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INLEDNING
I foraldrabalkens 6 kap 1 § stadgas att
" Barn har ratt till omvArdnad, trygghet och en god fostran . Barn skall beh.ndlas mod aktning lor sin
person och egenart och tar inte utsiittas for kroppslig bestraffuing eller aJUl.n krankande
behandling."

Paragrafen tradde i kraft den I juli 1983, men har haft sin motsvarighet i den svenska
lagstiftningen alltsedan 1920 ars lag om barn i aktenskap. Denna studie behandlar fragan vad
vardnad oeh god fostran, sa som det har framstallts i lagstiftningen under 1900-talet, egentligen
har inneburit. Vad ar det for overgripande forandringsproeess som har gjort sig gallande i
svensk lagstiftning rorande barnets rattsliga stallning oeh hur har barnets forhallande till sina
vardare definierats oeh beskrivits? I det har sammanhanget ar det av vikt att diskutera vilka
olika krafter som har gjort sig giillande i forandringen .

Ar 1900 skrev Ellen Key boken Barnets Arhundrade. Boken inneholl en vision om ett battre
samhalle oeh uttryekte en forhoppning om at! 1900-talet skulle bli just barnets arhundrade.
Under 1900-talet har inneborden av begreppet barndom verkligen forandrats. Denna studie
gors inom ramen for ett vidare forskningsprojekt, Barnets Arhundrade, diir den forandrade
synen pa barndomen analyseras. I projektet, diir forskare fran olika diseipliner arbetar, granskas
visionen om barnets arhundrade oeh de atgarder som vidtagits for barnets skull. Vad har
utveeklingen inneburit for barn en? Vilka ar de oavsiktliga konsekvenserna !IV det
valfardsprogram som satts igang? Hur utformades den nya verkligheten oeh de nya visionerna,
oeh med vilka medel? Hur skapades den nya barndomen?
Viviana Zelizer har tidigare i en studie visat hur en foriindring i varderingen av nyttan av
bamet, ekonomiskt oeh kiinslomassigt, skedde i USA kring 1900-talets borjan. Barnet, som
tidigare varderats efter sin formaga at! ekonomiskt kunna bidra till familjens oeh hemmets
uppehalle, kom att en helt ny roll da det inte langre forviintades bidra till familjens ekonomi,
ut an i stiillet skulle ga i skola oeh lara sig for framtiden. Bamet blev ekonomiskt viirdelost, men
kanslomiissigt oViirderligt. Denna forandring kom att' paverka inte bara miinniskors beteende,
utan iiven Jlolitiska beslut oeh landets lagstiftning. I I en annan studie rorande
foriindringsproeessen avseende barnets stiillning menar Asa Ljungkvist at! lagstiftningen
rorande aga hade sin grund i det forhallande som radde mellan bestraffare oeh subjektet for
bestraffuingen. Genom at! se barnen som foriildrarnas angeliigenhet oeh inte som samhiillets,
kom debatten om inforande av forbud mot a~a at! ses som et! inkriiktande i foralderns frihet
istallet for en utvidning av barnets riittigheter.

ra

De lagar som galler i ett land iir beroende av de idestromningar oeh ideal som riider i det!a land
yid tiden for lagens tillkomst. Jag har i denna studie sokt finna hur lagstiftaren resonerade nar
han valde en viss formulering, vilka argument som fordes fram oeh vilka argument som fiek
overtaget over andra. Genom denna arbetsmetod har en karna i de argument som vunnit
riksdagens, den lagstiftande forsamlingens, gillande kunnat blottliiggas. Darigenom har det
varit mojligt at! visa vilka ideal rorande synen pa barnet oeh vardnaden om det, som varit
ledande i Sverige under den behandlade perioden.

lZelizer, Prieing the Priceless
2Ljungkvist, C-uppsats i historia, Ris oeh rotting en studie i straffinentalitet

2

For at! finna den overgripande forandringsprocessen i den svenska lagstiftningen rorande
barnets rattsliga stallning och barnets forhallandet till dess vardare, har en rad mer empiriskt
inriktade fragor stalits. Vad skall barnet fostras till? Vem skall fostraivarda barnet? Vad innebar
det av lagstiftaren sa ofta anvanda uttrycket "barnets basta"? Hur har lagstiftaren set! pa
barnet, foraldrarna och relationerna dem emellan da han valt en viss formulering?
I arbetet har jag gjort tre nedslag i utvecklingen. Jag har valt at! granska arbetet kring dels
1917 och 1920 ars lagar om barn utom respektive i aktenskap, dels 1949 ars foraldrabalk och
slutligen 1983 ars foraldrabalk. Dessa tre nedslag ar motiverade av at! lagstiftningen ayseende
omvardnaden av barn yid dessa tillfalien genomgar stora forandringar. I 1917 och 1920 ars
lagar samt i 1983 ars lag infors nagot helt nytt i lagstiftningen. I de tidigare lagarna definieras
for forsta gangen begreppet vardnad, i den senare lagstiftningen har barnet givits rat! att inte
bara erhitlla yard och uppfostran, ut an aven rat! att behand1as med aktning for sin person och
egenart. I 1949 ars 1ag sammanfordes de olika barnlagar som tidigare funnits for forsta gangen
till en gemensam foraldrabalk . Yid varje "nedslag" gors dels en redovisning av lagtexten och
dess tillkomst, dels fors ett resonemang om den forandringsprocess som gor sig gallande och
om de olika krafter som gor sig gallande i lagstiftningsarbetet.
Yid arbetet med denna studie har relevant lagstiftning och forarbetena till denna lagstiftning,
riksdagsmaterialet, gatts igenom. Till grund for studien 1igger aven vi ss litteratur pit omradet.
Arbetet omfat!ar endast foraldrabalken och lagarna om barn i respektive ut om aktenskap. Det
hade i och for sig varit mojligt at! gora ett vidare arbete dar aven annan lagstiftning som beror
barnets rat!sliga stallning hade analyserats. Jag har emellertid valt bort denna mojlighet, da
belysningen ay den ovan stallda fragestallningen inte kan forvantas oka i sa valdigt stor
utstrackning yid en sadan vidgning ay studien.
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BARNLAGARNA M 1917 OCH 1920
Inledning
Vilka ideal radde i Sverige rorande synen pa barnet oeh vardnaden om det, under seklets forsta
artionen? Oeh vilka krafter gjorde sig giillande da barnlagarna ar 1917 oeh 1920 kom till?
Nedan gors forst en redovisning av lagstiftningen oeh arbetet yid lagarnas tillkomst, darefter
aterknyts resonemanget till den overgripande fragestiillningen.
I Sverige saknades yid denna tid fullstiindiga oeh sammanhiingande regler rorande
rattsforhallandet mellan foriildrar oeh barn, oeh de regler som fanns reglerade framfor allt arv,
bord oeh ekonomiska forhallanden. I det stora lagverket fran ar 1734 kan man finna ell
stadgande angaende barns uppfostran. Det foreskrevs, i arvdabalken 22 kap 2 § 1734 ars lag,
att barnen skulle "upptuktas i den ratta evangeliska liiran, gudsfruktan, dygd oeh iira oeh till
sad ana ovningar oeh hanteringar hall as, som dess stand, villkor oeh iimne kraver".
UtIiindsk lagstiftning hade emellertid mer systematiskt borjat reglera fragor rorande foriildrar barn. I samband med det stora lagstiftningsarbetet 1909 - 1920 angaende en ny svensk
giftermalsbalk , kom aven forhiillandet foriildrar - barn att behandlas av lagberedningen.

1917 MS LAG OM BARN UTOM AKTENSKAPET
Inledning
Genom Lag (1917:376) om barn utom aktenskap (LBuA), kom utomiiktenskapliga barns
stallning att regleras i en sammanhallen lag. Kungl. Maj:t hade ar 1909 forordnat att det skulle
ske en omarbetning av giftermalsbalken oeh vissa delar av iirvdabalken, oeh diirvid tillsatt en
lagberedning. Lagberedningens uppdrag vidgades 1911 sedan det inkommit skrivelser
angaende bl. a. behov av lagstiftning for tillgodoseende av utom iiktenskapet fodda barns oeh
deras modrars rattsliga stiillning?
Lagberedningen anforde att det utomiiktenskapliga (u.a.) barnets situation i allmiinhet var
betydligt mer ogynnsam an det (inomiiktenskapliga) i.ii. barnets. Det i.a. barnets fodelse var i
regel en kiilla till gliidje for foriildrarna oeh under uppviixten var barnet foremal for bada
foriildrarnas yard oeh omsorg. For det u.a. barnet var forhallandena de motsatta.
Havandeskapet var nagot foriildrarna helst hade vel at undga oeh det skulle i det liingsta d6ljas.
Modern arbetade ofta iinda fram till barnets fodelse oeh fodde ofta barnet i ensarnhet. Modern
forsokte oftast varda barnet val, men saknade i manga fall tillgangar oeh formaga. Fadern
betraktade i regel barnet som en borda, vilken han helst ville bli fri fran. Diirtill kom att det
manga ganger kunde vara svart att klargora vem som var far till barnet. Bade barnet oeh
modern kom .pa grund av dessa omstiindigheter ofta att lida nod. Modern lat ofta barnet
utaekorderas, vilket foranledde att barnet fiek siimre yard iin vad det hade fatt av sina foriildrar,
men aven om modern beholl barnet hos sig hade hon manga ganger inte rnojlighet att ge barnet
den yard som var onskvard. Barnet kom darvid att viixa upp under forhallanden som var
4
ofordelaktiga saval ur fysisk som ur andlig oeh moralisk synvinkel Statistiska uppgifter visade

Lagberedningen JuDep 1915 m, s 3f
4 Lagberedningen JuDep 1915 rn, s 71f
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pa ett hogre antal dodfodda barn, hogre barnadodlighet samt hOgre brottslighet bland de u.a.
bamen an bland barn fodda inom aktenskapet.5
Lagberedningen menade att aktenskapsinstitutionen var sa viktig for samhallet att det var helt i
sin ordning att uppmuntra det oeh stall a sig avvisande mot andra losare typer av forbindelser.
Det kunde inte anses lampligt att likstalla barn fodda utom aktenskapet med barn fodda inom
aktenskapet, men man maste forsoka skapa en lagstiftning som forbattrade de u.a. barnens
stallning. Man anforde att det inte kunde overensstamma med en sund rattsuppfattning att l:'tta
de u.a. barnen utsattas for lidanden 6 Denna installning framfordes aven av lagutskottet som
angaende aktenskapsinstitutet anforde att full likstallighet mellan barn fodda inom oeh barn
fodda ut om aktenskap var agnad att verka forsvagande oeh upplosande pa aktenskapet, oeh at!
det siirskilt kunde befaras att de mer varaktiga utomaktenskapliga forbindelserna ,
konkubinaten, skulle komma att oka.'
Lagberedningen uttalade att det var av vikt att inskiirpa foraldrarnas forpliktelser mot barnen.
Ett forsta problem lag i svarigheten att fa vetskap om vilka bamets foraldrar var. Vidare maste
man reglera vem av foriildrarna som skulle ha varden om barnet oeh vara dess fomyndare .
Slut ligen maste aven reglerna om foraldrarnas underhallsskyldighet forandras . Till skillnad fran
den yid denna tidpunkt gallande ordningen att foraldrama, oberoende av om de sjalva hade det
mycket got! stallt, endast var skyldiga at! bekosta det allra nodvandigaste uppehallet oeh
uppfostran for barnet, ansag beredningen at! st6rre hansyn maste tas till foraldrarnas
ekonomiska forrnaga 8
Faststallande av faderskapet
1917 ars lag kom att bli den forsta eivilrattsliga lagstiftningen i land et dar fragan om
faderskapsfaststallan reglerades. Redan tidigare giillde emellertid i praxis att i de fall dar det var
visat at! en vi ss man haft samlag med modern under koneeptionstiden, ansags denne man vara
far till barnet. Ran alades darrned skyldighet at! betala underhall (till uppfostran) till barnet. 9
Lagberedningen menade att for at! kunna forbat!ra situationen for de u.a. bamen kravdes det
att foraldramas identitet blev kand. Betraffande moderns identitet radde det i oeh for sig i de
flesta fall inte nagot tvivel, men den rat! som sedan 1778 gallt for en kvinna at! kunna foda sit!
barn i hemlighet, ut an at! behova uppge vare sig sitt eget eller mannens namn, institutet "okand
moder", maste upphora. For att se till at! aven fadems identitet blev kand forordade
beredningen at! samhallet skulle ansvara for at! identiteten blev kand, genom erkannande eller
genom dom.1O
Lagberedningen foreslog at! faderskapstalan skulle kunna vaekas antingen av modem ell er av
bamavardsmannen (et! nytt institut som foreslogs skapas) a bamets viignar. Man konstaterade
sa att det var omojligt att bevisa at! viss man var far till bamet. I utlandsk lagstiftning hade man
valt att losa faderskapsproblematiken genom at! presumera at! den man som haft samlag med
modem under koneeptionstiden var far till barnet. Lag-beredningen foreslog at! samma regel
skulle galla i svensk rat!, men at! presumtionen i vissa fall skulle kunna hiivas. For at! hava
Lagberedningen JuDep 1915 m, s 72-74
Lagberedningen JuDep 1915 m, s 75f
7LUI917nr29,s15
8 Lagberedningen Ju Dep 1915 m, s 76
9 Saldeen, Faststiillande av faderskap, s 26
10 Lagberedningen Ju Dep 1915 m, s 76
5
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presumtionen gays mannen ratt att aberopa att han yid tiden for samlaget var impotent, att
kvinnan redan var havande ell er att bamet foretedde sadana rasegendomligheter att det
omajligt kunde vara mannens barn. Lagberedningen ville dock inte tillata mannen att aberopa
at! kvinnan haft umgange med flera man. Man menade at! om det hade varit majligt at! visa at!
det fanns starre sannolikhet for at! viss man var far till barnet framfor annan man, skulle en
sadan omstandighet kunna fa aberopas. Domstol hade darefter kunnat avkunna dom grundad
pa den foretedda bevisningen i malet. Men eftersom det inte var majligt at! pa medicinsk vag
utrana vem som var far till ett barn kunde sad an bevisning inte tillatas. II
Yid arbetet i riksdagen uttalades i motioner till riksdagen att faderskapsutredningama borde
vara mer grundliga an vad som ofta var fall et. Mannen borde tillatas att framstalla och styrka
invandningar om at! modern haft samlag aven med annan man under konceptionstiden. Med en
sadan grundligare faderskapsutredning kunde det u.a. bamet likstallas med det i.a. barnet i
fraga om arvsratt efter fadem. 12
Lagutskottet uttalade inledningsvis att det for den nya lagstiftningen var viktigt att inskarpa
foraldramas forpliktelser mot bamen och att skapa garantier for att forpliktelsema blev
fullgjorda. 13 Ifraga om faststallande av faderskap delade lagutskottet lagberedningens asikt.
Man framhall dessutom at! en grundligare typ av faderskapsutredning, dar den utpekade
mannen gays ratt at! utpeka att kvilUlan haft samlag aven med andra man, forrnodligen skulle
led a till fler och anstbtligare rattegangar (vilket for madrarna skulle komma at! ilUlebara et!
stort lidande) och svarigheter for domstolarna att verkligen kunna faststalla faderskapet. Detta
skulle i sin tur leda till att fler barn skulle komma at! rent rattsligt sakna en far, vilket skulle
14
skapa en ny k1ass av barn med synnerligen dalig stallning.
I riksdagens forsta kammare, dar en stark vilja att forbat!ra det u.a. bamets stallning i samhallet
kom fram,15 .anforde A1exandersson, riksdagsledamot for liberala samlings-partiet, at! da
styrkande av faderskap byggde pa sa laga villkor, kunde inte foljdema av ett utdamt faderskap
hell er bli sa stora. Det var en sak at! utdama bidragsplikt av en man som haft samlag med
modem under en sadan tid at! han kUl1de vara far till barnet, en helt annan at! lata barnet bara
malUlens slaktnamn. 16 En helt annan standpunkt framfordes av partibrodern Hellberg, som
menade at! lagforslaget redovisade det modema manniskooffrandet. Da kansumgange utan
vigsel ansags vara et! sardeles svart brott, bestratfades det enligt gammal "god" sed, sa at!
stratfet gick ut over de svaga och varnlasa - kvinnorna gjordes arelasa och bamen sa langt
majligt rattslaSa. 17 Han menade at! varje barn borde ha ratt till en far och en mor, och att varje
far och mor hade ett ansvar for sina barn - lika ansvar och lika ansvar for alia sina barn. DelUla
senare uppgift hall f.a. flera talare med om.I'
A1exandersson anforde vidare att en utvidgad faderskapsutredning skulle leda till att manga
kvilUlor skulle fa lida av foradmjukelse, da det uppenbarades at! de haft forbindelser med flera
man yid ungefar samma tidpunkt. 19 Mot detta anforde Stadener, aven han riksdagsledamot for
11 Lagberedningen JuDep 1915 rn, s 153 _ 160 11
12 Motion i FK iir 1917 nr 97, samt motion i AK iir 1917 nr 331
13 LU 1917:29, s 5
14 LU 1917:29, s 17tf
15 se t.ex. FKs'prot 1917:35, s 2 och 28
16 FKs prot 1917:35, s 6
17 FKs prot 1917:35, s 43
18 aas44 tf
19FKsprot 1917:35, s63 f
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liberala samJingspartiet, att misstanken om at! ogif'ta modrar hade forbindelser med tlera man,
vii ken aven framforts av lagutskottet, of'ta drogs fram av utpekade fader for att de skulle slippa
undan foljdema av en lattsinnig handling. Denna misstanke var dock of'tast inte med sanningen
20
overensstammande.
Debatten i andra kammaren praglades av liknande argument och asikter. Riksdagsledamot for
lantmanna- och borgarpartiet Peters son anforde t.ex. at! ef'tersom man valde en sadan losning
av fragan om faderskapsutredning at! bevisning i faderskapsmal av karaktar att aven andra man
an den utpekilde kunde var tankbara fader, inte tillats, kunde man inte heller tillata alltfor
langtgaende konsekvenser av ett faststallt faderskap. At! den man som haft samJag med
modem under konceptionstiden alades att betala et! bamuppfostrings-bidrag var en sak, men
man kunde inte lata bamet fa arvsrat! efter mannen pa sa losa grunder. En mer grundlig
faderskapsutredning skulle a andra sidan leda till tler "skandalprocesser", dar kvinnan of'ta
21
skulle komma at! hamna i en pinsam situation
I LBuA 26 § kom at! foreskrivas at! om det var utret! at! mannen haft samlag med modern
under sadan tid da barnet kunde ha avlats, skulle han anses vara far till barnet, om det inte var
uppenbart at! barnet inte avlats yid detta samJag.

