarna ingav
en gemensam ansdkan om hem- eller aktenskapsskillnad genom de allmanna advokatbyraerna 2 juli - 31 dec 1973. 199 I tingsrattsmaterialet raknar Trost inte med nagot
stdrre bortfall, endast enstaka do mar. Materialet fran de all manna advokatbyraerna
omfattar dock inte samtliga gemensamma ansdkningar som gjordes under perioden.
Manga gemensamma ansdkningar ombesdrjdes av advokater som inte var anstallda pa
de allmanna advokatbyraerna och i vissa falllamnade makarna ansdkan direkt till tingsratten. Allmanna advokatbyraer fanns inte heller pa alia orter och vissa byraer lamnade
inte in nagra uppgifter till undersdkningen. Materialet fran de all manna advokatbyraerna ar eventuellt inte representativt eftersom de som sdkte sig dit troligen levde pa en
lagre ekonomisk niva an genomsnittet. De allmanna advokatbyraerna hade namligen
ersatt de rattshjalpsanstalter som fanns tidigare . Detta medfdrde, enligt Trost, att
kvinnor skulle vara dverrepresenterade i materialet. 2oo Yid en gemensam ansdkan om
hem- eller aktenskapsskillnad borde detta dock inte vara ett problem eftersom makarna
tillsammans gjorde ansdkan . I vilken grad dessa brister i undersdkningsmaterialet
paverkar resultatet redovisas inte. Yid avgdrandet av vem som skulle fa vardnaden om
barnen borde de ekonomiska fdrhallandena inte spela nagon avgdrande roll eftersom
underhallsbidrag och bidragsfdrskott utjamnar eventuella skillnader mellan makarnas
ekonomiska fdrrnaga . Fdr den del av undersdkningen som behandlar underhall bdr
daremot denna eventuella snedvridning beaktas.
De delar av utredningen som anvants som jamfdrelsematerial i denna undersdkning ar
redovisningen av vem som fick vardnaden om barnen efter aktenskapsskillnad, bade de
som anhangiggjorts genom stamning och de dar makarna gemensamt ansdkte om aktenskapsskillnad. Redovisningen av hur barnets alder paverkade vem som fick vardnaden
anvands ocksa till viss del. Undersdkningen visar entydigt att modern oftast fick vardnaden om barnen. 183% av fallen fick hon vardnaden om alia barn medan fadern fick
barnen i 8% av fallen och barnen delades mellan fdraldrarna i 9% av fallen . Skillnaden
mellan materialet fran tingsratterna och det fran de all manna advokatbyraerna ar att
modern nagot oftare, framst pa bekostnad av fadern, fick vardnaden om barnen i
materialet fran de allmanna advokatbyrAerna, 86% respektive 81 %. Samma skillnad
marks yid fdrdelningen av barnen antalsmassigt. Modern fick vardnaden om en stdrre
andel av barnen i materialet fran de allmanna advokatbyraerna an i materialet fdin
tingsratterna, 90% respektive 86%. Samrnanlagt fick modern vardnaden om 87 % och
fadern 13% av barnen. 20 1 Enligt undersdkningen fick modern oftast vardnaden om
barnen oavsett deras alder. 202 Det var daremot stdrre sannolikhet att fadern fick vardnaden om barnen ju aldre de var. 203

199 SOU t 975 nr 24. Tre sociologiska rapporter utgivlla av /amiljelasskku'lIIiga - II Vardnad och
underhatl - En undersokning yid tingsratler och allmanna advokatbyraer ho' ten 1973, samman'talld
av Jan Trost (S tockholm 1975), , 37.
200 SOU 1975 nr 24, , 40.
20 1 SOU 1975 nr 24, s 65 och 101.
202 SOU 1975 nr 24, , 64 och 98 .
203 SOU 1975 nr 24, s tot.
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Socialstyrelsen gay 1979 ut en liten skrift "Mamma, pappa eller bada?" dar en undersokning om utredningsforfarandet i vardnadsutredningar redovisas. Resultaten bygger
pa enkatsvar fran ett antal kommuner, tingsratter, PBU-centraler, Allmanna advokatbyn'ter och samtliga socialkonsulentkontor. Dessa instanser har bl a filtt redogora fOr
vilka faktorer som de ansag viktiga yid bedomningen av vemsom skulle fa vardnaden
om bamen efter en skilsmassa 204 Jag namner har de faktorer som tva eller fler av
instanserna ansag viktiga. Den fOralder som fick vardnaden skulle kunna tillgodose
barnets behov. Vilka behov specificerades inte sa noggrannt men tillgang till en varm
och trygg uppvaxtmiljo namndes . Foralderns karaktar och sociala situation ansags
viktiga. Foraldern borde vara valanpassad i samhallet och ha en trygg social fOrankring .
Den kanslomassiga relationen mellan barnen och foraldern namndes av flera instanser.
Att fa stanna i en hem van miljo ansags viktigt fOr bamen. Barnen skulle alltsa inte
flyttas i onodan. Att praktiskt kunna ordna med omvardnaden hade en viss betydelse.
Mojligheten att flI barnomsorg snabbt och fOraldems arbetstider kunde inverka pa
vardnadsbeslutet. Barnets egen asikt skulle tillmatas stor vikt om barnet kunde anses
moget. Foralderns fOrmaga att samarbeta med den andre foraldern ansags viktig av tva
instanser. Hansyn skulle ocksa tas till barnens alder och kon . Pa vilket satt namndes
dock inte 205
Faktorer som ansetts viktiga yid avgorandet av vardnadsfragan yid en skilsmassa gar att
spara i olika rattsfallssamlingar av vilka den viktigaste ar Nytt juridiskt arkiv (NJA) . I
NJA finns alla fall som avgjorls av Hogsta domstolen (HO) samlade och de fungerar
som en slags, inte bindande, rattspraxis. Just de fall som ror familjeratten finns samlade
i "Svensk familjerattspraxis" somjag tyvarr inte Iyckats fa tag pa. En del rattsfall namns
dock i handbocker eller larobocker i juridik. I "Familjeratt" av Andersson, Larsson,
Lind och Nathorst fran 1990 namns flera faktorer som an setts viktiga yid Hogsta domstolens behandling av vardnadstvister. Det finns ocksa hanvisning till fall i NJA, dock
inte tidigare an 195 \. Faktorer av avgorande betydelse som ror foraldrarna ar kriminalitet, alkohol- och narkotikamissbruk, psykisk sjukdom eller obalans, homosexualitet,
tvivelaktig livsforing, religionstillhorighet och hog alder. Vad som kan kallas miljOfaktorer ar bostadsfOrhallanden, hemmets skotsel, ny styvfOraldersrelation, foraldrarnas
ekonomiska villkor, att bamen inte flyttas och att syskonskaran halls samlad. Modems
naturliga foretrade i fraga om spada barn har varit avgorande i nagra fall i HO. Det har
ocksa ansetts viktigt att vardnadshavaren framjar umganget med den andra fOraldem.
Bamets egen vilja har ocksa aktualiserats i flera rattsfal1. 206 Ake Saldeen redovisar i sin
"Familjeratt 2 - Barn och fOraldrar" fran 1995 vissa resultat fran en uppsats av Peter
Cademan. I uppsatsen har alia domar i' vllrdnadstvister i HO fr 0 m 1949 genomgatts.
Cademan visar dar att bedomningen av vem av fOraldrarna som ansetts lampligast att ha
vardnaden om barnen, med hansyn till barnets basta, har berott pa hur domstolarna
stallt sig till vissa faktorer. Dessa faktorer har gallt foraldrarnas personliga egenskaper
(avvikande religion, homosexualitet, hog aIder, psykisk sjukdom, missbruk av alkohol
eller narkotika, brottslighet, tvivelaktig livsfOring), "miljOfaktorer" hos vardera fOraldern (aktuell familjesituation, bostadsfragan, mojlighet att ordna den faktiska varden
liksom att sjalv umgas med barnet, ekonomiska fragor), barnets vilja och intressen samt
barnets alder och kon.207 Saldeen namner ocksa att det i HD:s tidigare praxis finns
atskilliga fall dar modern antagits vara mer lamplig an fadern att ha vardanden om sma
barn. Denna uppfattning behover inte, enligt Saldeen, ha grundats pa uppfattningen att
det finns en generell konsskillnad till modems fOrdel. Det kan ha berott pa att kvinnor i
hogre grad an man hade en vana yid barnavard och ett hems skotsel och darfor var

204 Socialstyrelsen redovisar, Mamma, pappa eller btida ' En enkiit om vdrdnadsutredningar
(Stockholm 1979), s 5.
205 Mamma, pappa eller bdda ?, s 25, 29 f, 33 , 40 ff och 45 f.
206 Jan Andersson, Hans Larsson, Goran Lind och Per Nathorst, Familjeriitt · Praktisk handbokfijr
iiktenskapsf orord, gava mellan makar, iiktenskapsskil/nad, bodelning mellan makarlsambor,
testamente (1 990), s 108 f.
207 Ake Saldeen, Familjeriitt 2· Ham ochforiildrar (Uppsala 1995), s 70 f.
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lampli gare som vardnadshavare. 208 Ytterligare synpunkter som haft betydelse fOr
rattspraxis ar att den foralder som bast kan framja umganget mellan barnet och den
andra fOraldern bor forordas samt att man bor undvika att fl ytta ett barn fran dess
nuvarande miljo 209
3.2. SKILSMASSOR I LINKOPING 1921-53

Antalet skilsmassor okade ganska dramatiskt i Linkoping under den peroid som undersokts. Under den forsta trearsperioden, pa 20-talet, skildes 30 par i Linkoping och under
den sista trearsperioden , pa 50-talet, ski Ides 265 par. Antalet skilsmassor hade alltsa
niodubblats pa 30 ar. I Sverige som helhet hade antalet skilsmassor knappt sexdubblats
mellan femarsperioden 1921-25 och 1955. I Sveriges stader var okningen nagot storre,
en knapp sjudubbling.21O Den stora okningen i Linkoping infoll mellan 30- och 40-talen
da antalet skilsmassor okade fran 40 till 114 st.
Det vanligaste var att partema gemensamt ansokte om aktenskapsskillnad. Pa 20- och
40-talen var ca halften och pa 30- och 50-talen ca tre fjardedelar av aktenskapsskillnaderna resultatet av en gemensam ansokan. Yid en gemensam ansokan var makarna sa
gott som alltid, i alla fall utom ett i denna undersokning, overens om hur vardnad,
underhall och eventuellt umgange skulle ordnas. Eventuella stridigheter hade klarats
upp innan ansokan skickades in, eventuellt med hjalp av en advokat. Genom att se till
att domstolbehandlingen blev sa kort och smidig som mojligt kunde rattegangskostnaderna hallas ne re vilket oftast var onskvart. Att den ena parten stamde den andra
berodde ofta pa att partema inte var overens pa nagot omrade. Det blev da en tvist som
ratten skulle fOrsoka losa. Tvisten rorde sig oftast om underhall till bamen eller hustrun,
ibland om vardnaden om bamen och mera sallan om ratten till skadestand eller ratten
till umgange med bamen. Andra orsaker till att stamning fOrekom var att den ena parten
inte ratt tag pa den andre for underskrift av en gemensam ansokan eller att den ena
parten yrkade aktenskapsskillnad enligt en lagparagraf som kravde et! stamningsforfarande. Stamning verkar ha fdrkommit nagot oftare i hemskillnadsmalen. I undersokningen finns flera fall da makarna tvistade om nagot i hemskillnadsmalet men sedan var
overens nar det blev dags fdr aktenskapsskillnad. 211
Det vanligaste var at! aktenskapsskillnad domdes enligt tredje paragrafen i giftermalsbalkens elfte kapitel , som Iyder ...
"Hava makar efter vunnen hemskillnad levat Atskilda ett M. och ar sammanlevnaden ej
heller darefter upptagen. varde po tal an av endera domt tillliktenskapsskillnad."212
Mellan 70 och 90% av alia iiktenskapsskillnader domdes enligt denna lagparagraf,
vilket framgar av tabell I.