Vardnad och formynderskap over bamet
Vardnadspliktens innehiill var annu inte reglerad i svensk ratt och beredningen menade at! den
inte heller kunde regleras alltfor detaljerat eftersom det rorde sig om et! sa personligt
forhallande. Lagberedningen ansag emellertid att svensk rat!, i likhet med frammande ratt,
borde innehalla mer fullsUindiga regler angaende vardnadens innehall och angaende vem
vardnaden skulle tillkomma an vad som var fallet. Denna forandring av lagstiftningen borde
emellertid ske. yid revisionen av foraldra- och formynderskaps-ratten. Man ville inte foregripa
det arbetet, utan ville noja sig med at! foresla bestam-melser dar det kunde vara pakallat at! ha
22
avvikande regler rorande de utomaktenskapliga bamen
Vissa inslag i vardnaden ansags uppenbara: foraldrama hade en rat! och plikt att ta hand om
och soIja for bamet, at! ha viss makt over bamet (sasom at! bestamma var bamet skulle vara
bosat!) och at! bestamma over bamets uppfostran samt tukta del. Foraldrarna hade aven rat!
at! lata bamet ta tjanst hos annan eller lata bamet utfora arbete i hemmet. Dessa rat!igheter och
plikter menade beredningen menade vara av naturen givna. Dessutom forutsat!es de i annan
lagstiftning som berorde barns och akta makars situation. Den redan tidigare existerande regeln
i AB 22:2, 1734 ars lag, angaende at! barnet skulle uppfostras i den rat!a evangeliska laran,
gudsfruktan, dygd och ara, och laras upp i sad ana ovingar och hanteringar som dess stand och
villkor kravde agde fortfarande giltighet, med undantag av at! den religosa fostran numera tillat
aven andra trosbekannelser an den evangeliska larans 23

FKs prot 1917:35, s 67
AKs prot 1917:48, s 35 f
22 Lagberedningen JuDep ill 1915, s 84
23 Lagberedningen JuDep ill 1915, s 82 f, hanvisade har bl.a. till foreskriftema i 1734 ars
lag angaende aktenskapsskillnad och vissa arvsregler, samt till formynderskapsreglerna dar
formyndarens uppgift visserligen friimst var at! represent era bamet utat och at! ombesoIja
hans ekonomiska angelagenheter, men dar aven overvakning av varden om bamet spelade
en vasentlig roll
20
21
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Lagberedningen tog upp fragan om vem av foraldrarna som skulle ha vardnaden om det u.a.
barnet. Beredningen ansag att vardnaden om barnet i det dagliga livet (i det som uppfattades
som normalfallet - d.v.s inom aktenskapet) torde utovas av an den ena, an den andra av
makarna. Om modern och fadern var oense lag emellertid bestammande-ratten pa fad ern i.o.m.
att han var formyndare over barnet och mal srn an for kvinnan. I de fall mannen avled overtog
kvinnan formynderskapet och vardnaden om barnet. Om kvinnan sedan gifte om sig forlorade
hon ratten att vara formyndare over barnet men hade and a ratt at! ha varden om barnet. 24
I likhet med redan gallande oskrivna praxis, ansags att modern borde ha vardnaden om det
utom aktenskapet fodda barnet. Denna asikt vilade pa grunden att den personliga omvardnaden
om ett barn enligt naturens ordning i forsta hand tillkommer modern. Aven om modrar till barn
utom aktenskapet ofta "sakna sedligt allvar och lida av ogynnsamma levnadsforhallanden, gor
sig i regel aven hos dem den naturliga foraldrakarleken sa kraftigt gallande, at! det maste anses
fordelaktigast for barnet liksom Iyckligast for modern, att hon har barnet om hand och bar
ansvaret for dess vardande. ,,25
Modern borde aven erhalla formynderskapet over barnet. Lagberedningen anforde att det
visserligen i praktiken visat sig att modern ofta saknade formaga att foretrada barnet som
formyndare. Friin olika hall hade det darfor foreslagits at! det for varje barn skulle forordnas
en formyndare via domstol. Beredningen menade emellertid att detta skulle leda till at!
modrarnas ansvarskansla och auktoritet hos barnen blev lidande, och at! det dessutom skulle
mota stora praktiska svarigheter pga befolkningsforhallandena och domstolsorganisationen i
landet. I stall et foreslog beredningen at! den ensamstaende modern skulle erhalla
formynderskap over barnet, men att hon skulle fa hjalp och stall as under kontroll av en
barnavardsman, vilket var ett institut man foreslog skulle inforas 26
Som komplettering angaende barnavardsmannainstitutets innehall och barnavardsmannens
uppgifter anforde lagutskottet bl.a. at! det alag denne att bista modern med rad och
upplysningar samt att se till att barnets ratt och basta kunde tillvaratas 27
I de fall modern och fadern kom overens om att fadern skulle ha den "rattsliga makten" over

barnet, menade lagberedningen at! detta borde foregas av en provning yid domstol. Denna
provning behovdes for at! prova om fadern verkligen var lamplig at! ta hand om barnet,
eftersom " fadern enligt naturens ordning inte star barnet sa nara som modern och i allmanhet
inte heller kan anses lika skickad att uppfostra barnet som modern ..... " Fadern skulle aven ges
mojlighet at! erhalla den rattsliga makten over barnet i de fall modern visade sig vara verkligt
olamplig.28
I riksdagens forsta kammare uttalade Petren, socialdemokratiska gruppen, vikten av at! barnet
sarskilt under den forsta levnadstiden kom i atnjutande av modersvarden. Det
utomaktenskapliga barnet fick ofta vaxa upp under mycket beklagansvarda forhallanden, da
den ogifta modern maste forsorja sig och barnet, och darmed inte hade mojlighet at! skota om
barnet. 29 Riksdagsledamot von Mentzer, tillhorande nationella partiet, framforde a sin sida

Lagberedningen JuDep ID
25 Lagberedningen JuDep ID
26 Lagberedningen JuDep ID
19 §§
27 LU 1917:29, s 7
28 Lagberedningen JuDep ID
29 FKs prot 1917:35, s 28
24

1915, s 82 f
1915, s 84 f
1915, s 85 f Ang barnavardsmannainstitutet se LBuA 13 -

1915, s 86 f
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vikten av att barnet erholl yard av bade modern oeh fad ern. Barnet hade, menade von Mentzer,
ratt till faderlig tillsyn oeh uppfostran, vilket det skulle erhalla inom familjen oeh hemmet.
Hemmets huvuduppgift var att lara familje-medlemmarna att troget uppfylla sin plikt, oeh den
som uppfostr~ts till en god familjemedlem blev aven en god medborgare 3 0 Starner, liberala
samlingspartiet, anforde i diskussionen kring om det utomaktenskapliga barnet skulle ha
arvsratt eft er fad ern oeh ratt att bara fad erns efternarnn, att det all manna rattsmedvetandet
borjat omfattat faderns ansvar aven for sitt u.a. barn. 3 !
I riksdagens andra kammare uttalades, precis som i forsta kammaren, ett allmant stod for det
32
lagarbete som nu pagiek, oeh for forsoken att forbattra de u.a. barnens stallning.
Forbattrandet av de u.a. barnens stallning kunde emellertid inte la ske pa bekostnad av
familjelivet. 33
Riksdagsledamot Pettersson, liberala samlingspartiet, anforde angaende de u.a. barnens arvsratt
efter fadern, att debatten i mangt oeh myeket handlade om att de u.a. barnens faktiska stallning
var en helt annan an de i.a. barnens. "Denna faktiska olikhet ar pataglig oeh obestridlig. De
akta barnen fodas, vaxa oeh fostras i ett hems varma atmosHir. En moders oga lyser over deras
barndom oeh foljer med gladje oeh stolthet deras framsteg. En fader, som kanner ansvar for
deras ode, leder deras uppfostran oeh ar deras stod oeh hjalp, da de skola ut i livet. De 'oakta'
barnen ater veta ofta ieke av vare sig far eller mor. --- I somliga fall leva de tillsannmans med
sin moder oeh la vaxa upp i ha§net av hennes omhet, men oeksa i skuggan av hennes skam.
Nagon far se de i regel ieke till ." 4
I LBuA 2 § kom slut ligen, utan vidare diskussion, att stadgas att barnet skulle sta under
moderns vardnad oeh formynderskap. Om foraldrarna var ense kunde fadern, efter anmalan till
ratten, forordnas som formyndare for barnet i stallet for modern. Vi dare stadgades att om
modern var olamplig att "forese" barnet ell er om hon avled, skulle ratten forordna annan, i
forsta hand fadern, som formyndare for barnet. Den foralder som inte hade vardnaden om
barnet skulle enligt samma lagrum ges tillfalle till umgange med barnet.

Underhilll till barnet
I fragan om underhilll till barnets uppvaxt oeh uppfostran konstaterade lagberedningen att det i
detta hanseende saknades allmanna stadganden rorande i.a. barn, men at! regelsystemet vilade
pa forutsattningen att foraldrarna till de inomaktenskapliga barnen hade en forpliktelse att
under barnens uppvaxttid sorja for dem 35 Aven angaende fragan vilken karaktar
36
underhilllet/fostran skulle ha, kunde man finna vagledning i det redan gallande regelsystemet
Regelsystemet vilade pa forutsat!ningen at! barnet skulle uppfostras efter foraldrarnas
samhallsstallning oeh formogenhetsforhallanden. Om foraldrarna hade en god stallning hade
barnet rat! till hogre undervisning oeh yrkes-utbildning, om foraldrarna daremot var mind re
FKs prot 1017:35, s 70
FKs prot 1917:36, s 3
32 Se t.ex. AKs prot 191 7:48, s 16
33 Se t.ex. AKs prot 1917:48, s 20
34 AKs prot 1917:48, s 25
35 Lagberedningen JuDep 1915 m, s 90. Har hanvisades bl.a. till vissa stadganden i
giftermiilsbalken oeh i iirvdabalken.
36 Lagberedningen JuDep 1915 m, s 91 hanvisade har till iirvdabalken 22:2 oeh till
forordningen den 21 december 1857 angaende vad i testamente givas ma m.m.
30

3!

9

valsituerade kunde barnet endast erbjudas folkskola och kortvarig eller ingen yrkesutbildning
ails. Det lag vidare i sakens natur at! man yid uppfostran av i.a. barn hade at! ta hansyn till
barnets iinskemal och anlag. Uppfostran av barnet kunde inte anses avslutad yid na~on
bestamd alder, ut an skulle fortga till dess barnet var i stand at! sjalv skaffa sig sit! uppehalle. 7
Betraffande u.a. barn fanns emellertid en uttrycklig underhallsskyldighet for foraldrarna
angiven i arvdabalkens 8 kapitel 7 §. Denna underhallsskyldighet avsag niidtorftig foda och
uppfostran fram till dess barnet kunde klara sig sjalv. Omfattningen av underhalls-skyldigheten
hade enligt praxis faststallts till at! foraldrarna inte var skyldiga att bekosta mer an vad som var
absolut niidvandigt for barnets underhall och uppfostran. Det!a medforde bl.a. at! barnet var
hanvisad till at! sjalv klara sin forsii~ning yid m~cket lag alder, oavset! foraldrarnas
levnadsomstandigheter och formiigenhetsforhallanden. 8 Lagberedningen menade at! rat!visan
och humaniteten kravde at! de u.a. barnens villkor i detta avseende forbaltrades. Da det u.a.
barnets foraldrar inte levde tillsamrnans och foraldrarnas levnadsvillkor ofta var mycket olika,
kravdes det andra regler for de u.a. barn ens underhall an for de i.a. barnens. Yid jamforelser
med gallande utlandsk ralt, fann man tva huvudalternativ yid bestamrnande av underhall barnet gays antingen ralt at! leva pa samma villkor som modern eller pa samma villkor som den
bast situerade. Lagberedningen fann emellertid inte nagot av alternativen lampligt. I stall et
foreslog man at! barnets underhall och uppfostran skulle avpassas efter bAd a foraldrarna s
villkor. Barnets rat! till underhall skulle upphiira tidigast da det f)dlde 15 ar, senast da det fyllde
18 ar (tidpunkten skulle vara beroende av foraldrarnas miijlighet at! ge underhall) .
Avseende 15-arsgransen anforde beredningen alt barnet dessforinnan inte ut an men ell er fara
for livet och halsan kunde forsii~a sig. Yid 15 ars alder kunde emellertid vissa typer av arbete
utforas. Dessutom hade barnet yid denna alder oftast konfirmerats och bland de mindre
bemedlade ansags uppfostran darmed avslutad. Beredningen fann alt med en konstruktion dar
underhallsskyldigheten gjorts beroende av foraldrarnas ekonomiska situation var 15-arsgransen
lamplig 39
I motion till riksdagens forsta och andra kamrnare anforde en grupp riksdagsledamiiter
tillhiirande liberala samlingspartiet at! den . tidigaste tidpunkt da foraldrarnas
underhallsskyldighet mot barnet kunde upphiira borde vara da barnet uppnat! 16 ars alder.
Motionarema menade at! det var sjalvklart at! foraldrarnas underhallsskyldighet inte kunde
upphiira tidigare an sarnhallets. Yid et! ornhandertagande av elt barn upphiirde visserligen
sarnhallets forsiirjningplikt da barnet fyllt 15 ar, men det hade fran flera hall yrkats at!
aldersgransen skulle hiijas till 16 iir. En hiijning fran 16 ar kunde inte hell er anses vara alltfor
betungande for foraldrarna, om man bl.a. beaktade at! det var iinskvart at! barnet erhiill en
40
anspraksliis yrkesutbildning Riksdagsledamiiter tillhiirande den socialdemokratiska gruppen
anforde i motion till riksdagens andra kamrnare at! barnet borde ha ralt till sa god uppfostran
som miijligt. Det borde darfor erhalla uppehalle och uppfostran med hansyn tagen till de villkor
som den bast situerade av foraldrarna levde under 41
Lagutskot!et menade at! den foreslagna Iydelsen av paragrafen var en lamplig och
andamalsenlig· liisning av fragan om foraldrarnas underhallsskyldighet. Vad gall de motionen
angaende hiijning av 15-arsgransen till en 16-arsgrans, pekade lagutskottet pa att avsikten med
Lagberedningen JuDep 1915 rn, s 91
Lagberedningen JuDep 1915 rn, s 92 f
39 Lagberedningen JuDep rn 1915, s 93 ff
40 Motion till FK 1917 nr 97 och motion till AK 1917 nr 331
41 Motion till AK 1917 nr 330
37

38
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ett aldersintervall (15 - 18 ar), var ett foraldrarnas underhallsskyldighet i det enskilda fallet
skulle avgbras eft er foraldrarnas villkor och bvriga omstandigheter. Pa landsbygden kunde en
15-aring fbrsbrja sig sjalv och mbjlighet till fortsatt skolgang eller yrkesutbildning fanns i
allmanhet inte. Det var ocksa vanligt att bade barn inom och utom aktenskapet faktiskt tog
tjanst yid denna alder, och det skulle inte vara lampligt att forsatta u.a. barn i en battre position
an i.a. barn. I staderna var det inte lika latt for en 15-aring at! forsbrja sig och hiir borde barnet
ges mbjlighet till yrkesutbildning. Fbraldrarnas underhallsskyldighet maste i dessa fall fortga
langre. Vad gallde motion en angaende at! barnets villkor borde avgbras med hansyn tagen till
den foraldrer som var bast situerad, menade lagutskottet bl.a. at! detta skulle kunna leda till at!
det skulle vara ombjligt for barnet att vistas hos modern.'2

I riksdagens debat! anforde Petren, socialdemokratiska gruppen, vikten av att barnet faktiskt
lick ett underhall sa att det gays mbjlighet till en enklare yrkesutbildning. Det fanns en risk att
man aven for barn bosatta i staderna fattade beslut om att underhallsskyldigheten skulle
upphbra yid IS ars alder. En 15-aring bosat! i staden kunde knappast erhalla annat an
sasongsarbete. Det fanns da en stor risk at! barnet hamnade i brottslighet. Petren menade att
orsaken till den hbga brottsligheten bland u.a. barn lag i des sas ogynnsamma
uppvaxtforhallanden. Det borde ligga i samhallets intresse att se till att minimialdern for ratten
att erhalla forsbrjning inte sattes alltfor lagt.'3 Riksdagsledamoten for nationella partiet
Rogberg svarade pa detta at! avsikten med et! aldersintervall faktiskt var att ge domstolar och
myndigheter mbjlighet att besluta om att under hall skulle kunna utga under langre tid om det
an sags vara det basta for barnet. Rogberg menade att det var alldeles sjalvklart att man i dessa
fall skulle tillgodose barnets basta.'4 Alexandersson, liberala samlingspartiet, som i bvrigt
instamde i Petrens yrkande, framforde att aven inom jordbruket hade man bbrjat anse att det
var viktigt att 'de unga, for at! i vuxen alder kunna klara sig battre, tick tillf<ille att skaffa sig en
utbildning innan de bbrjade sit! egentliga arbete.'5
Riksdagsledamot Persson, tillhbrande socialdemokratiska gruppen, uttalade i andra kammaren
att lagstiftningen borde visa pa det som var bnskvart, namligen att barnen inte skulle behbva
tvingas bort fran hemmen och ut i strangt arbete for tidigt . AlIa barn, oavset! om fot! i eller
utom aktenskapet, borde ges mbjlighet till atminstoneyrkesutbildning. Darfor borde den lagsta
aldern for upphbrande av ratt till underhallligga pa 16 iir. Vidare borde underhallet bestammas
efter den av foraldrarna som hade det bast stallt. Detta for att sakerstalla at! domstolarna
verkligen skulle komma at! ta hansyn till att den ena foraldern kunde vara betydligt mer
valsituerad an den andra 46

I lagens 3 § kom sa bamets ratt till underhall att regleras. Barnet gays ratt att av foraldrarna
erhalla sadant uppehalle och sadan uppfostran som med hansyn till bada foraldrarnas villkor
kunde anses skaligt. Denna ratt skulle kvarsta till dess barnet /Yllde lagst IS ar (genom
lagandring 1920:408 16 ar) om inte barnets anlag och omstandighetema i bvrigt gjorde at!
barnet borde erhalla fortsat! utbildning. Var och en av foraldrarna skulle enligt lagens 4 § la del
i underhallet av bamet efter sin formaga . Den foralder som inte hade vardnaden om barnet
skulle betala underhallsbidrag.

42 LU 1917nr29,s20f
4lFKsprot 1917nr36, s II
44 FKs prot 1917 nr 36, s 12
45 FKs prot 1917 nr 36, s 13
46 AKs prot 1917 nr 48, s 62 f
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1920 MS LAG OM BARN I AKTENSKAPET

Inledning
I samband med det stora lagstiftningsarbetet aren 1909 - 1920 angaende ny giftermalsbalk,
behandlades bl.a. aven fnigan om lag om barn i aktenskapet.
Som tidigare namnts saknade Sverige fullstandiga regler rorande forhallandet foraldrar - barn.
Lagberedningen menade att orsaken till avsaknad av rattslig reglering formodligen lag i att
rattsforhallandet foraldrar - barn var mer av sedlig natur an rattslig och att mannens stallning
som farniljens overhuvud an setts utgora ett rattsligt hinder att kriiva honom pa forpliktelser
gentemot farniljemedlemmarna. Det hade emellertid framtratt behov av mer fullstandiga regler
angaende rattsforhallandet mellan foraldrar och barn, bl.a. da reglerna om aktenskap
forandrades och da det framfordes krav pa likstallighet mellan man och kvinnor. Beredningen
ansag darfor att det var lampligt att i samband med reformeringen av giftermalsbalken aven
lagga fram ett forslag tilllag om barn i aktenskap (LBiA)47

Formynderskapet och vardnaden om barnet
Fragan om ansvaret for barnet hade tidigare losts sa att plikten och ratten att ha omsorg
(vardnad) om barnets person hade ansetts vila pa foraldrarna p.g.a. ..."det naturliga
forhilllandet mellan dem och barnet" .... I fraga om barnets ekonorniska angelagenheter var
fadern enligt sarskild formynderskapslagstiftning, formyndare for barnet. Man hade emellertid i
svensk ratt aldrig k1argjort skillnaden mellan formynderskapet och vardnaden. Den som hade
formynderskapet over barnet hade ocksa skyldighet att overvaka varden av barnets person.
Stadgandet i 1734 ars lag AB 22:2 om hur barnet skulle fostras var t.ex. riktat till formyndaren.
I europeisk kontinental ratt hade man daremot uttryckligt k1argjort vad begreppet
"foraldramakt" innefattade (i de fiesta rattsordningar innefattades dels ratt och plikt att sorja
for barnets person, dels att sorja for dess formogenhet) . Eftersom forhallandena i svensk ratt
var sa oklara ville lagberedningen k1arlagga vad som innefattades i de olika begreppen48
Lagberedningen anforde att i de stadganden som redan fanns pa ornradet, verkade man ha
utgatt fran att formynderskapet och vardnaden lag hos samma person. Detta gallde bade enligt
1734 ars lagstiftning och enligt nyare lagstiftning dar man uttryckligt namnt vardnaden som ett
fran formynderskapet skilt begrepp49 Beredningen menade dock att vardnaden borde tillfalla
bada foraldrama tillsammans, oavsett vem som hade formynderskapet. Den karlek och den
starka kansla for de naturliga plikterna som foraldrarna kunde antas hysa till det inom
aktenskapet fodda barnet, samt den starkt rotade ratten for foraldrama att ta hand om sitt barn,
medforde att det som regel maste antas vara bast for barnet om omsorgen om dess person lag
pa foraldrarna. Detta, menade beredningen, gallde oberoende av om foraldrarna ansetts
lampliga att vara formyndare for bamet eller ej . En sarskilt forordnad formyndare skulle med
detta forslag vara utesluten fran vardnaden.so