208
209
210
211
212

Saldeen. s 71.
Saldeen. s 72 f.
Statistisk Msbok 1935 tab. 38 och 1960 tab. 29.
Pi 20-talet forekom tre sadana fall. po 30-talet tre fall. pa 40-talet fern fall och po 50-talet 16 fall.
SFS 1920 nr 405. s 979.
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TAB ELL I.

•
Ar

Paragraf i giftermfllsbalken enligt vilken iiktenskapsskillnad (AS)
diimdes i Linkiiping 1921·53

11:3

11:4

11:5

11:8

11:12

(%)

11:13

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

As

21·23

21 (70)

4 (13)

2 (7)

-

.

3 (10)

30

31·33

36 (90)

1 (2,5)

.

-

-

3 (7 ,5)

40

41·43

94 (82)

I1 (10)

.

2 (2)

I (I)

6 (5)

114

51·53

231 (87)

9 (3)

-

19 (7)

1 (I)

5 (2)

265

Antal

Kallor: Linkapings tingsratts arkiv (LTA): Linkapings Radhusratts civildombocker 1921-23. 1931-33,
1941-43 och 1951-53.
3§

"Hava makar efter vunnen hemskillnad levat luskilda ett ar, och ar sammanlevnaden ej heller
darefter upptagen, varde pa talan av endera damt till aktenskapsskillnad."

4§

"Om makar utan dom hemskillnad pa grund av sdndring levat iitskilda sedan minst tre ar, age en
var av dem vinna iiktenskapsskillnad; dock ma ej till aktenskapsskillnad damas, om endast ena
maken vilja skiljas med hasyn till hans fdrhallande eller andra sarskilda omstandigheter
aktenskapet finnes skaligen icke bara pa hans talan uppldsas ."

5§

"Har ena maken egenvilligt och utan giltig orsak undandragit sig sammanlevnaden tva ar och ej
sedennera upptagit den, age andra maken vinna skillnad i aktenskapet."

8§

"Bryter ena maken aktenskapet med hor, eller dvar han annan straffbar otukt (1937 : eljest otukt
med annan), have andra maken ratt till aktenskapsskillnad, savida han ej valit delaktig i
garningen eller samtyckt dartill; han instamme ocksa sin tal an inom sex manader efter erhallen
kunskap om garningen och senast inom tre
sedan den begicks, eller vare fdrlustig sin ratt."

a

ar.

12§

"Ar ena maken hemfallen at missbruk av rusgivande medel, ma pa talan av andra maken ddmas till
aktenskapsskillnad, nar ratten finner synnerliga skal dartill fdranleda."

13§

"Ar ena maken sinnessjuk; har sjukdomen under aktenskapet fortfarit tre M, och finne s ej skalig
fdrhoppning om den sjukes varaktiga aterstallande till halsan, have andra maken ratt till aktenskapsskillnad. (1945: Var sjukdomen vid vigseln andra maken veterlig, ma dock ej damas till
skillnad, om det skaligen kan fordras, att han fortsatter iiktenskapet.)"

Kallor: SFS 1920:405 s. 979f, 1937:243 oc h 1945:273 .

Att aktenskapsskillnad diimdes pga att ena parten brutit tiktenskapet med hor skedde
inte fiirran pil 40-talet vilket kan fiiranleda en liten kommentar. Det finns fall dar otrohet misstanktes aven pa 20- och 30-talen men dil medgav den misstankte ingenting
medan pil 40- och 50-talen de misstankta vanligen medgav otroheten ut an nagon
diskussion.
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3.3. ANTAL V ARDNADSDOMAR OC" VEM SOM FICK VARDNADEN
Alia par som skilde sig hade naturligtvis inte barn. Av undersokningens 449 aktenskapsskillnader fanns barn i 313 fall, ca 70%. De enskilda perioderna skiljer sig inte
mycket at. 213 Som barn raknades under hela undersokningsperioden de som inte hade
fyllt 21 ar.
Modern fick oftast vardnaden om barnen under hela undersokningsperioden men jamfOrt med den enda liknande undersokning jag hittat, fran 1973 , ar skillnaden inte sa stor
som jag vtintat mig. Undersokningen fnin 1973 omfattade hela Sverige sa jamforelsen
med Linkoping, en enstaka stad, ar inte helt rattvisande. Det framgar dock att modern
inte, atminstone fran 30-talet och framat , fick vardnaden om barnen i stOrre utstrackning tin 1973. Det verkar snarare som all fOrhallandet mellan de olika vardnadsforrnerna
efter aktenskapsskillnad varit ganska konstant . En undersokning av vardnadsdomarna i
Linkoping pa 60- och 70-talen hade kunnat befasta eller kullkasta denna slutsats.
Underlaget for dessa slutsatser framgar av tabellerna 2 och 3.
T AB ELL 2.

Ar

AS
med
barn

Vardnadshavare efter aktenskapsskillnad (AS) i Linkiiping 1921-53
och i Sverige 1973
Modern lick
alia barn

Fadern lick
alia barn

Uppdelning

Faktisk vardnad

Faktisk vardnad

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Fijrmyndare
Formyndare eller
annan faktisk
vardare

21-23

23

22

96

I
0

4
0

0

0

0
1

0
4

31·33

28

20

71

5
4

18
14

3

11

0
1

0
4

41-43

82

62
S9

76

12

8

11

15
14

7

72

I
S

6

143
140

79
78

21
18

12
10

12

1.860

83

187

8

195

51·53

1973

180

2.242

7

9

I

4
10

2

0

0

5

Sverioe
Ktillor: Se tabell !.
SOU 1975:24, Tre soci%giska rapporter. II Vardnad och underhilll. En undersokning yid
tingsratter Dch all manna advokatbyrAer hosten 1973 (Stockholm 1975), s 65 och 10!.

213 Andelen tiktenskapsskillnader med barn involverade var pA20·talet 77%. po 30·talet 70%. pa 40·
talet 72% och pa 50·talet 68%.
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TABELL 3.

•
Ar

Fordelning av barnen pa olika vardnadshavare efter
liktenskapsskillnad i Linkoping 1921·53 och i Sverige 1973

Antal
barn

MODERN
Faktisk vardnad

FADERN
Faktisk vardnad

Formyndare
Formyndare eHer annan

faktisk vardare

21·23

31·33

41·43

51·53

1973

46

59

141

308

4.298

Antal

%

45

98

Antal

%

Antal

%

I

2

0

0

0
1

0
2

46
44

78
74

13
11

22
19

0
4

0
7

115
111

81
79

22
19

16
13

4
11

3

249

81

246

80

48
39

16
13

11
23

3
7

3.755

87

543

13

0

0

8

Sverige

Kallor: Se labell 2.
Ibland framkommer det i domstolsforhandlingama att den faktiska vardnaden inte
skulle utovas av den som tilldomdes vardnaden. Det ar mojligt att sa blev fallet i f1era
fall men dessa har jag inte haft mojlighet att spara. om det ens skulle vara mojligt.
Statistiken forandras inte drastiskt av detta fOrhallande men det kan vara intressant att
se vem som i realiteten tog hand om bamen.
Fadem hade alltsa inte den faktiska vardnaden om 15 barn som han officiellt fick
vardnadsansvaret for. Pa 20-talet tog farfadem eller ett par som vidtalats hand om en
trearig son som fadem fatt vardnaden om.214 Pa 30-talet fick en far som vistades pa
alkoholistanstalt vardnaden om tva soner. tre och fyra ar gamla. Det framgar inte var
sonema vistades men troligen var de inte pa alkoholistanstalten. 215 Av de tolv barn som
fadem inte hade den faktiska vardnaden om pa 40- och 50-talen hade tva f1yttat hemifran och fOrsorjde sig antagligen sjalva. 216 Barnens farforaldrar tog hand om dem i tre
fall 217 och modem i tre fal1. 218 Ett barn var omhandertaget av sin faster och skulle troligen adopteras av henne och hennes man 219 Tre barn pa 50-talet vistades hos fosterfOraldrar. pa barn hem respektive nagonstans i Jonkopings lan.220
214
215
216
217

LTA: Linkbpings Radhusratls (LR) Civildombok n. 1923 A. Arenden, nr 39 och 42
LTA: LR Civildombok 11. 1933 A. Arenden. nr 51
LTA: RiL Civildombok 1951, nr 139 och 1953. nr 44.
LTA: LR Civildombok 1943 B. Mal, bverfbrda fran 1942 saml 1-80, nr 127 och RiL Civildombok
1951, nr 42 och 72.
218 LTA: LR Civildombok 1943 B. MaJ, bverfbrda fran 1942 saml 1-80, nr 138 och RiL Civildombok
1951, nr240ch 183.
219 LTA: LR Civildombok 1943 A. Arenden, nr 203.
220 LTA: RiL Civildombok 1951, nr 183 och 1952, nr 39.
41

Av de 12 barn som modern inte hade den faktiska vardnaden om bodde fyra hos sina
morfiiraldrar. 22t Moderns syster respektive faderns syster tog hand om var sitt barn pa
40- oeh 50-talen 222 oeh tre barn vistades pa 50-talet pa sommarhem och barn hem eftersom modern inte hade nagon bostad. 223 En 19-arig son hade flyttat hemifran, en pojke
pa 14 ar var inackorderad hos nagon annan och en ll-arig pojke vistades pa dovstumskola. 224
I flera fall, som inte redovisas i tabellen, fick vardnadshavaren hjalp med den dagliga
tillsynen av barnen. Fadern hanvisade ganska ofta till att han skulle anstalla en hushallerska om han fiek vardnaden om barnen. Detta fiirhallande kan pavisas i ett fall pa
30-talet oeh tre fall pa 50-talet. 225 Modern ansUillde inte nagon att ta hand om barnen
men fick troligen hjalp pa annat satt. I tre fall talas det om att morforaldrarna eller en
gran ne skulle hjalpa till med tillsynen av barnen da modern arbetade 226
Att en fiirmyndare fick vardnaden om barnen betydde inte att hanihon skulle handha
den faktiska vardnaden. Det framgar oftast av domstolsforhandlingen hur den faktiska
vardnaden skulle ordnas. De fyra barn som pa 40-talet fick en sarskilt fiirordnad fiirmyndare som vardnadshavare vistades hos sina farforaldrar, pa vardhem oeh hos en
annan familj. Pa 50-talet fick elva barn formyndare. Sju av dem vistades pa skolhem,
skyddshem, anstalter av olika slag eller pa barnavardsnamndens upptagningshem. Tva
pojkar togs troligen onnhand av sin mor trots att formyndare tillsatts som vardnadshavare. Ett farforaldrapar fiek som fiirmyndare vardnaden om sitt barnbarn men fadern
bodde ocksa hos dem och var alltsa inte bortkopplad fran den faktiska vardnaden 227

3.4. TVIST ELLER 6VERENS
Det var, vilket inte ar sarskilt anmarkningsvart, nagot vanligare att makarna tvistade om
nagot i de fall dar barn var inblandade. Tvisten gallde dock nagot oftare ekonomiska
sporsmal an vardnaden om barnen, vilket framgar av tabell 4.