47 Lagberedning JuDep 1918 IV, s 421 f
48 Lagberedningen JuDep 1918 IV, s 423 f
49 Man hanvisade har bl.a. till 1734 MS AB 22:2, L (1915 :426) om aktenskaps ingaende
och upplosning 6:23 och till LBuA 2 §
50 Lagberedningen JuDep 1918 IV, s 424 f
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Yid tillkomsten av LBiAs tillkomst kom en mycket stor del av diskussionen att hand la om om
barnet borde sta under bad a foraldrarnas vardnad ell er under enbart en foralders (faderns)
vardnad. Diskussionen fick ett nara samband med den allmanna debatt som fordes om den gifta
kvinnans myndighet. Den ogifta kvinnan hade red an tidigare erhallit myndighet (vid samma
alder som mannen, d .v.s. yid 21 ars alder), men om kvinnan darefter ingick aktenskap forlorade
hon sin myndighet ocli mannen blev hennes malsman liksom han aven blev formyndare for
barnen i farniljen.
Lagberedningen menade att det forhiillandet att den gift a kvinnan var understalld mannen inte
stamde overens med den stallning kvinnan nu hade. Speciellt inte som hon fore aktenskapet agt
full riittslig handlingsformaga. Den framforda synpunkten att farniljens viilfard kriivde en enkel
ledning och att det darfor maste finnas en person med beslutandebefogenhet fortjiinade
visserligen att beaktas, men kunde .iinda inte ligga till grund for mannens beslutanderiitt. 51 Den
dittillsvarande ordningen att mannen haft husbondeansprak och darvid kunnat gora ansprak pa
att kvinnan iignade sig at yard av hem och farnilj kunde mot bakgrund av ovanstaende
resonemang inte liingre bibehallas. Yisserligen, ansag beredningen, var det med hansyn till
familjens intressen oftast lyckligast om hustrun iignade sig at yard av hemmet, men samtidigt
forelag det sarskilda fall diir det faktiskt lag i familjens intresse att hustrun iignade sig at
forvarvsarbete utanfor hemmet. 52 K vinnornas rnissnoje med de giillande reglerria om yardnad
an sag lagberedningen vara fullt berattigat. Barnet stod i manga fall modern niirmare an fadern,
detta giillde sarskilt for de sma barnen, och det fanns ingenting som talade for att fad ern skulle
vara mer liimpad iin modern att besluta om vad som var biist for barnet. Eftersom kvinnan
genom tillkomsten ay flera nya lagar komrnit att la en sjiilvstandigare stiillning iin tidigare,
ansag beredningen tiden iiven vara mogen for en foriindring av vardnadsfragan. Det foreslogs
diirfor att riitten att bestamma over barnets personliga angeliigenheter skulle tillkomma
foriildrarna i forening. 53
Till skillnad fran andra fragor rorande hem och farnilj dar lagstiftningen endast stadgade att
makarna skulle samrada for farniljens biista, ansag beredningen att det i fraga om barnets yard
var viktigt att sla fast att foraldrarna var skyldiga att fatta beslut. Det var for barnets viilfard
ofta nodvandigt att beslut fattades och foriildrarnas eventuella oformaga att enas kunde inte
tillatas ga ut over barnet. Yid skiljaktiga meningar fick makarna viinda sig till domstol. 54
Denna konstruktion yann inte fullt gehor i riksdagen. Flera ledamoter menade att vardnaden
om barnet i och fcir sig borde var gemensam, men att i de fall fciraldrarna blev oense, faderns
vilja borde bli den avgbrande. Denna asikt grundade sig i huvudsak pa att farniljen var en enhet
som farniljemedlemmarna maste underordna sig, och farniljens bverhuvud var enligt traditionen
farniljefadern. Forslaget att oense makar skulle kunna viinda sig till domstol ansags bryta mot
den allmiinna principen att husliga tvister inte skulle dragas infor domstol och dessutom skulle
en sadan ordning undergriiva foriildrarnas stallning i forhallande till barnen. 55 Som svar pa detta
anfordes att det maste uppfattas som mycket oriittvist mot modern om hon inte langre stod
under mannens malsmanskap, men anda inte blev betrodd med full vardnad om barnet.
Dessutom fick det iiven antas att modem ofta kiinde barnet och hade barnets fcirtroende i hogre
Lagberedningen Ju Dep 1918 IV, s 159 f
52 Lagberedningen JuDep 1918 IV, s 164
53 Lagberedningen JuDep 1918 IV, s 165
54 Lagberedningen JuDep 1918 IV, s 436
ss Motion i AI< 1920 nr 271, reservation till I LUs utlatande i I LU 1920 nr 27, s 114
samt 150-153, Riksdagens prot FK 1920 nr 35 s .54 och 56, Riksdagens prot AI< 1920 nr
41 s 53
51
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grad an fadem. For ratten att kunna vaeka talan infor domstol yid tvister i vardnadsfragan
anfordes att detta i oeh for sig var betankligt, men att det tyektes vara det enda sattet att kunna
trygga barnens ratt. Foraldraauktoriteten borde inte heller bli lidande pga detta da problemen
skulle komma att losas pa ett forstandigt satt infor domstol, i stallet for genom graI oeh
56
upptraden i hemmen.
Efter debatt i riksdagens bada kamrar tick emellertid lagrummet den utformningen att ratten att
bestamma over det i.a. barnets personliga angelagenheter skulle tillkomma bada foraldrarna
gemensamt,57 men att domstols avgorande av tvist i vardnadsfragan bara kunde komma ifraga
om nagon av foraldrarna, ell er bada, forsummade sin vardnadsplikt pa grund av missbruk,
58
sjukdom eller asoeialt leverne.
Vardnadens i/1/lehGll foreslogs utformas som plikter for foraldrama ell er annan som hade
vardnaden om bamet. F oraldrarna var skyldiga att se till att bamets rysiska oeh andliga behov
blev tillfredstallda ("Foraldrarna aro pliktiga att sorja for bamets person oeh att giva det
sorgfallig uppfostran" ... ). Lagberedningen menade att dessa plikter av naturen oeh sedelagens
bud var de framsta for foraldrama gentemot barnet. 59 Skyldigheten att bereda barnet sorgfallig
uppfostran avsag att ge bamet .... "saval sedlig oeh religios fostran som bibringande av
kunskaper oeh fardigheter." Tidigare gallande regler, bade skrivna oeh oskrivna, hade
foreskrivit att bamet skulle uppfostras efter foraldrarnas villkor. De nu foreslagna reglerna
utgiek fran samma standpunkt. Lagberedningen papekade dock att hansyn maste tas till barnets
anlag oeh at! foraldrarna var skyldiga at! ge barnet mojlighet till sarskild utbildning om det var i
behov av sadan pa grund av nagot kroppsligt Iyte. Om foraldrarna inte sjalva kunde bekosta
sadan utbildning skulle de soka samhallets hjalp60
Forutom att stadga att foraldrarna hade skyldighet att sorja for barnets person oeh uppfostran,
foreslog beredningen att det skulle uttryekligen skulle stadgas att foraldrama hade en
uppsiktsplikt over bamet. Denna plikt var till dels for att skydda barnet, dels for att skydda
tredje man. Forsummelse av uppsiktsplikt kunde leda till skadestands-skyldighet enligt sarskild
61
lagstiftning
Lagberedningen konstaterade att ratten oeh plikten att uppfostra bamet, aven medforde rat! at!
tukta bamet. Denna ratt var inte uttryekligt stadgad tidigare, men foreslogs nu bli det. Agan
tick bara ges i uppfostringssyfte oeh den skulle vara avpassad eft er bamets alder, person oeh
ovriga forhallanden . Den foralder som overskred eller missbrukade ratten att tukta bamet
kunde enJigt beredningens forslag frantas vardnaden.62
Lagberedningens forslag godkandes ut an vidare diskussion 63 I Lag (1920:407) om barn i
iiktenskap 2 § kom at! stadgas att bamet stod under foriildramas vardnad tills det ryllt 21 ar
ell er ingatt iiktenskap. Foraldrama var enJigt 3 § skyldiga at! sorja for bamets person oeh ge
det "sorgfallig" uppfostran. De var vidare skyldiga at! se till at! bamet erholl sadant uppehiille
56 1 LV 1920 nr 27 s 38, Riksdagens prot FK 1920 nr 35 s 55 oeh 57, Riksdagens prot
AK 1920 nr 41 s 57
57 LBiA6 §
58 LBiA 7 - 9 §§
59 Lagberedningen JuDep 1918 IV, s 426
60 Lagberedningen Ju Dep 1918 IV, s 428
61 Lagberedningen JuDep 1918 IV, s 430 f
62 Lagberedningen JuDep 1918 IV, s 431
63 Riksdagens prot FK 1920 nr 35, Riksdagens prot AK 1920 nr 41
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oeh sadan utbildning som, med hansyn till foraldramas villkor, barnets eventuella egna
tillgangar samt barnets anlag, kunde anses tillborligt. Foraldrama skulle slutligen enligt 4 § ha
uppsikt over barnet oeh yid uppfostran av barnet agde foraldrarna tukta barnet pa sadant satt
som med hansyn till bamets alder oeh ovriga omstandigheter kunde anses lampligt.

Kommentar till 1917 oeh 1920 ars barnlagstiftning
Begreppet vardnad definierades for forsta gangen i 1920 ars lag om barn i aktenskap .
Begreppet illfordes emellertid inte yid denna tidpunkt, utan hade funnits i svensk ratt under
lang tid . Begreppet fanns upptaget i 1917 ars lag om barn utom akenskap, men definierades dar
inte narmare. Uppenbarligen hade man aven tidigare gjort skillnad mellan begreppen vardnad
oeh formynderskap (jfr lagstiftning om att anka fiek formynderskap over sina barn da mannen
avled, yid omgifte forlorade formynderskapet men beholl vardnaden om bamen).
Precis som lagberedningen konstaterade tyeks den tidigare lagstiftningen ha utgatt fran att
vardnaden oeh formynderskapet lag hos samma person. Det som idag betraktas som den
rattsliga vardnaden bor med detta resonemag ha legat under samma person som haft
formynderskapet, i normalfallet fadem. Viss oklarhet tyeks dock ha forelegat da man samtidigt
talade om att foraldrama hade gemensamt ansvar for barnets person.
Den tidigare avsaknaden av mer utforlig rattslig reglering pa ornradet foraldrar - barn Iigger
troligen i makarnas inbordes rattsliga forMllande, nagot som lagberedningen oeksa narnnde i
forarbetena till LBiA. Den gifta kvinnan var omyndig. Mannen i aktenskapet var kvinnans
malsman oeh hade i oeh med detta beslutanderatt over henne. Yid skiljaktiga meningar om
forMllanden rorande bamets person hade mannen, i sin egenskap av malsman over kvinnan,
sista ordet i ' forhallande till kvinnan. Att mannen hade beslutanderatt rorande barnets
ekonomiska angelagenheter ar uppenbart, da fad ern var rattslig formyndare over barnet. Det
spelade emellertid i det sammanhanget egentligen ingen roll att fadern var formyndare over
barnet, eftersom mannen ju var malsman for kvinnan oeh hade sist a ordet i forhallande till
henne.
Till stod for antagandet att avsaknandet av lagstiftning pa omradet foraldrar - barn beror pa
foraldrarnas inbordes forhallande, kan aven anforas att debatten yid LBiAs tillkomst till myeket
ringa del handlade om vad begreppet vardnad kunde avse, utan i stallet kom att foras kring
vem av foraldrama som hade beslutanderatten oeh vikten av att bevara familjeenheten. Detta
anmarktes oeksa i riksdagens debatt av riksdagsledamot von Koch, Iiberala samlingspartiet: "
Det galler att la en losning, som framfor allt tar hansyn till det som ar allra viktigast i detta
avseende, namligen att bamen skola la mojligast goda framtid oeh skyddas for de faror oeh
olyekor, som kunna uppsta. Jag letade forgaves i herr Mollers anforande, som for ovrigt bar
spar av atskillig indignation, efter ett ord om barnens ratt oeh skydd oeh mojligheten att led a
dem pa den ratta vagen. Han talade myeket om svarigheterna for foraldrarna oeh om
aktenskapen, som skulle bliva utsatta for pafrestning,,64 Kvinnans stallning uppmarksammades
oeksa av Roing, aven han tillhorande liberal a samlingspartiet, som i samband med debatten om
LBuA konstaterade att debatten saknade kvinnliga synpunkter om de utomaktenskapliga
barnen oeh deras modrar. 65

64 Riksdagens prot FK 1920 nr 35, s 58
65 AKs prot 1917nr48, s 37
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Aven av propositionen framgar att reglema om gemensam vardnad om barnet i forsta hand
torde ha tillkommit i syfte att likstalla kvinnan med mannen, inte darfor att lagstiftaren ansag
att sadan vardnad var mest forenlig med barnets basta.66
Det ar har att lagga marke till att aven denna tidiga lagstiftning talar om vardnad och
formynderskap till "barnets basta". Detta barnets basta forpliktade foraldrarna att uppfostra
barnet sedligt och religiost samt bibringa det kunskaper och fardigheter. Stora skillnader
forelag emellertid avseende de kunskaper och fardigheter barnet ansags behova/ som an sags
vara till barnets basta. Behoven var beroende av den samhallsstallning foraldrarna hade och de
villkor foraldrarna levde under. Vidare kvarstod stora skillnader mellan barn inom aktenskap
och barn fodda utom aktenskap, trots intentionerna att forbattra forhallandena for de
utomaktenskapliga barnen. Begreppet vardnad gays i och for sig samma innehall bade for i.a.
barn och for u.a. barn, men foraldrarnas skyldighet att ha vardnaden om dem upph6rde yid
olika tidpunkter (21 resp 18 ar). Det framkommer ocksa med all tydlighet att medan ett barn
fott inom ak.tenskapet forvantades vara onskat och alskat, ansags ett barn fott utom
aktenskapet ofta vara en borda, inte minst for fadern .
Av forarbetena tilllagstiftningen framgar att reglerna syftar till att bevara familjen som en enhet
och att familjen bygger pa aktenskapet. Bade fragan om vem av foraldrarna som skulle ha
vardnaden om barnet och sarregleringen for barn ut om aktenskapet hade till syfte att skapa
starka familjer och bevara aktenskapets starka stallning. I riksdagsdebatten marks sarskilt oron
for de mer varaktiga utomaktenskapliga forbindelserna, konkubinaten, och andra losa
forbindelser. I riksdagsdebatten framskymtar aven asikten att reglerna rorande
utomaktenskapliga och inomaktenskapliga barn maste vara rattvisa, sett ur bade barnets och
familjens synvinkel och att de framfor allt maste leda till att starka foraldrarnas sedlighet och
ansvarskansla. 67
Vidare bygger reglerna pa forutsattningen att kvinnan i allmanhet agnade sig at arbete i
hemmet. Detta framskymtar bade i lagberedningens arbete och i propositionen.68 Det var
m.a.o . kvinnan och modern som skulle ha den dagliga varden om barnet.
Tanken pa modern som den vardande parten maste ha varit mycket stark. DA man tog upp
fragan om forbattrad stallning for det u.a. barnet hade det legat nara till hands att lata
argumentet att den foralder som hade det bast stallt (ekonomiskt, utbildningsmassigt, socialt
eller familjemassigt) skulle fa vardnaden om barnet. Men det argument et vagde inte ails
speciellt tungt i debatten om vardnaden om det utomaktenskapliga barnet, utan man antog
allmant att det var bast for barnet om vardnaden lag pa modern, trots att man ansag att den
ogifta modern i manga fall hade ett losaktigt och omoraliskt leverne 6 9
Nar det gallde de utomaktenskapliga barnen uppstod en krock mellan tva olika onskemal. Det
ansags dels vara viktigt att skapa starka familjer, dar modern var ansvarig for den dagliga
omsorgen om barnet, dels onskade man ge de utomaktenskapliga barnen storre trygghet an vad
som dittills varit fallet. De utomaktenskapliga barnens val kunde inte vila pa familjens grund.
Lagstiftaren menade att modern maste vara den lampliga vardnadshavaren aven i dessa fall,
Prop 1920:15, s 151 f
Se t.ex. FK prot 1917:35, s 59
68 Se lagberedningenJuDep 1918 IV, s 164 och prop 1920:15, s 136
69 Tanken pa modem som den viirdande parten och fadern som den forso~ande iir nagot
som for ovrigt aven uppmiirksammats i .andra arbeten, se t.ex. Gena Weiner, De raddade
barnen, s 199 If
66
67
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detta trots att man, som sagt, hade en hel del dubier om hennes moraliska styrka. Lagstiftaren
balanserade mellan de tva olika onskemalen. De u.ii. bamen fick en reglerad stiillning som i
manga avseenden gay dem en tryggare stiillning iin tidigare. Samtidigt fick inte dessa barn
samma stiillning som de i.ii. bamen. Orsaken till denna skillnad star att finna i samhiillets
viirnande om iiktenskapet och familjen, byggd pa iiktenskapet. Det u.ii. barnets viii fick inte
inkriikta pa familjen byggd pa iiktenskapet.