221 LTA: LR Civildombok 1941 A. AIenden, nr 31 och 1942 A. Arenden, nr 108; RiL Civildombok
1951 ,nr390ch 127.
222 LTA: LR Civildombok 1952 B. MAl 51-159, nr 159 och RiL Civildombok 1951, nr 191 och 224.
223 LTA: RiL Civildombok 1952, nr 61.
224 LTA: LR Civildombok 1942 B. MAl. tiverftirda frAn 1941 saml 1-50, nr 26 och Civildombok 11.
1932 B. Mill, tiverftirda fran 1931 saml 1-109, nr 17.
225 LTA: LR Civildombok 11. 1932 A. AIenden, nr 3 och RiL Civildombok 1951, nr 6, 172 och 202.
226 LTA: LR Civildombok n. 1921 A. AIenden, nr 45 och Civildombok 1941 A. Arenden, nr 115 saml
RiL Civildombok 1952, nr 130.
227 LTA: LR Civildombok 1943 B. MAl, tiverftirda frAn 1942 saml 1-80, nr 135 fran 1942 och RiL
Civildombok 1951, nr 65, 1952, nr 51, 104 och 201.
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T ABELL 4.

As

A.r

Antal fall da det fiirelag tvist om underhalVskadestand eller
vardnaden om barnen i iiktenskapsskillnader med barn i Linkiiping
1921-53_

med
barn

Tvist om
underhalV
skadestand
(%)

Tvist om
vardnaden om
barnen*
(%)

Modern fick
vardnaden
(%)

Fadern fick
vardnaden
(%)

21-23

23

6 (26)

3 (13)

2 (67)

1 (33)

31-33

28

7 (25)

4 (14)

2 (50)

2 (50)

41-43

82

27 (33)

15** (18)

7 (47)

6 (40)

51-53

180

38 (21)

23** (13)

12 (52)

7 (31)

•
••

Aven fall diir tvisten fOrekom i hemskillnaden iir medriiknade .
40-lalet: I eU fall lillsauas ftirmyndare och i ell fall delades barnen upp mellan fOriildrarna .
50-la let: I Ire fall lillsaues formyndare och eU fall delades barnen upp mellan fOriildrarna.

Kiillor: LTA: Linkopings RAdhusriiUs Civildombocker 1921-23, 1931-33, 1938-43, 1948-53

Fdr det mesta var alltsa fiiraldrama dverens om hur vardnaden skulle ordnas efter ski Ismassan. Detta fdrhallande ar ganska konstant under den aktuella perioden. Flera tvister
Idstes ocksa under fallets gang och fdraldrama nadde en dverenskommelse om hur
vardnaden skulle ordnas. Om dessa fall raknas in skulle antalet tvister kunna sankas till
2 (9%) pa 20-talet, 2 (7%) pa 30-talet, 12 (15%) pa 40-talet och 17 (9%) pa 50-talet.
Ratten fdljde ocksa i de allra flesta fallen fdraldramas dverenskommelse. Jag har endast
fun nit tva fall dar det talas om att fdraldrama fran bdrjan tankt sig en annan Idsning an
den som ratten fastsUillde. I ett fall i bdrjan av 1942 hade fdraldrarna dverenskommit att
fadern skulle fa vardnaden om den aldste, 20-arige, sonen och att modem skulle fa
vardnaden om de fyra yngre bamen som var mellan 8 och 16 ar. Fadem medgav under
fallets gang att modern skulle fa vardnaden om alla barnen. Vad som lag bakom denna
fdrandring framgar inte men eventuellt ansags fadern inte sa lamplig nar det framkom
att han varit berusad och "brakat sa det hdrts i hela huset" enligt ett vittne. Att modern
var tveksam till att faderns umgangesratt skulle faststallas, da hon befarade att han inte
skulle vara nykter da han traffade barnen, understrdk kanske bilden av fadern som
olamplig. 228 Ett par som skilde sig 1951 hade kornmit dverens om att modern skulle ta
hand om parets sjuarige son och att fadern skulle ta hand om deras tvaariga dotter. Efter
flera uttalanden fran barnavardsnamnden fick fade m vardnaden om bada barnen. Barnavardsnamnden ansag att syskon inte borde skiljas at samt hade en del att anfdra mot
moderns lamplighet. Modern hade under det senaste aret sarnmanbott och haft intim
fdrbindelse med en man hon avsag att inga aktenskap med. Sonen hade under denna tid
vistats pa ett barn hem och dottem hade bott hos fadem. Innan modern lamnade hemmet
hade hon ofta varit ute om nattema och ansett att bamen kunde lamnas ensamma sedan
de lagts till sang. Fadern hade istallet stannat hemma och sett efter bamen. Enligt
moderns bror var hon helt olamplig att ha vardnaden om barn och kunde inte vara
228 LTA: LR Civildombok 1941 B. Mal 61-162, nr 154 och 1942 B. Mal, overfOrda frim 1941 saml ISO. nr 154 fran 1941.
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trogen en man. Hon hade varit gift en gang tidigare och hade liven da lamnat man och
barn. Moderns bostad an sags dessutom av halsovardsnamnden inte lamplig fbr barn pga
att den var fbr kall. Barnavardsnamndens slutsats blev att modern var uppenbart olamplig atl ha vardnaden om barn medan det inte kunde bevisas att fadern var olamplig.
Fadern bodde kvar i makarnas lagenhet och gjorde sitt yttersta fbr att halla hemmet
snyggt och prydligt. En flicka hjalpte honom med matlagning och stadning och han
amnade anstalla en hushallerska och skulle da ta hem sonen fran barnhemmet. Det
framkom dock att fadern inte latit moderns l3-ariga syster "vara ifred" nar hon en tid
bott hos makarna. Ratten bad darfbr barnavardsnamnden att undersbka faderns lamplighet eftersom "viss abnorm installning kan misstankas fbreligga hos mannen som gbr
honom olamplig atl att handhava vardnaden atminstone om makarnas dotter".229 Fadern
fbrnekade att han uppfbrt sig otillbbrligt och ansags tydligen i bvrigt sa pass lamplig att
barnavardsnamnden fbrordade att vardnaden skulle tillerklinnas honom. 230
[ vardnadstvister blev utslaget oftare till faderns fbrdelan om man ser till det totala
antalet skilsmassor, i 30-50% av de tvistiga fallen jamfbrt med 0-20% av det total a
antalet.

3.5. FAKTORER SOM pA VERKADE VARDNADSFRAGANS AVGORANDE
Det lir i de tvistiga fallen som det tydligast framkommer vilka faktorer som ansags
avgbrande fbr vardnadsfragan . Det ar dock sallan som ratten tydligt uttalar vad som
vagt tyngst fbr dess stallningstagande. [ tabellerna 5 och 6 redovisas de olika faktorer
som jag bedbmt spelat en roll yid rattens bedbmning. Aven fall diir det inte fbrelag tvist
redovisas men i dessa fall grundar sig resultaten enbart pa min egen bedbmning av vad
som haft betydelse fbr vardnaden.

229 LTA : RiL Akter i tvistemaIl950.nr 337, aktbil. 17 .

230 LTA: RiLCivildombok 1951, nr 172.
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3.5.1. Faktorer som avgjorde varfor modern eller fadern tick vardnaden
TAB ELL 5.

Orsaker till att modern (M)/fadern (F) tick vardnaden (V) om
barneUbarnen (B) yid liktenskapsskillnader i Linkoping 1921-53

Ms/Fs personliga egenskaper
MIF god kanslomassig relation till
B
MIF skoter B bra
MslFs skotsel av hemmet bra
MslFs all manna upptradande gott

1921-23
Tvist 2/1

1931-33
Tvist 1/3

1941-43
Tvist 817

1951-53
Tvist 12/8

Ej IVis! 10/0

Ej IVis! 4/5

Ej IVisl 19/4

Ej IVis! 17/17

M

F

M

F

M

1

1

F

1

M
3

1
6
3

1
1

1

1

F
6
2
3

1
1
2

1
M lamplig pga att hon ar kvinna
Miljofaktorer (yttre omstlindigheter) hos M/F
MIF ordnat den faktiska omvardnaden pa ett bra satt
MslFs bostadsfOrhallanden ar bra
F har ekonomiska fOretraden

1

1

1

2

2

4

2

1

2

7
2

1

1

M/F V om yngre!lildre B och
dottrarlsoner
Status quo (B ej flyttas)
Bs egna vilja

2

4

1

1

1
1
1

4
4

II

1

2
2

Kallor: Se tabell 4.
LTA: Radhusriitten i Linkoping, Akter i tvistema! 1949-1953

Faderns kanslomassiga relation till barnen behovde tydligen betonas mer i fall dar han
fick vardnaden om barnen an nar modern fick vardnaden. Det talas om att fadern ar
snail och om mot barnen, att han visar intresse for dem och agnar tid at demo Beskrivningarna av hur barnens skotsel varit ar mer utfOrliga da det galler moderns satt att
skota barnen. Barnen skulle vara hela och rena, fa ordentligt med mat, ha regelbundna
tider samt vara valuppfostrade.
Faderns allmanna upptradande kopplas ofta till hans arbete och styrks alltsa med intyg
fran arbetsgivare. Nykter och skotsam ar de vanligaste omdomena.
En faktor som i vissa fall spelal roll yid vardnadsfnl.gans avgorande var det fOrhallande
atl modern var kvinna. Del ansags ibland vara en tillracklig moti vering fOr att hon
skulle fa vardnaden.
Hur den fakti ska omvardnaden skulle ordnas var mer betydelsefullt nar fadern fick
vardnaden eftersom del fOrulsattes att han skulle fortsatta att fOrvarvsarbeta som fOrut.
Detta var oftast nodvandigt eftersom fadern sallan fick nagot ekonomiskt underhall fran
modern nar han fick vardnaden om barnen. Att fadern an stall de en hushallerska eller
fick hjalp av sina fOraIdrar, framst sin m~r, ansags vara att ha ordnat omvardanden pa
ett bra satt. Nar modern behovde hjalp med att ta hand om barnen var det i alia de
aktuella fallen morforaldrarna som ansags vara lampliga.
Bostadsforhallandena namns inte sa ofta men en bra bostad skulle vara sa stor, modern,
Ijus och valskott som mojligt.
Eftersom fadern oftast var ansvarig fOr barnens ekonomiska underhall var det endast i
fall dar fadern fick vardnaden som ekonomiska faktorer spelade nagon roll i motiveringen till att han var Himplig som vardnadshavare . Fadern har i de aktuella fallen en

45

"god ekonomisk stallning" eller "ekonomiska fOrutsattningar" att ha vardnaden om
barnen.
Barnens alder och kon verkar i vissa fall bestamt hur vardnaden skulle ordnas. Det ar
dock inte genomgaende all uppdelningen av barnen fOljer delta monster. UtfOrligare
resultat pa detta omrade redovisas avsnitt 3.5.3.
Att inte behova "slitas loss" Mm eller "ryckas upp" ur en invand miljo motiverar i ett
antal fall hur vardnadsfragan lostes. Har syns ingen skillnad mellan fall som lostes till
moderns respektive faderns fOrdel. I de fiesta fall var det dock far- eller morfOraldrarnas
hem som barnet vaxt upp i och inte borde flyttas ifran. I tva fall hade barnet vistats mest
hos fadern och det motiverade att vardnaden tillerkandes honom.
Endast i tva fall redovisas att barnen haft nagon uppfattning i vardnadsfragan . En tolvarig pojke ville inte vara hos sina morforaldrar som skulle ha hand om honom om
modern fick vardnaden . I ell annat fall hade fadern fnigat sin femariga dOller var hon
ville bo och hon hade svarat att hon ville vara hos honom.
Pa grund av att vardnadsfragan inte utreddes sa noggrannt pa 20- och 30-talen ar det
svart att dra nagra slutsatser om vad som da avgjorde vardnadsdomarna. Pa 40- och 50talen gar det lattare att se vilka faktorer som tillmiittes betydelse bade pga de utfOrligare
utredningarna och de storre antalet skilsmiissor. Sammanfattningsvis framtriider, som
den viktigaste faktom for modems del, hennes skotsel av hem och barn medan det for
faderns del var viktigare att han intresserade sig for och hade en god relation till barnet.
All ha ordnat den faktiska skotseln av barnet var ocksa en avgorande faktor for att
fadern skulle fa vardnaden.

3.5.2. Faktorer som avgjorde varfiir modern eller fadern inte fick vardnaden
En fOralders olamplighet som vardnadshavare motiverades ofta utfOrligare an en
foriilders lamplighet vilket framgar av tabell 6.
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T ABELL 6.

Orsaker till at! modern (M)/fadern (F) inte fick vardnaden (V) om
barnetlbarnen (B) yid aktenskapsskillnad i Linkiiping 1921·53
1921·23
Tvist 112

1931·33
Tvist 3/1

1941·43
Tvist 8/9

1951·53
Tvist 11/15

£j IVisl 0/10

£j IVisl 5/4

Ej IVisl 4//9

Ej IVisl /7//8

Ms/Fs personliga egenskaper
MIF hade dalig kanslomassig
relation till B
MIF skoter inte B bra

M

MIF misskotte hemmet

1

F

M

r

F

1

M
2

F

1
1

1

1

1
2

1

4

MIF hade/hade haft fOrhallande
med annan manlkvinna
MIF hade lamnat hemmet

1

1

3
1

4
/

1

1

3

1

1

2

MIF var kriminell

F hade inte fOrsorjt familjen

3
/
1
/

1

F missbrukade alkohol

MIF var sinnessjuk och
omyndigfOrklarad
MIF var sjuk

F
4

/

/

MslFs all manna upptradande
dflligt
Ms levnadssatt var inte bra

M
2

1

3

1

/

1

/

2

1
1
4

1

2

/

3
M bar den huvudsakliga skulden
till sondringen
Miljiifaktorer (yttre omsilindig.
heter) hos M/F
MIF ej ordnat den faktiska
omvardnaden pa ett bra satt
MslFs bostadsfOrhallanden ar inte
bra
M forviirvsarbetade
F bodde pa okand ort och kom ej
till ratten
F aldrig haft gemensamt hem
medMoch B

2

3

/

2
2

1

1
2

1

3

2

/

2

2
1
6

3
/

/
1

8

6
/

6
1
/
2.

3
1

1

4
/
2

2

1

1

1

1
1
3

1
2

Kallor: Se tabell 5.

Att ha en dalig kanslomassig relation till bamen innebar fOr fadems del att han inte
visat intresse for barnen och fOr moderns del att hon inte brytt sig om barnen tillrack·
li gt. Att svtira at och upptrada hart mot barnen var ocksa tecken pa att fOralderns
relation till barnen var dalig.
Det var framst modern som haft chans att misskota barnen eftersom hon i de fiesta fall.
under bestaende aktenskap. hade huvudansvaret for barnens omvardnad. Enligt de som
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lIttalar sig i de aktuella fallen sku lle barn inte lamnas ensamma pa kvallarna . inte
behova skjlltsas runt pa cykel i alia vader och inte lamnas "v ind fOr vag". Att inte hillla
barnen he la och rena samt att inte ge dem mat pa regelbundna tider var ocksa att
misskota dem o
Misskotsel av hem met namns framst i fOrhtlilande till modern. Forutom all man misskotsel namns oformaga att skota ett hems ekonomi. Modern kllnde inte handha pengar eller
va r slosakti g.
Daligt upptradande fOr en far innebar att vara onykter, upptrada hotfullt och stalla till
med brak . Moderns daliga upptradande var oftast av sexue ll natur och hamnar under
rubriken levnadssatt i tabellen. En kvinna som forde etl oordentligt livelier ett losaktigl
levnadssiitt var en olamplig mor. Detta levnadssatt innebar att hon var nojeslysten och
var ute och dansade, att hon sallskapade med andra man , kanske var otrogen och kom
hem se nt och var hogljlldd och upprymd . Detta levnadssatt ansags skadligt fOr barnen i
moraliskt avseende .
Faderns alkoholmissbruk eller kriminalitet namns oftast inte som en avgorande faktor i
vardnadssammanhang. Troligen var det ganska sjalvklart att en fader som vardades pa
alkoholistanstalt eller satt i fangelse inte var lamplig som vardnadshavare. Sjalvklart var
det ocksa att en fOralder som vardades for sinnessjukdom inte var lamplig som vardnadshavare .
Kroppslig sj ukdom och medfOljande arbetsofOrmaga gjorde fadern olamplig som vardnadshavare i nagra fall. Hade modern liknande problem verkar det inte ha paverkat
hennes lamplighel i lika hog grad. Detta behandlas i avsnitt 3.5.4.
Faderns olamplighet som vardnadshavare kopplades i flera fall till hans ofOrmaga eller
ovilja att fOrsorja familjen. Han kunde under aklenskapet ha underlatit att lamna tillrackligt med hushallspengar till hustrun eller hade inte betalt underhall under hemskillnadstiden. Hans aktuella ekonomiska situation var ocksa av avgorande betydelse. Att
modems mojligheler att utan underhall fri'm fadem forsorja sina barn var sma namns
inte som ett hinder fOr att tillerkanna henne vardnaden om barnen.
Del hande oftare att en mor an en far som varit otrogen forlorade vardnadstvister, men
det var ungefar lika vanligt att en far som varit otrogen inte fick vardnaden om barnen i
fall dar det inte fOrelag tvis!. Otroheten fOrs dock siillan fram som ett argument emot
lamplighet som vardnadshavare. Eventuellt ansags det vara sa sjalvklart att det inte
namndes. MOdrarna som varit otrogna sammanbodde i ungefar halften av de redovisade
fallen med mannen i fraga. Ofta hade de barn lillsammans och amnade inga liktenskap.
De otrogna fadernas fOrhallanden verkade vara av mer tillflillig natur. I en tredjedel av
fallen sammanbodde de med kvinnan men det talas inte om aktenskap.
I tre fall fOrlorade modem vardnadstvisten pga att hon ansags bara den huvudsakliga
skulden till sondringen men i ovrigt av ratten ansags som lika llimplig som fadern . Det
uttalas inte klart i nagot fall att fadern forlorade en vardnadstvist pga av skuld till sondringen . Skuldfdlgan tas upp mer noggrannt i avsnitt 3.5.5 .
Forlilderns fOrmaga, eller ofOrmaga, att ordna med den faktiska omvardnaden uppmarksammas fOrhallandevis ofta. Det ansags tydligen inte bra for barnet att passas av fareller morforaldrar som var fOr gamla (70 och 83 ar), fOr trangbodda eller slarviga. En
forlilder som tiinkte lamna bort barnen , till barnavardsnamnden eller s ina fOraldrar,
forlorade i flera fall vardnadstvisten om den andra foraldern hade mojlighet att sjalv ta
hand om barnen. En far ansag att hans attaarige so n kunde reda sig sjalv da fadern inte
var hemma men det ansags inte tillfredsstallande av ratten. Ett barns hemforhallande
borde ocksa vara lugna och hannoniska.
Bostadsforhallanden som inte ansags tillfredsstallande var t ex ett hotellrum, ett jarnspiselrum dar det redan bodde tre personer och en lagenhet pa ett rum och kok dar
barnet skulle bo med sin far och en hushallerska.
Att fadern befann sig pa okand ort eller att han aid rig bott med modern och barnen var
faktorer som utan diskussion ledde till att modern fick vardnaden om barnen .
Moderns farvarvsarbete sags i tva fall som ett hinder for att hon skulle fa vardnaden om
barnen. I det ena fallet var det moderns skiftarbete pa restaurang som gjorde henne
mindre lamplig som vardnadshavare och i det andra fallet sades att det skulle bli oroligt
fOr barnen med den vaxlande hjalp modern maste anlita pga att hon arbetade.
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Som de avgorande faktorerna fOr moderns del framtrtider hennes fOrmaga att skota
hemmet och barnen och hennes levnadsstitt. Hon fick inte vara ett daligt moraliskt
foredome for barnen. Faderns vilja och fOrmaga att forsorja familjen tillmattes ganska
stor betydelse liksom hans relation till barnen och hans allmanna upptradande . Relationen till barnen var i dessa fall ocksa en viktig faktor fOr moderns del. Hur den faktiska vardnaden skulle ordnas var en lika viktig faktor fOr moderns som fOr faderns del.

3.5.3. Barnens alder och kon
I diskussionen i samband med lagstiftningen angaende vardnaden om barn framkom yid
flera tillftillen att modern var lampligare att ha hand om yngre barn och fadern i de fall
han var lampad skulle ha vardnaden om aldre barn. Detta bekraftas av domstolsmaterialet atminstone vad galler fadern. Tjugot,alet kan inte raknas med i detta fall diJ. aldersangi velse saknas fOr 19 av de 46 barnen. AldersfOrdelningen pa de barn modern fick vardnaden om stammer i stort sett overens med aldersfOrdelningen pa samtliga barn under
perioden. Andelen barn 0-5 ar ar dock nagot sttirre och andelen barn 16-20 ar nagot
mindre. De flesta (52.57 respektive 68%) av de barn modern fick vardnaden om var tio
ar eller yngre medan de barn som fadern fick vardnaden om oftast (54, 59 respektive
52%) var over tio
Andelen barn som fadern fick vardnaden om okade med barnens
alder vilket fram gar av digram I.

ar.