17
1949 ARs FORALDRABALK

Inledning
Mot bakgrund av de ideal som gjorde sig gallande i 1917 oeh 1920 ars lagar om barn i
respektive utom aktenskapet, ar det av intresse att se om idealen genomgiek nagon forandring
fram till ar 1949, da riksdagen fattade beslut om en foraldrabalk (den tradde senare i kraft den
1 januari 1950). Oeh om nagon sadan forandring skedde, vad var det da for krafter som lag
bakom den? For att fa dessa fragor besvarade gors forst en genomgang av lagstiftningen oeh
dess tillkomst, dar vissa fragestallningar far sarskild belysning. Darefter aterknyts materialet
med den overgripande fragesUillningen.
Avsikten med 1949 ars foraldrabalk var i manga avseenden endast att gora en formell
bearbetning av den redan gallande ratten. Balken ersatte bl.a. de tidigare namnda lagarna 1917:
376 om barn utom aktenskap oeh lag 1920:407 om barn i aktenskap. I propositionen uttalades
att man genom skapandet av en sarskild balk efterstravade en mer systematisk uppstallning oeh
att man red an yid utarbetandet av de olika lagarna rorande forhiillandet foraldrar - barn under
aren 1917 - 1933 hade asyftat att i framtiden sammanfoga lagarna till en gemensam lag ell er
balk.70
Faststallande av faderskapet till barn fott utom aktenskapet
Forslaget till en ny foraldrabalk omfattade bade barn fodda inom oeh barn fodda utom
aktenskapet oeh yid rernissforfarandet ansag flera instanser det vara positivt att de u.a. barnens
rattsliga sarstallning gjordes mindre framtradande.71 Trots detta avsags inte samma regler galla
for u.a.barn som for i.a. barn. Tvartom fastslogs i propositionen att begreppet aktenskaplig
bord, vilket skulle komma att regleras i lagens forsta kapitel, var av grundlaggande betydelse
inte bara for tillampningen av flera av reglerna i foraldrabalken utan aven for tillampning av
regler i arvdabalken 72 Betraffande faststallandet av faderskapet till u.a. barn hade man genom
forskning pa det medieinska ornradet natt sadana kunskaper att de sakkunniga i sitt forslag till
foraldrabalk fann anledning att pa detta omrade foresla stora forandringar i lagen. Den tidigare
lagstiftningen hade uppstallt som huvudregel att om det var visat att en man haft samlag med
modern inom koneeptionstiden, vilken i praxis givits varierad langd, skulle han presumeras
vara far till barnet. Presumtionen brots dock om mannen kunde aberopa omstandigheter som
gjorde det uppenbart omojligt for honom att vara far till barnet. Omstandigheter som kunde
aberopas var t.ex. att mannen yid tiden for sarnlaget var impotent, att modern redan fore
umganget med mannen var gravid eller att barnet foretedde rasegendornligheter som med
sakerhet visade att mannen inte kunde vara far till barnet. Det hade daremot inte varit mojligt
att aberopa skal som visserligen kunde tyda pa att mannen inte var far till barnet, men som inte
styrkte detta forhallandet. Bland dessa omstandigheter marks sarskiIt det forhallandet at!
modern haft samlag med annan an svaranden. Dessa regler hade tillkomrnit for att faderskapet
till barnet i sWrsta mojliga man skulle faststallas. Faststallande av faderskapet bedomdes vara
viktigt bade ur underhiillssynpunkt (modern oeh barnet hamnade lat! i en myeket svar situation
utan underhall oeh samhallet adrog sig stora ekonorniska palagor om det maste sta for
underhall till · faderlosa barn) oeh av hiinsyn till barnets kansloliv oeh anseende 73 Den
medieinska forskningen hade emellertid numera lett fram till att man genom
70 prop 1949:93, s 54 f
71 prop 1949:93, s 57
72 prop 1949:93, s 55
73 SOU 1946:49, s 77
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blodgruppsbesUimning i manga fall kunde utesluta vi ss utpekad man som far till barnet. Det
hade aven framkommit mojlighet att genom andra antropologiska undersokningar gora en
sannolikhetsbedomning huruvida en viss man var far till barnet.
De sakkunniga framholl att man inte kunde bortse fran de nya medicinska ronen yid
faderskapsbestamningen . Med hjalp av dessa ron kunde risken att gora felaktiga
74
faderskapsfaststallanden minskas I de sakkunnigas forslag till andring av lagstiftningen sades
att liksom tidigare skulle den man som det var visat hade haft samlag med modern under
konceptionstiden presumeras vara far till barnet. Faderskapspresumtionen skulle emellertid
falla om det i belysning av samtliga omstandigheter framstod som uppenbart osannolikt att
den utpekade mannen skulle vara far till barnet. Det!a forslag innebar att man till skillnad fran
tidigare skulle komma att acceptera faderskapsmal dar det inte bara forekom argument av
. typen att kvinnan redan var gravid yid samlaget med den utpekade mannen, utan aven
argument och utredning for styrkande att kvinnan haft samlag med fJera man under
konceptionstiden. 75 Om et! mal av ifragavarande slag skulle hallas framholls att den, om den
skulle komma att skada kvinnans rykte, borde hallas inom Iyckta dorrar 76
I propositionen framholls att lagstiftningen om barn utom aktenskapet vilade pa principen att
faderskapet skulle faststallas, aven om viss risk for misstag kunde foreligga, detta av hansyn till
barnets framtid . Man menade att det inte fanns anledning at! fninga denna princip. Den
foreslagna forandringen, dar faderskapspresumtionen skulle falla om det var uppenbart
osannolikt att barnet avlats yid det tillfalle da svaranden, mannen, haft samlag med modern,
ansag departementschefen vara val avvagt77 Detta skulle, utan att bryta mot den
grundlaggande principen angaende faststallande av faderskapet, oppna en mojlighet att yid
bevisning av viss betydande styrka, kunna frita den utpekade mannen fran faderskapet.
Departementschefen ansag emellertid att uttrycket "uppenbart osannolikt" borde ersattas med
"osannolikt". Nagon storre saklig skillnad jamfort med de sakkunnigas forslag ansag han inte
att detta skulle innebara. 78
I motioner till riksdagen fran socialdemokratiska och folkpartistiska ledamoter framholls att
med den ordalydelse som propositionen angav kunde mannen undga konsekvenserna av ett
faderskap genom att fora fram en omslandighet som pa nagot satt forsatte sannolikheten for
hans faderskap i tvivelsmiil. Detta kunde leda till trakasserier mot modrarna och skulle framfor
allt led a till et! akat antal faderskapsprocesser 79 Lag-utskottet ansag i likhet med
propositionen att andringen av lagstiftningen pa detta omrade var befogad. Lagutskottet ansag
inte heller att det lag nagon konkret skillnad i begreppen "osannolikt" och "uppenbart
osannolikt", varfor den i propositionen foreslagna formuleringen borde vara tillracklig. Genom
atl lagstiftaren markerat att faderskapspresumtionen bara fick brytas i de fall dar faderskapet
bedomdes osannolikt, hade klargjorts att det kravdes et! betydande matt av bevisning. 80
I riksdagens debatt framfordes likalydande argument. Anna Sjastrom-Bengtsson,
socialdemokrat, forklarade att trots att hon var medveten om att de ogifta modrarnas red an nu
svara stallning med den nya lagstiftningen skulle komma att bli annu svarare, ansag hon at!
SOU 1946:49, s 79f
75 SOU 1946:49, s 82
76 SOU 1946:49, s 83
77 prop 1949:93, s 88
78 ibid
79 motioner i FK 1949 nr 257 samt AK 1949 nr 321
80 LU 1949 nr 34, s 9 f
.
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forslaget till ny lagstiftning vara viktigt. Den man som i faderskapsmal utpekades som far till
barnet skulle kunna vara saker pa att han verkligen var fadem oeh darigenom komma att
uppfYlla sin underhallsskyldighet mot barnet oeh "i basta fall aven personligen intresserar sig
for sitt barn,,81 Robert Kriigel, soeialdemokrat, hanvisade till de allt mer tilltagande kraven pa
att u.a. barn skulle likstallas med barn i.a. bade i underhalls-, arvs- oeh uppfostringshanseende.
For att dessa krav skulle kunna tillgodoses tick det inte rada nagot tvivel om vem som var far
till barnet. Det var darfor befogat med en lagstiftning som tillat hansynstagande aven till
blodgrupp O.dy1.82 Hjalmar Branting, soeialdemokrat, menade att den gallande lagstiftningen av
manga ansetts vara alltfor soeialt inriktad. Med den nu foreslagna formuleringen skulle barnets
oeh modems intressen inte sta i framsta rummet, utan den biologiska sannolikheten. 83 Det
frarnkom emellertid aven en ann an syn pa faderskapet, framford av Ragnar Edenmann,
soeialdemokrat. Argumenteringen framfordes for att inskarpa vikten av att formuleringen
"uppenbart osannolikt" infordes i lagstiftningen, men prineipfragan i argumenteringen lag pa ett
annat plan: .. " aven om det i manga fall ar ovisst om mannen ar den biologiske fadern, oeh aven
om han kan gora gallande att kvinnan i fraga, som det star, har haft samlag med flera man, sa
ar det ------ val anda sa att aven mannen, liksom kvinnan, bar taga de social a konsekvenserna
av en handling, som dock i vissa fall kan leda till att ett barn kommer till.,,84 Likasa framforde
Ingrid Garde-Widemar, folkpartist, argument for att en lattnad for mannen i bevishanseende
skulle komma.att ga ut over barnen. Fler faderskapsproeesser, mer krangel oeh farre faststallda
faderskap skulle komma att bli foljden av den av Kungl Maj:t foreslagna lagstiftningen.8S

I FBs 3 kapitel 2 § kom att stadgas att om det var utrett att mannen haft samlag med modern
yid sadan tid da bamet kunde vara avlat, skulle han anses vara far, om det inte var osannolikt
att bamet avlats yid samlaget.
Formynderskapsfragan
I forslaget till foraldrabalken redogjorde de sakkunniga for de overvaganden som forts fram i
fragan rorande formyndare oeh vardnadshavare for barnet. Liksom i den tidigare lagstiftning
foreslogs att foraldrama gemensamt skulle vara vardnadshavare for barnet, medan fadem som
huvudregel ensam skulle vara formyndare. Man hade overvagt att lata bada foraldrama
gemensamt vara formyndare for bamet. Detta skulle emellertid, ansag de sakkunniga, leda till
en svarhanterlig situation. Yid meningsskiljaktigheter mellan foraldrarna skulle tvisten komma
att foras infor domstol ell er annan myndighet, vilket inte kunde anses vara lampligt. Man
anforde at! et! sadant forslag visserligen skulle leda till foraldramas likstallighet, men att
forandringama skulle bli sa omfattande att hela formynderskapslagstiftningen skulle behova ses
over. Ett sadant stort arbete borde inte foretas ut an diskussion med de ovriga nordiska
landema 86 I stallet foreslogs en rnindre jamkning av den gallande lagstiftningen for att "battre
an for narvarande tillgodose modems ansprak pa medbestammanderatt over bamets
ekonorniska forhallanden" .87 Modem skulle efter ansokan yid domstol kunna bli forordnad
som formyndare tillsammans med fadem, om det befanns lampligt. De sakkunniga menade att
de problem som i dessa fall skulle kunna uppsta pa grund av att det fanns tva formyndare for
81 FK prot 1949 nr 19, s 52
82 FK prot 1949 nr 19, s SS
83 FK prot 1949 nr 19, s SO
84 AI< prot 1949 nr 19, s 76
8S AI< prot 1949 nr 19, s 79
86 SOU 1946:49, s 102 f)
87 SOU 1946:49, s 103
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bamet inte borde sta i vagen for forslaget. Dessutom skulle ratten for modem att bli forordnad
som medformyndare formodligen bara komma att utnyttjas i ett fatal fall. 88
Sedan forslaget sants pa remiss togs amnet upp yid ett mote i Kopenharnn mellan delegerade
for nordiskt samarbete pa lagstiftningens ornrade. Man kom dar overens om att samarbeta
kring fragan om eventuell forandring av formynderskap for barn i aktenskap'9 I en upprattad
pro memoria anfordes at! starka skal talade for at! bad a foraldrarna i forening borde vara
formyndare. Pa familjerattens ornrade i ovrigt hade prineipen om makarnas fulla likstallighet
genomforts, oeh det forhallandet att fadern var ensam formyndare innebar en awikelse fran
denna prineip. Modern hade aven et! berattigat intresse av att skota barnets ekonomiska
angelagenheter. Slutligen konstaterades at! vardnaden visserligen tillkom bada foraldrama, men
manga fragor angaende vardnaden i praktiken var beroende av de ekonomiska
at!
forutsattningarna. I sin egenskap av formyndare for barnet kom fadern darvid att inta en
9O
starkare position an modern, aven i fragor rorande vardnaden. I promemorian uttalades aven
kritik mot det lagforslag som de sakkunniga hade lagt fram. Man menade at! forslaget forbisag
vad som borde vara viktigast, namligen en prineipiell likstallighet mellan fadern oeh modems i
91
fraga om skotseln av barnets ekonomiska angelagenheter
Promemorian lick et! bland at mottagande av remissinstansema. Bland argumenten for forslaget
anfordes bl.a. 'at! fragan om vardnad oeh om formynderskap var sa nara sammanhangande att
det var naturligt att den som bestamde i den ena fragan aven lick bestammanderatt i den
andra 91 Vidare sades att det maste ses som rimligt ur likstallighetssynpunkt att bada
foraldrama var formyndare for bamet 93 I argumenteringen mot forslaget sades bl.a. att
meningsskiljaktigheter mellan foraldrama skulle komma att dras infor myndighet, vilket inte
kunde anses vara tillfredsstallande94 , oeh at! modem i de flesta fall inte var insat! i ekonomiska
fragor oeh inte hell er skulle ha formaga eller vilja att satta sig in i dessa fragor 95 I flera
yttranden framfordes aven tanken att fragan om formynderskap for bamet maste losas utifran
vad som kunde anses vara bast for bamet, inte utifran vad som kunde anses vara makamas
96
prineipiella ansprak pa likstallighet
Departementsehefen sjalv foreslog en forandring av lagstiftningen sa att foraldrama kom at!
tillsammans bli formyndare for bamet. Han grundade detta pa prineipema om likstallighet
mellan foraldrama oeh tillgodoseendet av bamets basta. Fragan om lampligheten av en viss
ekonomiskt inriktad atgard borde bli bat!re genomtankt om aven modem var skyldig att
delta 97 Han anforde slut ligen at! han var medveten om de praktiska problem som i vissa fall
skulle kunna uppsta, men at! de etiska oeh psykologiska skal som talade for forandringen var
98
betydligt mer ornfattande.

88 SOU 1946:49, s 105
89 prop 1949:93, s 132f
90 prop 1949:93, s 133
91 prop 1949:93, s 134
92 prop 1949:93, s 137
93 prop 1949:93, s 138
94 prop 1949:93, s 138
95 prop 1949:93, s 141, 143
96 prop 1949:93, s 145
97 prop 1949:93, s 146 f
98 prop 1949:93, s 149
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I riksdagens forsta kammare framforde Hjalmar Branting, socialdemokrat, asikten at! man visst
kunde tanka sig all tvister angaende forvaltningen av barnets medel skulle kunna uppsta mellan
makarna, men all forslaget om delat formynderskap stamde overens med den gallande
rattsuppfattningen om hustruns stallning i alctenskapet. Forslaget'borde aven gagna barnets
. .
intressen , Forslaget vann utan vidare diskussion riksdagens gehor. 99

Vardnaden om barnet

I balkens 6 kapitel kom att stadgas om vardnaden av barn, Barn fOil inom aktenskapet skulle
sta under bad a foraldrarnas vardnad fram till dess det tyllt 21 ar ell er dessforinnan ingatt
alctenskap. Barn fott utom alctenskap skulle under samma period sta moderns vardnad, om inte
foraldrarna var en se om att fadem skulle vara vardnadshavare,
Sjalva innehiillet i begreppet vardnad reglerades i FB 6:2 och 6:3
" Forti ldrarna tir pliktiga at! soria llir barnets person och giva det sorg/llllig uppfostran , De skola
till se, at! barnet erhAller uppehnlle och utbildning efter vad med M nsyn till llirnldrarnas villkor
och de tillgAngar barnet kan figa avensom barnets anlag mAfumas tillborligt. " samt
"Fornldrama have uppsikt over barnet samt age llir dess tillrtittavisande anvanda de
uppfostringsmedel som med hiinsyn till dess Alder och ovriga omstJindigheter mA anses
liimpliga"

Yid utarbetandet av dessa lagrum framhOlI de arvdabalkssakkunniga i sitt forslag till
foraldrabalk all den vardnad som det talades om i 6 kapitlet avsags motsvara den foraldrarnas
ratt at! bestamma over barnets personliga angelagenheter som stadgades i 6 § LBiA, tOO Yid
rennissforfarandet av forslaget till foraldrabalken papekade flera rennissinstanser at! det skulle
vara lampligt at! i lagen klargora for allmanheten inneborden av att ha den rattsliga
vardnaden, tOt Departementschefen anforde emellertid som svar pa detta at! vardnadens
innehall framgick av forslagets 6 kap 3 - 5 §§ , Vardnaden var tank! at! omfatta ratten och
plikten att sorja for allt som rorde barnet och at! foretrada barnet i dess personliga
angelagenheter, i den man barnet inte sjalv hade ratt att ombesorja dessa, Departemenschefen
menade at! "at! darutover i en sammanfat!ande definition soka angiva vardnadsbegrepet, torde
knappast vara'av storre varde,,102

I uttalanden i anslutning till de sakkunnigas forslag rorande regler om omhandertagande av
barn och overflyttning av vardnaden om barn framfordes at! det i regel maste vara Iyckligast
for bamet at! la vaxa upp hos sina naturliga foraldrar eller en av dem, Det ansags att
foraldrarnas rail och plikt at! sorja for barnet var djupt rot ad i den manskliga naturen , Man
menade samtidigt all barnets basta maste framjas och att lagstiftaren maste bealcta att foraldrar
ibland inte handlade i omsorg om barnet ut an hade egoistiska bevekelsegrunder for sitt
handlande,103 Den tidigare lagstiftningen pa omradet hade talat om att vardnaden av barnet
kunde frantas foralder som gjorde sig skyldig till grovt nnissbruk eller grov forsummelse yid
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utovandet av vardnaden, som missbrukade rusgivande medel ell er annars levde et! lastbart liv.
De sakkunniga foreslog att denna ordning skulle fortsatta galla. 104
I motion till riksdagens andra kammare framforde folkpartistiska riksdagsledamoter att det yid
avgorande av vardnadsfragan maste vara bamets basta som ensamt lick avgora utgangen av
malet. Bamet fiek inte bli offer for foraldramas problem. Det sades vidare att fnigan om
vardnaden rorde barnets ratt, inte fOraldrarnas. Att sehablonmassigt ge den foralder som inte
hade vardnaden om barnet umgangesratt med barnet, kunde leda till stora skador hos barnet.
Umgangesratten for foraldern maste utformas sa att den inte pa nagot satt kunde skada barnet
till kropp ell er sjal. 105 Detta framholl aven lagutskottet, som menade att det borde vara
uppenbart for domstolen att inte avfatta dom om umgange, om detta var till men for barnet. 106
I det forslag som de sakkunniga lade fram fanns aven samma skyldighet att ha uppsikt over
barnet, som foraldrarna alagts i 4 § LBiA. Foraldrarna hade oeksa ratt att, om det var
nodvandigt for bamets uppfostran, tukta barnet pa sadant satt som med hansyn till barnets
alder oeh ovriga omstandigheter kunde anses lampligt. Yid remissforfarandet hemstallde ett par
remissinstanser att stadgandet om foraldrarnas ratt att tukta barnet skulle utga. Dessa instanser
anforde att tuktoratten ofta missbrukades oeh att kroppsagan enligt moderna
107
uppfostringsmetoder bedomdes vara mindervardig da det gallde att fa barnen att lyda.
Departementsehefen anforde att foraldrarna sedan lang tid ansetts ha befogenhet att tukta
barnet. Denna befogenhet infordes visserligen i skrift forst i LBiA, men innebar inte nagon
saklig nyhet . Yid tillkomsten for LBiA, menade departementsehefen, torde man ha utgatt fran
att ratten oeh plikten att sorja for barnets uppfostran aven maste medfora befogenhet att
tillgripa kroppslig aga. "I detta hanseende rader emellertid numera ieke nagon enhallig
uppfattning. Fragan om nodvandigheten oeh lampligheten att anvanda kroppsaga yid barns
uppfostran ar myeket omstridd". Han anforde vidare att det lag i sakens natur att aganderatten
for foraldrar var mer motiverad an en motsvarande rattighet for annan. Kroppsaga borde
visserligen undvikas, men man kunde samtidigt inte bortse fran att aga forekom i stor
omfattning oeh att manga ansag att man inte kunde undvara den. Eftersom det trots allt fanns
en uppfattning att agan var olamplig som uppfostringsmetod foreslogs emellertid att uttryeket
tukta skulle ersattas med det mer all manna uttryeket "tillrattavisa". Med denna formulering
skulle man uppna en begransning av foraldrarnas ratt att aga barnet. 108
Lagradet var inte nojd med denna formulering . En person som inte var insat! i diskussionen
kring lagrummet kunde inte komma fram till annan slutsats an at! begreppet tillrattavisa
innefattade ratt att aga barnet. Lagradet an sag att den tidigare formuleringen pa ett battre satt
angav vad lagstiftaren asyftade, narnligen att aga bara fiek ske om det var nodvandigt oeh at!
hansyn alltid maste tas till omstandigheterna. En forandring av den allmanna uppfattningen om
anvandandet av aga skulle automatiskt komma att paverka lagrummets tolkning.109
Inte heller motionarema i riksdagen var nojda med formuleringen. I motion fran folkpartistiska
ledamoter till riksdagens andra kammare yrkades atl lagrummet skulle utga. Det framholls att
det aldrig i nagot fall fiek vara tillatet att tillrattavisa barn pa ett sadant satt att barnet

104 SOU 1946:49, s 93 ff
105 Motion i AI< 1949 nr 321, s 4f
106 1 LU 1949 nr 34, s 17
107 prop 1949:93, s 99
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asamkades kroppsskada eller smarta. Lindrigare former av fYsisk tillrattavisning borde dock la
forekomma oeh det skulle foraldrama kunna tillgripa utan uttryekligt st6d i lagen. 110
I lagutskottet framhtills att meningama pa bamuppfostringens omrade var delade. Man ansag
det dock inte vara lampligt att helt upphava foraldramas ratt att aga barnet, eftersom ett sad ant
stadgande skulle leda till att aven en liten handgriplig tillrattavisning var att jamstalla med
1
straflbar misshandel." Till lagutskottets utlatande hade fogats en reservation. I reservationen
yrkades att misshandelsbegreppet borde utformas sa att en lattare handgriplig tillrattavisning
fran foralder mot barn inte var att jamstalla med misshandel. Med en sadan utformning torde
det inte finnas anledning att ha kvar stadgandet i FB 6 kap 3 §. 112
Argumenten i riksdagsdebatten bjod inte pa nagra storre overraskningar, da de foljde samma
linje som redan tidigare framforts i motioner oeh propositionen. Ett undantag utgjordes
emellertid av Ingrid Garde-Widemars, folkpartist, kansloladdade oeh kraftfulla anforande i
riksdagens andra kammare. Hon menade att hon for sin del inte trodde att man kunde piska i
barnen vett oeh Iydnad. Inom andra omraden ansags kroppsstraff barbariskt, inhumant oeh
ineffektivt, men and a var det tillatet att slil barn. Slarviga oeh olydiga barn skulle inte bli battre
av stryk, ut an tvartom skulle de komma att bli forslagna oeh forsoka fora sina foraldrar bakom
Ijuset. Garde-Widemar hade en vision av att foraldrarna skuBe vara ett foredome for sin barn
oeh forsoka skapa ett fortroendefullt forhallande till sina barn. Detta anforande foranledde
Olov Rylander, folkpartist, att uttala att det var larorikt att la hora dessa asikter, men att han
for sin del inte kunde tanka sig att lagstifta bart foraldrarnas ratt att aga sina barn. "Det kan nu
inte hjalpas att en del barn ta skada av den aga som foraldrarna for narvarande la utova, men
man kommer darvid in pa hemlivets helgd. Polisen kan inte ga in oeh gripa varje far ell er mor
som forgriper sig mot sitt barn." 113

Slutkommentarer kring 1949 ars foraldrabalk
Liksom i 1917 oeh 1920 ars lagstiftning gor sig kvinnans forandrade stallning i samhaBet
tydligt pamind i 1949 ars foraldrabalk . Yid arbetet ·med att forandra lagstiftningen rorande
formynderskapet over barnet ar det saledes mer argument rorande kvinnans rattsliga stallning
som fors fram an argument angaende bamets rattsliga staBning. I debatten kring vem som
skulle vara bamets forrnyndare kanns argumenten igen fran debatten kring 1920 ars lag om
barn i aktenskapet om delad vardnad om barnet: svarigheten da foraldrarna inte var over ens,
det olampliga i att dra angelagenheter inom familjen infor domstol, praktiska svarigheter da
foraldrama yid varje enskild angelagenhet var tvungna att foreta denna tillsammans, fadem
hade tidigare varit forrnyndare for bamet oeh det hade ju gatt bra dittills m.ft. argument. Har
fokuseras diskussionen inte kring "barnets basta" utan debatten fors ur foraldramas perspektiv.
Oeh kamfragan i debatten ar kvinnans stallning i samhallet. Aven i de fall argumenten faktiskt
fors kring vad som kan anses vara bast for bamet framkommer att det underliggande
argumentet mer handlar om forhallandet mellan kvinnan oeh mannen. Da riksdagen slutligen
beslutar att bada foraldrama ska vara forrnyndare over bamen i aktenskapet, sker det ut an
nagon storre debatt - nagot som forvanar lite mot bakgrund av de tunga argument som ansags
foreligga mot forslaget da fragan forst behandlades. Jamfort med trettio ar tidigare synes en
markant forandring ha skett fran att se kvinnan som den enbart vardande part en, oforrnogen
110 Motion i AI< 1949 nr 321, s 4
1 LU 1949 nr 34, s 15 f
1121 LU 1949 nr 34, s 77f
113 AKs prot 1949 nr 19, s 81 ff
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och ovillig at! ta del i de mer ekonomiskt inriktade fragestallningarna rorande barnet, till att
anse kvinnan bade kunnig och villig att ta del aven i dessa senare fragor.
Nagon forandrad syn pa barnel framkommer emellertid inte i lagstiftningsarbetet rorande
formynderskapet over bamet.
Hur samhallet sag pa bamet framkonuner mer yid arbetet rorande vardnaden om barn et, bade i
diskussionerna kring innehallet i vardnaden och argumentationen kring uppfostran av barnet.
Vardnadens exakta innehall ansag inte departementschefen det finnas anledning att ga narmare
in pa. I forarbetena utgick dock lagstiftaren fran at! det var bamets basta som skulle tillgodoses
och att bamet i regel hade det bast hos sina biologiska foraldrar. Vardnaden kunde i vissa fall
frantas forsumlig foralder. Dock ar det iogonfallande att forsununelsen maste vara gray for att
sa skulle ske. Det talas vi dare om bl.a. en ratt for foraldrar att ta hand om sina barn, som ligger
rotad i den manskliga naturen. I detta resonemang tycks ligga en ambivalens - a ena sidan
skulle bamets basta tilIgodoses, a andra sidan hade foraldrama ratt att gora ansprak pa att fa ha
vardnaden om bamet. I de fall foraldrama gjorde sig skyldiga till mindre grova forsummel ser i
vardnaden om barnet verkar lagstiftaren ha bedomt at! foraldrarnas ansprak pa att fa ha
vardnaden vagde tyngre an tillgodoseendet av bamet basta.
Olika uppfattningar angaende hur uppfostran av bamet skall se ut konuner i tydlig dager. Detta
framkonuner bl. a. i departementschefens ut!alande da han sager at! han i och for sig
personligen anser att uppfostran skall ske ut an aga, men att det inte ar mojligt att bortse fran
att aga ar allmant forekonunande och aven av manga anses ligga i uppfostrans natuf. Lagradet
a sin sida menar att uppfostran bor innefatta en rat! att aga . l 14 Lagradet tycks for ovrigt men a
att aven om lagstiftningen tillat aga i uppfostringssyfie sa kunde tolkningen av nar aga kunde
anses motiverad och hur agan fick se ut paverkas genom forandring av den all manna
uppfattningen . Lagradet ansag uppenbarligen inte att en forandring av den allmanna
uppfattningen . kunde ske just genom forandrad terminologi i lagstiftningen. Aven i ovrigt
framkonuner at! den overvagande majoriteten av bade riksdagsledamoterna och
remissinstansema menade att lattare aga ingick i uppfostran. T.o.m. de som reserverade sig
mot forslaget till FB 6 kap 3 § utgick fran at! lattare handgriplig tillrattavisning inte var at!
an se sas om misshandel och at! sadan lat!are handgriplig tillrattavisning var nagot som
foraldrama hade ratt att tillgripa pa lampligt sat!. Det ar intressant at! notera att samtliga de
kvinnoforeningar som var remissinstanser stallde sig avvisande till agandeparagrafen. Av
yttranden fran remissinstanserna angaende foraldrarnas aganderatt framkonuner att agan som
en del av uppfostran syfiade till att fa bamet att lyda. Aven andra uttalanden pekar mot denna
uppfattning om uppfostringens syfie.
Det framgar att bamet inte betraktades som ett fullvardigt rattssubjekt, med sanuna rattigheter
som en vuxen. Men det var heller inte fraga om en ouppmarksamhet mot bamet och dess
behov. I debat!en kring arbetet med vardnadsparagrafens utformning framkonuner att
vardnaden och uppfostran skulle leda till barnets basta, och at! uppfostran syfiade till att fa
bamet att lyda. Man kan har dra slutsatsen att lydnad an sags vara en forutsat!ning for att
barnets basta skulle kunna uppnas, och for att fa bamet att lyda an sags aga var en bra
uppfostringsmetod. AlIa var dock en se om at! agan inte fick ga till overdrift och att foraldrar
som var grovt fosumliga yid vardnaden om bamet skulle frantas vardnaden. At! nya
vetenskapliga ron gor sig gallande framgar av att flera riksdagsledamoter och remissinstanser