DIAGRAM I. Andelen barn, i procent, i vissa aldersgrupper som modern
respektive fadern lick vardnaden om yid aktenskapsskillnad i
Linkoping 1931-53

•

lE

Fadern
Modern

30-tal

40-tal

50-tal

30-50-tal

-5 -10-15-20

-5 -10-15-20

-5 -10-15-20

-5 -10-15 -20

Aldersgrupper
Kallor: LTA: Linkopings Riidhu sralts Civildomboeker 1931-33. 1941-43 oeh 1951-53.

A v barnen i aldersgruppen 0-5 ar fick fadern under den aktuella perioden vardnaden om
10% medan andelen barn som fadern fick vardnaden om i aldersgruppen 16-20 ar var
27%. Detta monster borjar synas pa 40-talet medan monstret pa 30-talet ser ml.got
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annorlunda ut. Eventuellt kan det bero pa att antalet barn pa 30-talet endast var 59 oc ll
att ett tillforlitligt monster inte "hinner" bildas. Antalet barn pa 40-talet vare 137 och pt!
50-talet 297.
Att pojkar, atminstone lite aldre pojkar, hellre an fli ckor kunde vardas av fadern om
han var lamplig namns ocksa i lagstiftningsdebatten. Domstolsmaterialet bekraftar
denna asikt. Fadern fick under hela undersok ningsperioden vardnaden om en storre
andel av so nerna, 20%, an av dottrarna, I1 %. Andelen soner som fadern fi ck vardnaden o m var storst pa 30-talet, 30%, och stabiliserades sedan runt 20%. Andelen
dottrar so m fadern fick vardnaden om okade fran 0% pa 20-talet till 13 % pa 50-tal et.
Av samtliga barn som fadern fiek vardnaden o m var 68% soner. Pa 40- oeh 50-talen
ve rkar denna andel ha stabiliserats kring 60%. Modern far under hela perioden vardnaden o m ungefar halften soner och halften dourar.

3.5.4. Foriilders sjukdom
Att modern var sjuk och arbetsofiirmogen verkar inte ha paverkat hennes mojlighet att
fa vardnaden om barnen . Endast i ett fall fiirlorade modern en vardnadstvist pga sitt
hal sotill stand, men efter ett overklagande till Gota hovratt andrades domen oeh hon fi ck
vardnaden om barnen. Modern ifraga led av nervsjukdom , sk neurastheni oeh hade
ocksa behandlats for nagot som kallades brand itis subdomi. Att hon upptradde obeharskat i ratten oeh inte Iydde upprepade tillsagelser fran rattens ordforande bidrog
sakerligen till radhusrattens bedomning 231
Parternas halsotillstand diskuterades framst med anledning av underhallsfragan dar det
fanns ett visst intresse av att pav isa ofiirrnaga att fiirsorja sig sa att det underhall som
utdomdes skulle bli sa hogt, for mottagaren, eller sa lagt, for givaren, som mojligt. I tio
fall i undersokningen 232 led modern av nagon sjukdom som i flera fall gjorde henne
arbetsofiirmogen men hon blev trots detta tilldomd vardnaden om barnen. I sex av
fallen hade modern psykiska besvar som benamndes nervositet, kronisk nervsjukdom,
nervsvaghet, neurasteni, labilt psykiskt halsotillstand, psykiskt insuffieienstillstand oeh
nervos t sj ukdo mstillstand. 233 De kroppsliga sjukdomar som finns representerade ar
livmoderhalseancer, ledgangsreumatism och ryggakomma. Att modern trots dessa
sjukdomar fiek vardnaden om barnen kan i fyra fall troligen fiirklaras av att nastan alia
barnen var o ver 15 ar oeh troligen kunde hjalpa till bade med hemmets skotsel oeh s in
egen fiirsorjning. I tva av dessa fall ansags troligen inte fadern Himplig pga att han i det
ena fallet ocksa var sjuk oeh i det andra hade brutit aktenskapet med hor. I ytteriigare
fyra fall ansags troligen fadern olampl ig pga sjukdom oeh otrohet. I de tva fall som
aterstar led modern av ledgangsreumatism, i det ena fallet kombinerat med ryggakomma . Varfiir modrarna och inte fiiderna fick vardnaden i dessa fall framgar inte .

3.5.5. Foriilders skuld
Enligt vissa av lagparagraferna i gifterrnalsbalken som reglerade aktenskapsskillnad
ansags den ena parten skyldig till sondringen. Den som egenvilligt oeh utan orsak
undandragit sig sammanlevnaden i tva ar, den som brutit aktenskapet med hor oeh den
som var hemfallen at missbruk av rusgivande medel kunde anses skyldig. Den skyldige
parten skulle da lika Himplighet som vardnadshavare fiirelag inte fa vardnaden om
barnen . Endast 22 fall dar det fanns barn domdes enligt dessa paragrafer, alia utom fyra
pga att aktenskapet brutits med hor. I de fiesta fallen, 15 styeken, fiek den skyldige inte
vardnaden om barnen. Oftast berodde detta dock pa att den skyldige av andra orsaker
ansags o lamplig som vardnadshavare oeh skuldfragan behandlades inte. Endast i tre fall
fiek den skyldige inte vardnaden just pga av sin skuld. Alia tre fallen gallde modrar som
varit otrogna. Det var dock bara i ett fall som foraldrarna, enligt min bedomning, framsttilldes so m lika lampliga och modern forlorade vardnaden om alia sina barn just pga

231 LTA: LR Civildombok n. 1933 B. Mal. overfOrda fran fran 1932 samt 1- 109. nr 51.
232 Tre fall pa 20-talet. tva fall pa 30- tale t. ett fall pa 40-talet och fyra fall pa SO-talet.
233 Vad de flesta av des sa benumningar egentligen swd fOr har utrelts av Karin lohannisson i baken
"Den morka kontinenten ".
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att hon an sags skyldig. 234 I ett av de andra fallen framstalldes foraldrarna visserligen
som lika lampliga och modern bedomdes som sky ldig och fnlndomdes vardnaden om
sitt aldsta barn. Hon fick a andra sidan vardnaden om det yngre barnet sa andra orsaker
vagdes ocksa in . Fallet redovi sas noggrannare nedan 235 I det sista fallet dar det hiinvisades till modems skuld yid vardnadsfragans avgorande framstalldes fadern under
hela behandlingen av fallet som mer lamplig men bedomdes av rat ten bara som "inte
mindre liimplig" an modern . Fadern hade sedan modern lamnade hemmet tagit hand om
sonen oc h an stall de sa smaningom en hushallerska som tog val hand om pojken. Han
var angeliigen om att fa vardnaden och var synnerligen fiist yid sonen. Enligt grannarna
var fadern synnerligen skotsam och hans tillsyn over pojken var fullt tillfredsstallande.
Han hade dessutom de ekonomiska fOrutsiittningarna att ha vardnaden om barnet och
hade fatt de biista vitsord fran sin arbetsgivare. Modern a andra sidan hade fyra ganger
overgivit hemmet, fatt ett utomaktenskapligt barn och inte skott sonen ordentligt. Han
hade inte varit ren och snygg och inte fatt mat pi\. regelbundna tider. Dessutom hade
modern tagit honom ltittkliidd pa cykeln vintertid oc h ibland lamnat honom ensam
hemma. Barnavardsniimnden ansag henne synnerligen oliimplig att ha vardnaden om
sonen. Det enda positiva som framkom om modern var att hennes nye man hade goda
inkomster och att de skulle skaffa sig en modern liigenhet. Att vanvard inte kunnat
konstateras efter en anmalan mot modern fOr vanvard av barn har eventuellt ocksa en
positi v inverkan. 236
Sex av de sju fall diir den skyldige fick vardnaden aterfinns pa SO-talet och det sjunde
pa 40-talet. Att den skyldiga fick vardnaden berodde oftast pa att hon, so m det oftast
var, ansags mer liimpad. Pa 40-talet fick en kvinna som av ratten ansags bara den
huvudsakliga skulden till sondringen pga sin otrohet vardnaden om sin tvaarige son.
Dottern skulle dock vistas hos farFadern fick vardnaden om dottern som var fyra
foraldrarna. Vad som talade emot fadern var att han troligen haft ett fOrhallande med en
annan kvinna och att han enligt modern och ett vittne hade slagit modern. Till moderns
fOrdel talade att hon hade skott barnen bra och sytt deras kliider. Att sonen endast var
tva ar kan ocksa ha spelat in 2 37 Barnens alder spelade nog ocksa in i avgorandet av tva
fall pa SO-talet. I det ena fallet fick den skyldiga modern, som hade varit otrogen, vardnaden om sin sexariga dotter trots att fadern ansags lika lamplig och dessutom fick
vardnaden om flickans tva aldre systrar, 12 och IS ar gamla. En faktor so m troligen
paverkade rattens utslag var att den yngsta dottern hela tiden vardats av modern medan
de aldre syst rarna bott hos fadern som ett halvar tidigare flyttat till Tumba. Det avgorande argumentet framfOrdes av barnavardsnamnden som menade att en flicka pa sex ar
behovde sin mamma, speciellt som det radde ett gott fOrhallande mellan henne och
modern. Fadern fOrsokte fyra manader senare fa vardnaden om den yngsta dottern men
ratten iindrade inte pa sitt tidigare beslut 2 38 I det andra fallet fick aterigen en otrogen,
skyldigforklarad moder vardnaden om ett barn. Det framgar inte varfor fadern ansags
oliimplig men troligen var det sonens alder, tva ar, som avgjorde att modern fick vardnaden. 239
Modern ansags mer lamplig trots sin skuld i ytterligare tva fall pa SO-talet. I det ena
fallet hade fadern lungtuberkulos och vistades pa sanatorium . Eftersom modern inte var
oliimplig fick hon vardnaden om den trearige sonen. Fadern ansag dock att en fOrmyndare borde fatt vardnaden. 240 I det andra fallet medgav fadern efter ett tag att han hade
svarigheter att ta hand om barnen. Till en borjan hade han tankt att barnen , en attaarig
dotter och en tvaarig son , skulle vistas hos farforaldrarna . Farforiildrarna var SS och 75
ar gamla och bodde i fyra rum och kok tillsammans med sex av sina barn och hade inte
vattenledning. Dessa bostadfOrhallanden ansags troligen mindre lampliga. Modern , som
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L TA : RiL Civildombok 1951. nr 202.
LTA : LRCivildombok 1943 B. Mal 81- 199, nr 127.
LTA : RiL Civildombok 1952. nr 86 oc h 140.
LTA: LRCivildombok 1943 B. MiiI81-199, nr 127.
LTA : RiL Civildombok 1952, nr 11 2.
LTA : RiL Civildombok 1953, nr 87.
LTA : RiL Civildombok 1951, nr 115.
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skulle gifta om sig med mannen hon varit otrogen med. bodde i en lagenhet som var
snygg och iordning och hon skbtte dessutom barnen pa ett utmarkt satt. Den nye
mannen var ocksa villig att ta vardnaden om moderns tvil barn 241
I de aterst<\ende tva fallen tir det svart att avgbra varfbr vardnaden tillfbll den skyldige
parten. Eventuellt var det barnens alder. 12 och 14 ar. som avgjorde att en fader. som
bodde tillsammans med kvinnan han varit otrogen med. fick vardnaden . Fbraldrarna
hade efter fbrhandlingar kommit bverens om att vardnaden skulle ordnas pa detta satt
men det framkommer inte varfbr 242 En moder som brutit aktenskapet med hor och
fortfarande uppehdll fbrbindelsen med mannen fick vardnadnen om sin sjuariga dotter
och tolvarige son. Aven i detta fall hade fbraldrarna kommit bverens men anledningarna
bakom beslutet redovisas inte 243