114" . . att anse densanuna omotiverad under alia omstandigheter torde vara att ga for
langt ... ", se i prop 1949::93, s 217
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tagit intryek av pedagogiska, psykologiska oeh psykiatriska forskningsresultat dar angaende
nyttan oeh vardet av aga hade borjat ifragasattas.
De vetenskapliga framstegen far aven stor betydelse i reglema om faststallande av faderskap .
Dessa regler genomgiek i 1949 ars foraldrabalk en betydande forandring. Forandringarna i
lagstiftningen var har helt beroende av de nya medieinska ronen . Den tidigare lagstiftningen
hade haft en stark faderskapspresumtion oeh sma mojligheter att hava denna presumtion.
Lagstiftaren valde nu att ta de nya vetenskapliga ronen i ansprak for att fa fram det ratta,
biologiska faderskapet oeh gay darmed den utpekade fadem mojlighet att komma med en rad
nya typer av invandningar mot att han skulle vara far till bamet. Flertalet riksdagsledamoter
menade att det viktigaste maste vara att faststalla det biologiskt rlitta faderskapet oeh da
mojligheten att faststlilla det biologiskt rlitta faderskapet fanns, var det liven otiinkbart att inte
utnyttja dessa kunskaper. I riksdagens andra kammare framkom emellertid et! argument mot de
nya reglerna som utmynnade i ett ifragasattande av om inte liven mannen borde ta de soeiala
konsekvenserna av en handling som kan ha lett till att ett barn kommer till. Detta var bl.a.
argumentet for den tidigare lagstiftningen pa omn\det. Et! sadant resonemang leder till at! man
i vissa fall bortser fran vad som lir "biologisk sanning" oeh i stlillet faststliller et!
"soeiallmoraliskt" faderskap for att barnet skall ges en far. Den lagstiftning som nu infordes
innebar, set! utifran det nlimnda argument et, at! kvinnan var tvungen at! bara de soeiala
konsekvenserna av sitt handlande, medan dliremot mannen inte behovde gora det. A andra
sidan verkar lagstiftaren ha ansett at! den man som i faderskapsmal tat! det rlitta biologiska
faderskapet faststlillt, skulle vara villig at! ta bade ekonomiskt oeh personligt ansvar for barnet.
I argumenteringen for oeh emot forlindring av reglerna for faststlillande av faderskap forekom
olika hlinsynstaganden, dels hlinsyn till mannen (faderskap som inte lir med sanningen
overensstlimmande skall inte faststlillas) , dels till kvinnan (kvinnan skall inte behbva bli utsat!
for ryktesspridning i rattssalen genom bevisning om att hon haft umglinge med flera mlin) oeh
dels hlinsyn till barnet (barnet behover veta vem fadern ar). Av dessa hlinsyn tycks hlinsynen till
barnet vara det rninst viktiga, da fler argument kring kvinnans respektive mannens stlillning fors
fram. Signifikant for detta lir Olov Rylanders, folkpartist, anforande i riksdagens andra
kammare, angaende at! de sakkunniga foreslagit formuleringen "uppenbart osannolikt" medan
Kungl. Maj :t foreslagit "osannolikt", att forlindringen innebar en forlindring till kvin/lQns
nQckdel. lIS At! formuleringen skulle kunna inneblira nagot for barnets vidkommande berordes
inte.
Av det anforda framgar at! den forandrade stallningen for kvinnan i samhlillet samt den
vetenskapliga forskningen inom olika omraden tyeks ha varit tva starkt bidragande orsaker till
den forandrade lagstiftningen. De mer kiinslomassigt betonade argumenten vann daremot inte
den lagstiftande forsamlingens gehor i nagon storre utstrliekning (se t.ex . Ingrid GardeWidemars inlligg i riksdagens andra kammare angaende aga oeh uppfostran av barn).
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1983

ARs FORALDRABALK

In1edning
Det tredje och sista neds1aget gors i 1983 ars f<ira1draba1k, vi1ken ar den nu gallande
1agstiftningen pa ornradet. Det har i de tva f<iregaende kapitlen konstaterats att f<irandringar
skett i 1agstiftningen till fo1jd av f<irandringar och f<irskjutningar i idea1en rorande vardnaden
om barnet. Gor sig da nagra storre forandringar paminda i 1agstiftningsarbetet yid 1983 ars
f<ira1draba1k? Och vi1ka krafter ar i sa fall padrivande? Dessa fragor aterkommer jag till sedan
jag redogjort f<ir lagstiftningens innehall och riksdagens arbete med frAgorna innan bes1ut om
en ny fora1draba1k togs.
Utredningen om barn ens ratt

Ar

1977 tillsattes en komrnitte for att se over 1agstiftningen med utgangspunkt !Tan bamets
1l6
basta, viI ken kom att kallas utredningen om barnens ratt
Utredningens uppgift var att
undersoka i vi1ka fall och pa vi1ka satt barns intressen och behov skulle kunna tillgodoses battre
i 1agstiftningen.117 I direktiven till komrnitten anf<irde justitieministern bl.a. att det rent ratts1iga
skyddet for barn bara var en av manga atgarder som maste vidtas till skydd f<ir bamet, och att
det viktigaste var att f<ira1drar och andra fostrare hand1ade i en and a av omtanke om barnen
och 1at deras rattmatiga behov ga f<ire det egna intresset. Ett av de ornraden som utredningen
sarskilt borde agna uppmarksarnhet at var reg1ema rorande vardnad. Justitieministem anf<irde
aven att han var medveten om att for att fora1drars och andra vuxnas installning till barn skulle
f<irlindras krlivdes en forblittrad forli1drautbi1dninj- Han trodde dock att nya 1agreg1er skulle
11
medverka till den onskvarda attitydf<irlindringen.
Fragan om forbud mot aga
Utredningen f<ireslog i ett f<irsta delbetlinkande (SOU 1978: 10) att ett uttryckligt forbud mot
aga av barn skulle inf<iras i FB, vi1ket kom att genornf<iras den 1 ju1i 1979. 119
Redan ar 1965 hade den socialdemokratiske justitieministem Herman Kling, efter ett par
uppmlirksammade fall av barnmisshandel, upprlittat en pro memoria angaende lindring av FB
6:3. I promemorian forordades en forrnu1ering av lagrummet sa att det klart framgick att aga i
princip borde undvikas. Att inf<ira ett totalt agaforbud skulle inneblira att liven llittare
handgripliga tillrlittavisningar skulle komma att ses som straflbar misshandel, och detta antogs
det inte finnas tillrlickligt med stod for hos allmlinheten. '2o
Reaktionerna hos remissinstansema var de1ade. Medicina1styre1sen ansag t.ex. att aga borde
f<irbjudas . Aga var forkastligt bade ur medicinsk och ur barnpsykologisk synvinkel. Andra
remissinstanser menade att man inte skulle uppna syftet att forebygga barnmisshandel genom
att forbjuda aga. Aven i kiirleksfulla fami1jer kunde llittare aga forekomma, men detta skulle
inte sammanb1andas med barnmisshandel. 121

116 Ju 1977:08
117 SOU 1979' 63 s 41
118 SOU 1979:63 's 41
119 SFS 1979:
120 Ds Ju 1966: 1
121 prop 1966:96, s 13
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Departementsehefen menade at! med den formulering som tidigare lagts fram i promemorian
skulle dels barnets skydd forbattras, dels foraldrarna ges mojlighet att i de fall dar det visade
sig vara nodvandigt tillgripa aga. Vardnadshavaren var sasom ansvarig for barnets uppfostran
skyldig att iaktta barnets basta, samt ge barnet trygghet oeh et! gott foredome.
Vardnadshavaren skulle aven ha uppsikt over barnet oeh var gentemot tredje man ansvarig for
barnets eventuella blister i ordningen. Med hansyn till dessa forpliktelser ansag
departementsehefen att det aven i harmoniska familjeforhallanden kunde bli tvunget at!
overvinna ett visst motstand fran barnets sida. Eftersom foraldrarna kunde drabbas av bade
straff- oeh skadestandsansvar om uppsiktsplikten for summades, borde inte varje form av
kroppsliga tillrattavisningar forbjudas. 122
Flera motioner vaektes i samband med framlaggandet av propositionen 1966. Aven bland
motionarerna giek asikterna i sar. Det framholls bl. a. av folkparti ster oeh eenterpartister at! den
foreslagna paragrafen inte skulle innebara nagon forandring i jamforelse med den redan
gallande paragrafen; grans en mellan aga oeh misshandel skulle aven fortsattningsvis vara
oklar. 123 I andra motioner menade riksdagsledamoter tillhorande riksdagshogern att aga ibland
var ett nodvandigt korrektionsmedel. Ett agaforbud skulle sannolikt inte bli atlytt oeh det
skulle vara omojligt at! kontrollera om folk verkli~en foljde lagregeln. Ett forbud skulle
dessutom komma att inkrakta pa familjens integritet. 12
Riksdagen fattade sedermera beslut i enlighet med lagutskottets forslag . Detta innebar att
foraldrarna i FB 6:3 gays skyldighet att utova den up~sikt over barnet som var erforderlig med
hansyn till barnets alder oeh ovriga omstandigheter. I S Stadgandet om straffrihet yid aga hade
utmonstrats ur lagstiftningen redan 1957.
I oeh med 1966 ars and ring av FB 6:3 var det alltsa inte langre tillatet at! aga barnet. A andra
sidan fanns det inte heller infort ett direkt forbud mot handgripliga tillrattavisningar av barnet.
Domstolarna, liksom allmanheten, fann sig hanvisade till en oklar lagstiftning, varvid
126
svarigheter uppstod yid rattstillampningen.
I tva motioner till riksdagen ar 1972 hemstalldes at! et! uttryekligt forbud mot aga skulle
inforas i foraldrabalken. Den ena motionen, stalld av en folkpartistisk riksdagsledamot, tog
sikte pa svarigheten att ur lagtexten utlasa at! aga faktiskt var otillatet. Stora delar av
befolkningen saknade oeksa kiinnedom om detta forbud . 127 Den andra motionen, stalld av ett
antal soeialdemokratiska riksdagsledamoter, tog sikte pa hur man biist skulle komma till riitta
med problemet med barnmisshandel. Det framholls i motionen att ett overvakningssystem
skulle vara bade ineffektivt oeh ieke onskvart, medan daremot en brett upplagd
informationsverksarnhet oeh en okad foraldraupplysning skulle kunna liira ut hur man
uppfostrar barn utan anviindande av vald . 128
Lagutskottet hemstiillde med anledning av dessa tva motioner att en oversyn av foriildrabalkens
6 kapitel, oeh da siirskilt dess 3 §, skulle goras. Yid oversynen skulle man granska
mojligheterna att infora en ieke straffsanktionerad bestiimmelse som klart gay uttryek for att
prop 1966:96, s 19 f
123 Motion i FK 1966 nr 722, motion i AK 1966 nr 887
124 Motion i FK 1966 nr 723, motion i AK 1966 nr 888
12S LU 1966 nr 32, s 17
126 SOU 1978:10, s 19
12 7 Motion 1972:19
128 Motion 1972:434
122
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samhallet inte ·Iangre kunde godta att kroppsligt vald anvandes mot barn. 129 En av lagutskottets
ledamoter, folkpartisten Sten Sjoholm, anforde i ett sarskilt yttrande att behandlingen av
arendet forsvarats da det saknades en definition av begreppet aga. Det var av vasentligt vikt att
begreppet aga preciserades. Aga borde, menade Sjoholm, innefatta "en handling som normalt
ar att betrakta som misshandel eller olaga tvang men som ar rattsenlig da den foretas i
uppfostringssyfte mot de egna barnen".130 Riksdagen beslutade enhalligt om en oversyn av
reglerna i enlighet med lagutskottets hemstallan. III
Utredningen om barnens ratt ansag att det var viktigt att lagtexten k1art uttryckte att barn inte
rar straffas eller i annat syfte utsattas for slag, stryk, orfilar ell er liknande. Det skulle aven
framga att barn inte rar utsattas for psykiska overgrepp. Utredningen menade att det inte ar
mojligt att ge barnet en god psykisk omvardnad om man samtidigt utsatter barnet for
kroppsliga bestraffuingar eller annan krankande behandling. Il2
Den tidigare lagstiftningen hade lett till tveksamhet huruvida lattare handgripliga
tillrattavisningar var tillatna eller ej.lll Utredningen menade at! aven latta bestraffuingar kunde
vara riskfYllda. De kunde leda till allt hard are bestraffuingar och i varsta fall till barnmisshandel.
Det var darfor viktigt att infora en regel som skyddade barnet aven mot den typen av
overgrepp.ll4
Ett sad ant fOrbud stod ocksa i samklang med samhallets malsattning for uppfostran.
Utredningen anforde att sjalvstandigt tankande och frivilJigt ansvarstagande hade kon'lmit att
framsta som allt viktigare forutsattningar for den demokratiska samhallsordningen. Tanken pa
bamet som en sjalvstandig individ med egna rattigheter hade framtratt allt tydligare och detta
stallde krav pa en uppfostran som byggde pa samspel, omsorg och omsesidig respekt. \lS
Utredningen ansag ocksa att det var angelaget att skapa en opinion mot handgripliga
tillrattavisningar. En opinion som menade att vald mot barn var just vald, torde minska antalet
fall av barnmisshandel. Il6
Sa gott som samtliga remissinstanser tillstyrkte utredningens forslag, aven om det forekom
flera synpunlcter pa forslagets utformning. Bamomsorgsgruppen anforde t. ex. at!
lagbestammelser som inte kan overvakas och pa vilka det inte foljer nagra sanktioner ar
verkningslosa. RA a sin sida menade att "det kan ifragasattas om inte lagstiftningen bor ge
uttryck for att det trots allt i fortsattningen bor finnas utrymme for en skillnad mellan barn och
vuxoa yid bedomningen av kroppslig bestaffning eller ann an krankande behandling. Detta
skulle kunna ske genom en redigering av det foreslagna lagbudet av innehall att bamet inte rar

129 LU 1972:23, s 22
IlO LU 1972:23, s 23f
III RDs prot 1972:143, s 165
Il2 SOU 1978:10, s 13
III Utredningen hanvisade hiir till bade Walins kommentar till foriildrabalken fran 1971
och Beckmans kommentar till brottsbalken fran 1970. Det hanvisades aven till ett rattsfall
fran ar 1975 diir atalet for misshandel av ett bam ogillades p.g.a. att domstolen ansag att
det inte var visat att det slag som vardnadshavaren utdelat mot bamet overskred vad han
hade ratt att foreta Yid agande av bamet. SOU 1978: 10, s 19f
Il4 SOU 1978:10, s 24
\lS SOU 1978:10, s 23
136 SOU 1978:10 s 25
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utsattas for sadan krop~slig bestraffuing ell er annan krankande behandling som ar belagd med
straff i brottsbalken" . 13
Foredragande statsradet, folkpartisten Gabriel Romanus, instamde i utredningens forslag . Han
menade att det i och for sig ar skillnad mellan det som i dagligt tal kallas barnmisshandel och
de latta handgripliga tillrattavisningar som kan forekomma i barnuppfostran. Men da
barnpsykiatrer och barnpsykologer sedan hinge var en se om det olampliga i att anvanda aga
mot barn, och da det kunde vara latt for den som anvande aga att borja nyttja hard are aga och
samtidigt intala sig sjalv att agan lag inom lagens granser, var det enda ratta att infora ett totaIt
forbud mot kroppslig bestraffning. 138 Det maste aven inforas ett forbud mot annan krankande
bestraffning, for att hansynen till barnets integritet och egenvarde skulle tillgodosesl 39 Vad
som kunde tankas falla in under begreppet "annan krankande behandling" maste, menade
foredraganden, falla tillbaka pa allmanna varderingar om vad som ar god och karleksfull
uppfostran av barnet med respekt for dess person. 140
Aven om flertalet motionarer var positivt installda till lagforslaget framkom aven andra
varderingar an de som praglat propositionen. En moderat motionar menade att ett forbud mot
aga i barnuppfostran stod i konflikt med "var uppfattning om fostran", kuIturtraditionen,
foraldraratten, den personliga integriteten, vasterlandsk humanism samt asidosatte kyrkans
fundament. 141 I en annan motion anfordes av ett antal moderata riksdagsledamoter att det var
stor skillnad mellan barn och vuxna emedan barn inte kan tiinka och forsta som vuxna. Det var
darfor, menade motionarerna, felaktigt att som i propositionen uttala att "barnet ar en
sjalvstandig individ som kan krava full respekt for sin person" . Det var aven felaktigt att inte
gora atskillnad mellan aga och rnisshandel. 142
Lagutskottet menade att forslaget till andring av FB 6:3 lag helt i linje med de onskemal som
framforts av riksdagen 1972, och avstyrkte darfor bifall till de tva ovan narnnda motionerna.
Lagutskottet uttalade vidare att lagandringen skulle komma att innebara dels att den tidigare
radande osakerheten angaende i viI ken utstrackning lattare handgripliga tillrattavisningar av
barn var tillatna skulle undanrojas, dels att det genom foraldrabalkens regler infordes ett forbud
mot varje handling som i bestraffningssyfte tillfogade barnet kroppsskada elller smarta. Detta
forbud gallde aven om smartan bara var lindrig eller av overgaende art, vilket innebar att det
foreslagna forbudet skulle vara mer langtgaende an rnisshandelsparagrafen i brottsbalken. Detta
skulle framst komma att ra betydelse i pedagogiska sammanhang da foraldrar skulle overtygas
om att vald i barnuppfostran inte var tillatet. 143
Genom att pa detta satt ha klargjort for syftet med lagandringen menade lagutskottet att
forbudet mot kroppslig bestraffning hade ratt en sa klar innebord som mojligt och att det torde
tillgodose vad som avsetts i motion 1978179: 180. Det mer mangtydiga uttrycket "krankande
behandling" ansag lagutskottet ha en viktig funktion eftersom det bedomdes vardefullt att
144
lagtexten gay uttryck for att hansyn maste tas till barnets integritet och egenvarde.