3.5.6. Barnavardsniimndens uttalanden
R&dhusratten i Linkbping anlitade inte mbjligheten att inhamta barnavardsnamndens
yttrande fbrran pa 40-talet trots att denna mbjlighet fanns. enligt lagtexten. under hela
undersbkningsperioden. I "Lag om aktenskaps ingaende och upplbsning" fnin 1915 star
det att ...
"Innan fOrordnande. som nu ar sagt, meddelas, varde. nar anledning dartill fOrekommer.
yllrande inhamlal fran barnav:lrdsnamnden.'·244

I "Lag om barn i aktenskap" fran 1920 specificerades rattens befogenheter och det star
att. ..
"1 mal som avses i 8. 9 (hem· eller aklenskapsskilland) eller II §. age rallen infordra
yllrande fran barnavardsnamnd saml jamval i ovrigl inforskaffa erforderlig
ulredning."245

I fbraldrabalken fran 1949 kan jag inte hitta motsvarande paragraf men utgar ifran att
den Finns med tanke pa att ratten pa 50-talet uttnyttjade mbjligheten att tillfraga barn avardsnamnden i 21 fall. ca 12% av alia vardnadsavgbranden och 78% av alia tvistiga
fall. Namnden uttalade sig ocksa i tre fall som inte var tvistiga. Pa 40-talet uttalade sig
barnavardsnamnden i fern fall. ca 6%, och dessa fall utgjorde endast 33% av de tvistiga
fallen. Barnavardsnamndens rekommendationer fbljdes i de allra fiesta fall. Endast i ett
fall pa 40-talet och ett fall pa 50-talet fbljde inte ratten namndens rekommendation. I
fallet pa 40-talet ansag barnavardsnamnden i Linkbping att faderns syster och svager
borde tillsattas som fbrmyndare och aven ha den faktiska vardnaden om barnet. en
flicka pa fern
Fadern ansags inte olamplig men eftersom hans fbrmaga att ta hand
om barnet berodde pa vem han kunde skaffa som husfbrestandarinna var det fbr tillfallet bast fbr dottern att vara hos fastern och farbrodern . Enligt barnavardsnamnden i
Gbteborg, dar modem bodde, var fadern bast skickad att ha vardnaden pga att han gay
intryck av att vara praktig och att det marktes en rbrande karlek mellan honom och
barnet. Ratten tilldbmde dock modern vardnaden. mbjligen pga att modern fick positiva
omdbmen fran flera vittnen. 246 I fallet pa 50-talet fick fadern vardnaden trots att barnavardsnamndens utredning kommit till slutsatsen att modern var lamplig och dottern pi\.
fern ar skulle fa det tryggt hos henne . Fadern ansags olamplig bl a pga att han inte
tankte lata barnet traffa modern efter skilsmassan och att han talade ilia om modern
infbr flickan. Barnavardsnamnden ansag det ocksa lampligare alt flickan togs om hand
av modern eller morfbraldrarna hellre an av en anstalld person hos fadern. Manga
vittnen framfbrde dock positiva omdbmen om fadern och eventuellt paverkade ocksa
modems otrohet rattens beslut. 247

ar.

24 1 LTA: RiL Civildombok 1952. nr 192
242 LTA : RiL Civildombok 1953. nr 224.

243
244
245
246

L TA: RiL Civildombok 1953, nr 185.

SFS 1915 nr426.
SFS 1920 nr 407.
LTA : LR Civildombok 1942 B. MaI51-159, nr 159 oc h 1943 B. Mal, ove rfOrda fran 1942 saml I·
80, nr 159 fran 1942.
247 LTA : RiL Civildombok 1951. nr 202.

52

3.6. UTTALANDEN OM MODERN, FADERN OCH BARNENS BASTA
Under domstolens behandling av hem· och tiktenskapsskillnader uttalade sig diverse
perso ner om modern. fadern och barnen. Det var framst parterna sjalva och deras om·
bud eller advokater men ocksa vittnen och barnavardsnamnder. Nar jag kategoriserat
dessa uttalanden har jag inte tagit hansyn till vem som uttalade sig eller om asikten
paverkade rattens beslut. Uttalandena anvands endast som ett satt att forsoka spegla
tidens sy n pa vad en dalig/god mor respektive far var och vad som an sags bra eller
daligt fOr barnen.
Det ar oftast i de tvistiga fallen som dessa uttalandena finns. Nar liknande formuleringar Ilterkommit i ett och samma fall har jag bara raknat uttalandet en gang. De fiesta
uttalandena finns i materialet f[<in 40- och 50-talen. Andelen fall dar uttalanden forekommer ar lika stor pa 20-. 30. och 40-talen. ca 20-25%. Pa 50-talet forekommer
uttalanden i 14% av fallen. Det forekommer alltsa fler uttalanden per fall pa 40- och 50talen an under de tidigare perioderna. Det blir alltsa framst 40- och 50-talets syn pa
hurdan en mor respektive en far skulle vara som kommer att redovisas men jag raknar
liven in det fatal uttalanden som aterfinns i materialet fran 20- och 30-talen. Nagra tydliga as iktsfOrandringar mellan perioderna har jag inte kunnat spara sa alla uttalanden
behandlas tillsammans .
De fiesta uttalandena. ca 80 st. beskriver hurdan en dalig mor ansags vara. Kategorierna
god mor. dalig far och god far samlar ca 50 uttalanden var.

3.6.1. Dalig mor/far
Den daliga modern hade inte skott barnen och hem met pa ett tillfredsstallande satt.
Drygt halften. 45 st av 83. av uttalandena berorde detta. Felet som modern i de fiesta av
dessa fall begatt var att rent praktiskt ha misskott sina barn samt att hon hade lamnat
dem ensamma pa kvallarna nar de lagt sig. Vad som var dalig respektive god skotsel av
ett barn beskrivs i avsnitt 3.6.3 . Forsummelsen av hemmet rorde framst den praktiska
skotseln men i fyra fall ocksa fOrmagan att skota ett hems ekonorni. Det papekades
ocksa i fyra fall att en mor som fOrvarvsarbetade inte kunde skota hem och barn som
hon borde. Skotseln av barn och hem betonades inte sa mycket fOr den daliga faderns
del. i 19 fall av 52. De fiesta. 15 st. uttalandena rorde hans ekonomiska "fOrmaga". Han
hade inte fOrsorjt familjen. hade misskott sin ekonomi eller var arbetslos. Att vara borta
mycket eller att ha en anstalld person att se efter barnen ansags inte bra enligt de aterstaende uttalandena.
For den daliga faderns del berorde de fiesta uttalandena. 21 av 52. hans relation till
barnen. En dalig far brydde sig inte om sina barn och upptradde obeharskat emot demo
anvande t ex skramselmetoder i uppfostran eller agade barnen for hart. Relationen till
barnen var tydligen inte avgorande for att en mor skulle anses dalig. Bara ca 10% av
uttalandena berorde detta. I de fiesta fall hade modern varit fOr strang emot. svurit at
och agat sina barn. I tva av fallen patalades att hon inte visat nagra moderskanslor.
Modems upptradande. aven da det inte var direkt kopplat till barnen. ansags daremot
viktigt och ca 35% av uttalandena berorde detta. En dalig mor brydde sig fOr mycket
om dans och nojen och om hon dessutom var "losaktig" var det an nu varre. Att dricka
sprit och roka var inte heller bra. Hade modern svart att beharska sitt lynne var hon
ocksa en dalig mor liksom om hon var nervos. hysterisk och. som i nagra fall. hade
fOrsokt ta livet av sig. En faders daliga upptradande berordes endast i ca 15 % av
uttalandena. En dalig far drack fOr mycket eller uppfOrde sig tvivelaktigt sexuellt. var
t ex intresserad av yngre flickor. i ett fall sin egen dotter.

3.6.2. God mor/far
For en god mor var skotseln av barnen och hemmet det viktigaste enligt uttalandena.
Barnens skotsel namns oftare an hemmets skotsel. 14 ggr jamfOrt med 6 ggr. Bamens
skotsel aterkommer i avsnitt 3.6.3. Hemmet skulle i princip vara rent och snyggt.
Endast i ett fall berordes moderns ekonomiska mojligheter att skota hemmet. For den
gode fadern var det nagot viktigare att ha en god ekonomi. Fyra uttalanden berorde
detta. Hur hemmet och barnen hade skotts eller skulle skotas var av stor betydelse aven
for en god fader. Detta berordes i ca 50% av uttalandena. En god far var dock ofta. i
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hiilften av dessa uttalanden, en som ordnat sa att en kvinna. en hushallerska, skotte
barnen oeh hem met. Faderns egen formaga att skota barn oeh hem ansags dock oeksa
viktig i tio uttalanden.
Modern ansags ha en kanslomassig fordel i relationen till barnen. Hon an sags lampligare att ha hand om barn, speeiellt sma barn, bara pga att hon var kvinna. Den goda
modern skulle oeksa vara fast yid sina barn. Modems relation till barnen berordes i ca
30% av uttalandena. Andelen ar lika stor nar det galler den gode faderns relation till
barnen. Han skulle vara ftistad yid barnen, vara snail mot dem oeh vara intresserad av
demo Detta innebar bl a att han skulle agna tid at barnen, leka med dem, promenera med
dem oeh ta med dem pa bio oeh kondis.
Upptradandet namns i 15-20% av uttalandena bade nar det gallde modern oeh fadern.
En god mor var skotsam , arbetsam, ordentlig, lugn oeh arlig. De viktigaste epiteten pa
en god far var nykter, ordentlig oeh skotsam.

3.6.3. Barnets skotsel
Det syntes pa ett barn om det skbttes om pa ett bra satt. De fiesta uttalandena om
barnets skotsel ror namligen yttre fOrhallanden . Ett vtilskott barn var rent oeh snyggt,
ordentligt klatt, vtilvardat, valuppfostrat, artigt oeh valntirt. Ett barn borde fa tillraekligt
med mat oeh pa regelbundna tider, borde tvattas oeh fa tandem a borstade varje dag oeh
skulle inte lamnas utan lamplig tillsyn. Att modern sjtilv sydde oeh stiekade barnets
kltider var ett teeken pa att barnet var val omhandertaget. Det daligt skotta barnet uppvisade oeksa ett antal yttre teeken, det var smutsigt, trasigt, slarvigt klatt , okammat,
blekt oeh magert. Det papekas oeksa i nagra uttalanden att denna yttre omvardnad inte
var tillraeklig om den inte var forenad med omhet, karlek oeh ansvar. Barnet borde
oeksa ha ett moraliskt fOredome att folja enligt ett par uttalanden.

3.6.4. Braldaligt for barnet
Ett antal uttal anden beror barnets forhallande utan att direkt vara kopplat till modern
eller fadern. Av de 53 uttalanden om barn som gatt att kategorisera handlar de fiesta,
34 st, om vem som bor ta hand om barnet oeh de resterande om den bostad som barnet
skulle komma att vistas i.
Ntir det ansags att nagon annan an foraldrarna borde ta hand om barnet var det oftast
far- eller morforaldrarna som namndes. 16 uttalanden. I vissa fall ansags de dock inte
lampliga pga att de var for gamla. Nagon aldersgrans gar dock inte att faststalla. I ett
fall ansags en 50-aring for gammal medan en 70-aring i ett annat fall inte ansags for
gamma!. I sex uttalanden ansags en faster/moster oeh farbror/morbror eller en kusin
lampliga att ta hand om barnet. Endast en gang ansags fosterforaldrar vara mest lampliga som vardnadshavare . Det papekades fyra ganger att det var biittre fOr barn att vara
hos sina foraldrar an hos nagon slakting. De nya familjeforhilllanden som ett barn skulle
hamna i om vardnadshavaren gifte om sig berordes sallan. Endast tva ganger uttryektes
asikten att det inte var bra fOr barnet att vistas hos vardnadshavarens nya partner.
Barnets bostadsforhallanden efter skilsmassan ansags ha viss betydelse fOr vardnadsfragans avgorande. En bra bostad skulle vara tillrtiekligt stor. hur stor angavs inte. samt
vara valskott. ren. prydlig. solig oeh modern . Modern innebar bl a att det fanns vatten,
avlopp, varme oeh Wc. En dalig bostad beskrevs framst som for liten oeh for trang.
Detta kunde innebara allt fran att fern personer bodde i ett jarnspiselrum till att fyra
personer hade tva rum oeh kok. En dillig bostad saknade vissa av de moderniteter som
namnts oeh var fOr kall. dragig eller ovardad. Att barnet skulle bo hos en foralder som
bodde pa hotell eller var inneboende ansags inte heller bra.
Flera enstaka uttalanden. som inte passar in i nagon kategori. men som kan vara av
intresse aterfinns i materialet. En barnavardsnamnd ansag t ex att syskon prineipiellt
inte borde atskiljas. For att en far skulle kunna uppfostra fliekor borde en kvinnlig hand
skota hemmet ansag en kvinnlig barnavardsman. Det var inte bra for ett barn att vara pa
daghem om det fanns andra alternativ ansag ordforanden i barnavardsntimnden i Linkoping248 Barn borde inte heller ryekas upp ur en miljo dar de"maste vuxit fast" oeh en
larare till en pojke i ett av fallen ansag att barn behovde en fast punkt i tillvaron med
248 LTA: RiLCivildombok 1952, nr 112.
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lugn oeh ro oeh inte skulle nyttas runt 2 -l 9 Att det var bast fOr bm'net om foraldrarna
kunde enas framfOrdes slutligen i ett fall pa 50-talet 250
3.6.5. Sammanfattning
De som uttalade sig om modern koneentrerade sig framst pa nur hon skott hem oeh
barn. Hennes upptradande ansags vara viktigt framst ur moralisk synpunkt oeh hennes
dire kta upptradande mot barnen namndes inte sa ofta. Hennes kanslomassiga relation
till barnen betonades inte heller i uttalandena . For faderns del var detjust relationen till
barnen som den storsta gruppen uttalanden rorde sig om. Det var bra om fadern intresserade sig for barnen oeh agnade sin fritid at demo Uttalandena om hans skotsel av
barnen kopplades framst till hans ekonomiska formaga oeh hur han skulle ordna den
faktiska omvardnaden. Det ansags ofta bast att en kvinna. en hushallerska eller ibland
t·armor. hade ansvaret fOr hemmet oeh barnen.
For barnet var det alltsa bast att vardas av en mor som skotte hemmet oeh barnen
ordentligt samt levde moraliskt riktigt. Den far som var bra fOr barnet skulle intressera
sig fOr barnet samt se till att en kvinna skotte hemmet oeh den dagliga skotseln av
barnet. Fadern skulle under tiden skota sitt arbete sa att ekonomin var tryggad.
I ganska manga fall an sags det bast for barnet att vardas av nagon slakting. oftast moreller farfOraldrarna. Ganska genomgaende ansags det vara bast fOr barnet att inte bo fOr
trangt eller omodernt.
3.7. SAMMANFATTNING, JAMFORELSER OCH SLUTKOMMENTARER
Undersokningen av vardnadsdomarna i Linkopings radhusratt 1921-53 visar entydigt
att modern ansags som den lampligaste vardnadshavaren fOr barn efter en skilsmassa.
Under de sista tre tidsperioderna fiek modern vardnaden om ea 80% oeh fadern om ea
20% av barnen. JamfOrt med undersokningen fran 1973 fiek faderna i Linkoping 193153 vardnaden om barnen nagot oftare an i Sverige som helhet 1973 . Da moderns lamplighet diskuterades var den framst beroende av hur hon skott barnen oeh hem met rent
praktiskt oeh till hennes upptradande. Upptradandet var ofta kopplat till nojesliv som
innebar att hon var borta kvallstid samt till hennes fOrbindelser med andra man . Faderns
lamplighet berodde mer pa hans relation till barnen. om han brydde s ig om demo oeh
hans fOrmaga att ordna. fa hjalp med . den praktiska omvardnaden av barnen samt hans
fOrmaga att forsorja familjen. Endast i nagra fa fall tillsattes en sarskilt forordnad formyndare som vardnadshavare men ganska'ofta framgar det att nagon annan an fOraldrarna skulle handha den faktiska vardnaden om barnen. Det var oftast mor- eller farforaldrar som ansags lampliga i dessa fall.
JiimfOrt med de sammanstallningar av rattspraxis som redovisats i avsnittet "Tidigare
forskning" overensstammer domarna i Linkoping framst med beteekningarna tvivelaktig livsfOring. mojlighet att ordna den faktiska vardnaden samt till viss del ekonomiska faktorer. Betoningen av moderns roll som ansvarig fOr barnens oeh hemmets
skotsel aterfinns i den aldre rattspraxis som Saldeen hanvisar till. Den kanslomassiga
relationen till barnen som betonas i Linkoping aterfinns inte i den den beskri vna rattspraxisen. Bristerna i dennajamfOrelse ar att det endast ar HD:s domar som ligger till
grund for beskrivningen av rattspraxis samt att de do mar som beskrivningarna bygger
pa ar hamtade fran 50-talet oeh framat.
Skuldens uttalade betydelse for vardnadsdomar var inte stor. Endast i tre fall hanvisas
till ena partens skuld. Skuldens ieke uttalade betydelse ar svar att spara men konstateras
kan att den skyldige. i de fall dar ena parten enligt lagtexten var skyldig. oftast inte. i ea
70% av fallen . fiek vardnaden om barnen. Barnens alder oeh kon spelade troligen en
roll nar vardnaden skulle avgoras aven om det inte klart uttalades sa ofta. Atminstone
pa 40- oeh 50-talen ar det tydligt att andelen barn som fadern filr vardnaden om okar ju
aldre barnen ar oeh att moderns andel av de yngre barnen ar stOrre. Denna fOrdelning

249 LTA: RiL Civildombok 1952. nr 86 oc h 140 saml 1951. nr 72.
250 LTA : RiL C ivildombok 1952. nr 104 oc h 201.
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stammer val overens med resuitaten av Jan Trosts undersokning fran 1973 . Aven en
undersokning som gjordes 1983 ~v SCB visade att nar fadern fiek vardnaden om barn
var det oflast lite aldre pojkar oeh modern fiek oftare sma barn. 25 I Av de barn fadern
fiek vardnaden om i Linkoping var 68% pojkar vilket oeksa bekraftar detta monster.
Detta satt att dela upp barn verkar vara val etablerat. r lagstiffningsmaterialet uttryeks
liknande asikter, framsl att modern bor fa vardnaden om sma barn, bade 1903, 1915 oeh
1920.
r majoriteten, 85-90%, av fallen var eller blev fOraldrarna overens om hur vardnaden
skulle ordnas oeh endast i tva fall foljde inte ratten fOraldrarnas overenskommelse.
Tilliten till att fOraldrarna visste vad som var bast fOr barnen var alltsa stor.
Det tir svart att se nagon fOrandring tidsmassigt rorande alia dessa fOrhallanden eftersom antalet skilsmassor pa 20- oeh 30-talen var sa fa at! det ar svart at! dra nagra slutsatse r av resultaten. Resultaten blir alltsa framst en beskrivning av fOrhiillandena pa 40oeh 50-talen oeh de tva perioderna skiljer sig inte sa myeket at.
Radhusrattens asikter om fOraldrarnas fOretraden respektive brister overensstammer inte
sars kilt bra med de uttalanden som gjordes i samband med lagstiftningen. Moderns
naturliga foretraden som vardnadshavare oeh narmare kanslomass iga relation till barnen
namns i f1era fall men ar inte en asikt so m dominerar. Nastan samma fOrhallande rilder
vad det galler faderns ekonomiska fOretrtiden. Att fadern bor kunna forsorja sin familj
ansags viktigt men ar inte den avgorande faktorn yid rattens bedomning av hans lamplighet. Att den ena parten skulle vara battre eller samre pa att fatta beslut rorande
barnen namns inte ails i domstolsmaterialet. Denna bristande overensstammelse kan
troligen till storsta delen fOrklaras av att uttalandena i lagstiftningsmaterialet inte direkl
har med vardnaden om barn efter en skilsmassa atl gora. Barnens behov beskrivs under
hela perioden framst utifran foraldrarnas egenskaper oeh fOrhallanden. Att vardnadsutredningarna blir mer utfOrliga pa 40- oeh 50-talen pekar pa att barnens fOrhallande
ansags viktiga men barnens behov speeifieeras inte oeh de kommer sa gott som aldrig
till tals i domstolsprotokollen eller ens i utredningarna . Den stora fOrandringen i sattet
att uttryeka sig intraffade i lagstiftningsmaterialet nagon gang mellan 50- oeh 70-talen
oeh eftersom undersokningen av domslolens beslut endast straeker sig till 50-talet blir
jamforelsen nagot haltande .
Uttalandena om hurdan en mor eller far borde respektive inte borde vara skiljer sig inte
sa myeket fran de faktorer som ratten verkade ta hansyn till. Moderns skotsel av hem
oeh barn samt hennes upptradande berors i manga uttalanden. Faderns kanslomassiga
relation till barnen samt hans fOrmaga at! ordna den faktiska omvardnaden om barnen
utgor en stor del av uttalandena. Faderns ekonomiska forhallanden , framst hans fOrsummelse av fOrsorjningsplikten, berordes doek oftare i uttalandena an i rattens bedomning.
Nar barnens fOrhallande behandlas utan koppling till foraldrarna ar det oftast fraga om
vem som ska ta hand om dem istallet eller att de ska fa stanna kvar dar de bott sedan de
var sma.
De faktorer som ansags viktiga i vardnadssammanhang kan oeksa jamforas med resultaten fran undersokningen "Mamma, pappa eller bada?" fran 1979. Den storsta skillnaden jamfOrt med linkopingsmaterialet ar att det 1979 aldrig talas om O<lgra skillnader i
formaga att ta hand om barn en som ar direkt knutna till foralderns kon. Bakom asikten
att barnets alder oeh kon kan spela en roll Finns dock troligen tanken att modern bor ta
hand om riktigt sma barn oeh att aldre pojkar har etl behov av god kontakt med sin far.
Om man bortser fran denna skillnad gar det att hitla en hel del likheter. Att barnen
borde bli val omskotta oeh ha en bra bostad kan vara ett satt att uttryeka att de bor ha en
varm oeh trygg uppvaxtmiljo . Betoningen av det praktiska snarare an det kanslomassiga
kanske mest beror pa att mat, kltider oeh bra bostad inte var sa sjalvklara pa 20-50-talen
som 1979. Att fOraldern skulle vara valanpassad oeh ha en trygg soeial forankring kan
vara en sammanfattning av asikterna att modern respektive fadern skulle vara skotsam
oeh gtirna fa stOd av slaktingar med barnens tillsyn. r undersokningen fdin 1979 fram25 1 Soc ial styrelsen och Allrnanna Barnhuse t, Samtal krillg gemellsa11l vardllad. En konferensrapport
rranStitra Bruk 1987 (1988), s 14.
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gar inte exakt vilka karakttirsdrag som anses bra men troligen Finns en nagot andrad sy n
pa modems eventuellao "lbsaktighet " Deh modern oeh fadern bedoms troligen mer utifran samma kriterier. Asikterna att den kanslomass iga relationen ar viktig liksom att
barnen inte bor ryekas upp ur en hemvan miljo aterfinns i underso kningen av ski Ismassofall i Linkoping. Nagon gang namns oeksa att fOralderrts formaga att samarbeta
med den andra fOraldern hade betydelse for hur vardnadsfragan avgjordes. Den prakti ska omvardnaden av barnen namns ofta i linkopingsmaterialet men ar dar kopplat till
mor-, farforaldrar eller en hushallerska. Pa 70-talet var det mojligheten att ordna barnomsorg pa dagis eller hos dagmamma som avsags. En ganska stor skillnad mellan
undersokningarna ar betoningen av barnens egen asikt. I domstolsmaterialet fdlll
Linkoping efterfragas i prineip aldrig och namns mycket sallan barnens asikt i fragan
trots att manga av dem var gamla nog att ha en tillforlitlig asikt. De som tillfragades
1979 ansag att det var viktigt att undersoka barnens asikter atminstone nar de natt en
viss alder.
Slutligen kan konstateras att lagtexten inte sedan 1903 givit fOretrade som vardnadshavare at nagon av fOraldrarna. I debatterna kring barn- oeh foraldralagstiftningen
framtrader dock asikten att modern ofta ansags som mer lampad att skota den praktiska
vardnaden av barnen pga av hennes naturligt narmare forhallande till demo Fadern
ansags daremot vara den som skulle ha det ekonomiska ansvaret fOr familjen och som
ocksa var mest kompetent pa det ekonomiska omradet. Forandringarna i lagstiftningen
verkar mer ha koncentrerat sig pa moderns lagliga jamstalldhet med fadern an pa att de
i det dagliga livet skulle vara jamstallda i fOrhallande till barnen. Det ansags troligen
naturligt att modern skulle ha ansvaret fOr vardnaden om barnen bade under aktenskapet Dch efter en skilsmassa. Undersokningen av domstolsmaterialet bekraftar detta
eftersom modern i de fiesta fall fick vardnaden om barnen efter en skilsmassa. Detta
fOrh ~lllande verkar dock inte ha fOrandrats jamfort med "nutid", i detta fall 70-talet.
Faderna i Sverige 1973 fick inte vardnaden om barnen oftare an faderna i Linkoping pa
30-, 40- och 50-talen.
Utifdin domstolsmaterialet Finns det en mojlighet att formulera vad barnets basta efter
en skilsmassa ansags vara. Det var bast fOr barnet att vardas av sin mor. Modern kunde
dock i vissa fall anses oliimplig oeh da var det friimst hennes ofOrmaga att skota hem
oeh barn som namndes. Hon hade da ofta intresserat sig fOr annat so m nojen, dans och
andra man . Nar modern var oliimplig tradde fadern in . For att anses vara den baste
vardnadshavaren fOr barnen skulle han ha visat sig intresserad av dem, ha upptratt
korrekt mot dem samt ha skott sin fOrsorjningsplikt. Han skulle ocksa ha ordnat sa att
en kvinna hade ansvaret fOr' den praktiska skotseln av hem oeh barn. Om ingen av
fOraldrarna var lamplig var det bast fOr barnet att bli omhandertaget av nagon s lakting ,
fOrtradesvis mor- eller farforaldrar. Utgangspunkten fOr domstolens arbete var att det
oftast gick att faststalla att den ena foraldern var lampligare an den andre och det var
sail an som barnets behov av bada sina fOraldrar namndes . Pa senare tid, atminstone fdlll
70-talet och framat, ar det just detta behov som har betonats aven om det visat sig att
modern ar den som fortfarande oftast handhar den faktiska vardnaden om barnen.
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Bilaga 1 (I)
Bilaga 1. Lagtexter angaende vardnaden om barn efter aktenskapsskillnad
1734 ars lag • Giftermalsbalken
XIII. CAP
Om skilnad i aehtenskap; oeh hum barn upJostras skola, ther achtellskaps ski Iliad sker.
3. §. Nu ar skilnaf skedd, och asamjer them ej, hvil~enthera barnen nar sig hafva skal;
vare ta thertil narmast, then sig ej fOrbrutit hafver. Ar then ej fallen til at fOrese barnen;
ta ager Domaren skiida, hvad heller then brotslige, eller nagor annar them til sig tag a
ma; och antingen the blifva nar then brotsliga, eller nar andra, gange til fodo och
upfostring theras, sa mycket af fadrens och modrens gods, inkomster, Ion, eller slogder,
som Domaren skialigt prbfvar.

XV. CAP.
Hunt //led bo oeh barn ells uppeha/leJorhd/las skal, ta mall oeh IllIstm lagliga ski/jas til
sang oel! stile.
1. §.
Varda man och hustru lagliga skilde til sang och sate, och ar mannen thertil vallande;
sitte ta hustrun med egendomen i boet qvar. Hafva the barn samman; ta ma hustrun
them nar sig hafva. Nu ar hon ej fallen, at allena them och boet foresta; namne ta
Domaren them henne rada och hielpa mage; och prbfve hvad mannen skal niuta til fOdo
och tarf sitt C... ) Ar hustrun vallande til thenna skilnad; ta ma hon ej boet fOresta, utan
prbfve Domaren , hvad mannen henne til uppehalle gifva skal C.. .).
2. §. Nu aro de begge til ~kilnaden vallande ; ta ager then boet och barnen fOrese, som
bast thertil fallen ar C... ) Aro the lika thertil fallne; vare ta mannen narmare. Ar thet
ingenthera; namne ta Domaren tvanne goda man, som barn en och egendomen varda,
och late mannen och hustrun med barnen theraf underhall fa .
1903 • Giftermalsbalken

15 kap 2 §
Nu aro de bagge tillskillnaden vallande; da ager den boet och barnen forese, som bast
dartill fallen ar C... ) Aro de lika dart ill fallne; ski/je da dOlllaren delll ellle/lan, ejier ty
SOli! skaligt profvas. Ar det ingendera; namne da domaren tvenne goda man, som barnen
och egendomen varda, och late mannen och hustrun med barnen daraf underhall fa.
1915 • Lag om iiktenskaps ingaende och upplOsning
6KAP
Om hemskillnad och aktenskapsskillnad
23 §.
Nar hemskillnad eller aktenskapsskillnad meddelas, fOrordne ratten tillika, vilken av
makarna skall hava vardnaden om barnen eller, om ej alla .barnen bora sta under ena
makens vardnad, huru de skola fOrdelas mellan makarna. Aro makarna ense, give ratten
sitt beslut i overenskommelse med vad de onska, sa framt det ej ar uppenbart stridande
mot barnens basta; asamjas de ej, bestamme ratten, efter ty med hansyn till barnens
basta finnes skaligt. Bar ena maken huvudsakligen skulden till skillnaden, och aro de
lika skickade att hava vardnaden om barnen, vare den andre narmast dartill.
Innan forordnadne, som nu sagt, meddelas, varde , nar anledning dartill forekommer,
yttrande inhamtat fran barnavardsnamnden.
Make, som ej har vardnaden om barnen, ma ej betagas tillfiille till umgange med dem,
med mindre sarskilda omstiindigheter dartill fOranleda. Nojes han ej at vad andra maken
harutinnan bestammer, skilje ratten dem emellan.
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Bilaga 2
Bilaga 2. Forteckning over akter som behandlats i undersokningen
Nr i Civildomboken

Aktnummer/ar

1951

390ch 127
42
65
68
72
172
191 och 224
202

14/51
250/49
253/50
296/50
197/49 och 295150
337/50
120/50
145/51

1952

8
51
61
62
860ch 140
104 och 201
112
130
190
192
203
233
268
271

267/51
34152
378/51
68/52
94/520ch 140/52
104/52
55152
12/51
10/52
255/52
53151
70/51
201,5/51 och 347/52
99152

1953

44
89
148
151
224
237

70/53
118/53
111/52 och 222153
214/52
302,5/53
100/52
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The Department of Child Studies
Linkoping University hosts an interdisciplinary Institute of Advanced Study
known as the Institute of Tema Research. The Institute of Tema Research is
divided into five separate departments, each of which administers its own
graduate program, and each of which conducts interdisciplinary research on
specific, though broadly defined, problem areas, or "themes" (tema in Swedish,
hence the name of the Institute) . The five departments which compose the
Institute of Tema Research are: the Department of Child Studies (Tema B), the
Department of Health and Society (Tema H), the Department of
Communication Studies (Tema K), the Department of Technology and Social
Change (Tema T), and the Department of Water and Environmental Studies
(Tema V).
The Department of Child Studies was founded in 1988 to provide a research
and learning environment geared toward the theoretical and empirical study of
both children and the social and cultural discourses that define what children
are and endow them with specific capacities, problems, and subjectivities. A
specific target of research is the processes through which understandings of
'normal' children and a 'normal' childhood are constituted, and the roles that
children and others play in reinforcing or contesting those understandings. The
various research projects carried out at the department focus on understanding
the ways in which children interpret their lives, how they communicate with
others, and how they produce and/or understand literature, language, mass
media and art. Research also documents and analyses the historical processes
and patterns of socialization that structure the ways in which childhood and
children can be conceived and enacted in various times, places and contexts.
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