Prop 1978179:67, bilaga 1
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139 ibid
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Aven i riksdagsdebatten anforde de flesta ledamoterna argument for utredningens forslag. Man
menade att barn paverkas av vald runtomkring dem, och hur skulle ett barn kunna forsta att det
inte ska anvanda vald mat andra, nar foraldrama anvander vald mat det?145 Ett annat argument
for forslaget var att malsattningen for uppfostran av bamet var att barnet skulle utvecklas till
en harmonisk manniska med formaga att samarbeta, bli sjalvstandig, kunna kritiskt bedoma
olika situationer och kunna fatta be slut. En sadan malsattning kunde inte uppnas om barnets
fostran byggde pa at! den stark are, den vuxne, hade ratt att krava lydnad pa sina villkor mat
den svagare, barnet. 146
Det hojdes emellertid aven roster mat forslaget. Moderate riksdagsledamoten Allan Akerlind
anforde att propositionen aldrig borde ha lagts fram, darfor att den var onodig och formodligen
bara skulle komma at! skapa problem. Fa foraldrar skulle forsta vad som avsags med forbudet
mat att utsatta barnet for krankande behandling och detta skulle medfora nervosa storningar i
farniljema, vilket i sin tur kunde led a till att ett forut gott farniljeforhallande forstordes.
Ledamoten reagerade mat att det i utskottsbetankandet hade sagts att "forbudet riktar sig mat
behandling som innebar fara for bamets personiighetsutveckling". Detta kunde innnebara vad
som helst. Den verkliga orsaken till problem et med barnmisshandel, vilket var nagot helt annat
an aga av barnet i uppfostringssyfte, var alkohol- och narkotikamissbruk, samt foraldrarnas jakt
och statusjakt. Det senare ledde till att bada foraldrama arbetade och inte hade tid over for sina
147
b am.
Detta iniagg i debatten fick emellertid inget storre gehor och debatten avslutades med ett
iniagg om forslagets betydelse for demokratin. Det anfordes att en fri demokrati bygger pa att
manniskoma Tar tanka och tycka fritt. For at! overtyga nagon annan anvander man argument,
inte vald. Talaren, moderate ledamoten Sixten Petters son, menade at! det aldrig gar att
overtyga nagon med vald, vare sig politiska motstandare eller barn. F orslaget om inforande av
et! forbud mot aga gick darefter igenom riksdagen med siffrorna 259 mot 6 (3 ledamoter
avstod fran att rosta i fragan).148

Vardnadsfragan
I sitt andra delbetankande (SOU 1979:63) foreslog utredningen flera andringar i reglema om
vardnad, umgange och overlamnande av bam. Reglema borde, eniigt utredningen anpassas till
de forandringar som skett i samhallet och farniljemonstret. 149
Vardnadsfriigan innefattade tva huvudsakliga fragestallningar - vem skulle ha vardnaden om
bamet och vilket innehall skulle vardnaden ha. Vad avser den forsta fragestallningen foreslogs
grundprincipen vara densamma som tidigare - barn inom aktenskapet skulle sta under bada
foraldrarnas vardnad, medan barn utom aktenskapet skulle sta under moderns vardnad.

145 RDs prot 1978179:105, s 127
146 RDs prot 1978179: 105, s 131
147 RDs prot 1978179: 105, s 133ff
148 RDs prot 1978179: 105, s 142
149 SOU 1979:63 s. 13. Angaende utredningar om forandringar i sarnhiille och
familjemonster hiinvisas till SOU 1975:30 Millet omjamstiilldhet, SOU 1975:58
Konsroller i omvandling, Socialstyrelsen redovisar 1979:4 Modra- och barnhalsovard,
SOU 1978:55 Att samba och gifta sig, SOU 1977:37 Underhall till bam och franskilda
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1977 utmonstrades begreppen barn inom aktenskapet, barn ut om iiktenskapet oeh iiktenskap1ig
bord ur svensk lagstiflning. Detta skedde sedan Europaradets rninisterkommitte i mars 1975
hade antagit en konvention om utomiiktenskapliga barns rattsliga stiillning oeh Sverige godkant
konventionen. Foredragande soeialdemokratiske statsradet Geijer anf6rde i propositionen att
svensk lagstiftning rent materiellt redan motsvarade konventionen oeh att Sverige saledes inte
behovde gora nagra lagiindringar f6r att tilltriida konventionen. Dli huvudsyftet med
konventionen var at! utjiirnna skillnaderna mellan barn f6dda utom respektive i aktenskapet,
f6reslogs de niimnda termerna utmonstras ur lagstiftningen. ISO Sedan lagutskottet hemstiillt att
riksdagen skulle godkiinna konventionen, oeh darmed utmonstra be~reppen i aktenskapet,
utom aktenskapet oeh iiktenskaplig bord I5I bif6ll riksdagen hemstiillan l 2
Samma ar inf6rdes en mojlighet f6r ogifta ell er franslcilda f6riildrar at! ha gemensam vardnad
om sina barn. Detta hade f6reslagits i et! betiinkande fran farniljesakkunniga redan 1972, IS)
men f6rslaget vann da inte riksdagens gehOr. Sedan det motionerats i fragan upprattades inom
justitiedepartementet ar 1975 en promemoria dar saken anyo togs upp. I proposition
IS4
1975/76: 170 f6rordades at! vlirdnadsfragan alltid skulle meddelas i samband med slcilsmassa.
I de fall f6riildrarna var overens om att iiven i fortsiittningen ha gemensam vardnad om barn en,
f6reslogs de ges en sadan mojlighet. ISS Betriiffande ogifta f6riildrar f6reslogs att aven de
genom besluf fran domstol skulle ges mojlighet till gemensam vardnad, oavset! om de var
sammanboende ell er ej.IS6
Som skiil f6r dessa f6randringar anf6rdes att bade f6riildrarnas inbordes relationer oeh deras
f6rhallande till barnen skulle komma at! friimjas - barnens behov av goda kontakter med bada
sina f6riildrar skulle till~odoses oeh f6riildrarna skulle nu inte behova strida med varandra om
vardnaden om barnen. IS
Sedan riksdagen rosta! f6r dessa f6rslag

lS8

triidde f6riindringarna i kraft den 1 januari 1977.

I sit! andra delbetiinkande hanvisade utredningen om barnens rat! till vikten av at! barnet hade
en niira oeh god relation till bada f6riildrarna. Utredningen menade att det f6r et! harmoniskt
f6rhallande mellan barn oeh f6raldrar var viktigt att bad a f6riildrarna hade samma riittsliga
stiillning gentemot barnet. Ett sad ant gemensamt f6riildraansvar torde starka f6riildrarnas
intresse oeh ansvar f6r barnet. Det var mot den bakgrunden viktigt at! samboende f6riildrar,
oavsett om de var gifta med varandra eller inte, hade et! gemensamt f6riildraansvar. 159
Rent praktiskt menade utredningen at! ogifta samboende f6riildrar genom ett enkelt
anmiilningsf6rfarande till pastorsiimbetet, i samband med anmalan om faderskapet, skulle
kunna erballa gemensam vardnad. Genom att inf6ra en f6renklad formell proeedur avsag man
at! i storre utstriiekning iin dittills likstiilla ogifta oeh gift a f6raldrar avseende f6riildraansvaret,
samtidigt som det ogifta paret gays en mojlighet att tank a over om de ville ha et! gemensamt
ISO prop 1975176:95, s 8
151 LU 1975176:8
152 RDs prot 1975176:68, s 18
153 SOU 1972:41
154 prop 1975176:170, s 149
155 prop 1975176:170, s 143
156 prop 1975176:170, s 145
157 prop 175176: 170, s 143, 145
158 RDs prot 1975176:143, s 30-36
159 SOU 1979:63, s 69
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f6raldraansvar, nagot som ansags vara sarskilt viktigt om paret bara sammanbot! en kortare
160
tid.
Aven f6raldrar som inte bodde tillsammans borde ges bat!re mojlighet att ta pa sig gem ens am
vardnad om sina barn. Utredningen hanvisade at er till barnets behov av nara oeh goda
relationer med biida f6raldrarna, oeh f6reslog at! det f6renklade anmalningsf6rfarandet till
parstorsambetet skulle brukas aven da f6raldrar som inte bodde tillsammans vi lie ha gemensam
vardnad. 161
I et! alternativt f6rslag betraffande vardnaden, f6reslog utredningen at! alia barn automatiskt
skulle sta under bad a f6raldramas vardnad, oavset! om f6raldrarna var gifta med varandra ell er
inte, oeh ut an nagon form av anmalningsf6rfarande. Pi! sa sat! skulle barnets rat! till oeh behov
av fortlopande relationer till bada sina f6raldrar kunna tillgodoses, oavsett f6raldrarnas relation
162
till varandra.
I de fall f6raldrar med gemensam vardnad genomgiek skilsmassa eller separation, f6reslog
utredningen at! den gemensamma vardnaden liksom tidigare som huvudregel skulle besta. I de
fall f6raldrarna inte var ense om gem ens am vardnad skulle det vara mojligt at! yid domstol yrka
om upplosning av det gemensamma ansvaret f6r barnet. 163
Utredningen framholl flera ganger at! et! gemensamt f6raldraansvar, gemensam vardnad, f6r
f6raldrar som bodde atskilda inte innebar at! barnet maste bo vaxelvis hos f6raldrarna. Det
normala skulle i stallet vara at! barnet bodde hos ena f6raldern, men at! f6raldrarna hade et!
gemensamt ansvar i fragor rorande barnet. 164
Om bara ena f6raldem hade vardnaden om barnet f6reslog utredningen at! det liksom tidigare
skulle finnas en regel om barnets umgangesrat! med den andra f6raldern. 165
I propositionen anf6rdes inledningsvis at! det av utredningen anvanda ut!ryeket
"f6raldraansvar" i stallet f6r "vardnad", avstyrkts av en majoritet av rernissinstanserna oeh at!t
f6redraganden sjalv ansag at! begreppet "vardnad" skulle behallas. De f6rdelar som fanns med
ut!ryeket "f6raldraansvar" (at! komma ifran sammanblandningen faktiskt viirdnad oeh juridisk
vardnad, oeh at! betona f6raldramas ansvar gentemot sina barn) kunde inte anses vaga over at!
det skulle vara motsagelsefullt at! i de fall det juridiska ansvaret f6r barnets person
anf6rtroddes annan an en f6ralder, tala om et! f6raldraansvar ell er det psykologiskt olampliga i
at! berova en f6ralder sitt f6raldraansvar. 166
Aven i propositionen f6rordades gem ens am vardnad i sa stor utstraekning som mojligt, i syfte
at! framja god a f6rhallanden mellan barnet oeh bada f6raldrarna. 167 Det framstod darf6r som en
naturlig utgangspunkt f6r f6redragande opolitiske statsradet Karl Axel Petri at! den
gemensamma vardnaden som gifta f6raldrar automatiskt hade om sina barn, skulle fortsat!a at!
galla aven efter en skilsmassa. Domstol skulle dock ges mojlighet at!, om det framkom att
SOU 1979:63, s 70
SOU 1979:63, s 71
162 SOU 1979:63, s 71
163 SOU 1979:63, s 73ff
164 Se t.ex. SOUI979:63, s 75
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160
161

33
gemensam vardnad av na§ot skal var uppenbart oforenligt med barnets basta, upplosa den
16
gemensamma vardnaden. Betraffande samboende ogifta foraldrar menade foredraganden at!
det var naturligt bad a foraldrama hade et! gemensamt rattsligt ansvar for bamet om bad a
foraldrama faktiskt tog del i omvardnaden om barnet. Da det for samboende ogifta foraldrar
saknades en officiell registrering av samhorigheten, kunde man emellertid inte enbart med
utgangspunkt i foraldramas samboende uppstiilla en regel om gemensam vardnad. 169 Det
forslag som utredningen lagt fram om et! forenklat anmalningsforfarande bedomdes vara
lampligt och hade aven vunnit rernissinstansemas gillande. 170 Ogifta sarboende foraldrar
foreslogs daremot inte ges denna mojlighet till forenklat forfarande, ut an hanvisades till att
ansoka om gemensam vardnad yid domstol, eftersom det inte var "lampligt att helt ut an
provning ge dessa foraldrar et! rattsligt ansvar for sina barn". 171
Det aItemativa forslaget som utredningen givit angaende at! alia foraldrar, oavset! om de var
gifta ell er inte, som huvudregel skulle ha gem ens am vardnad om sina barn bedomdes inte vara
lampligt. Vardnadsformen kravde att foraldrarna stod i nara kontakt med varandra och sina
barn, och at! foraldrama hade vilja och formaga at! samarbeta. P.g.a. detta ansag
foredraganden att gemensam vardnad inte borde patvingas foraldrar som inte var positivt
installda till vardnadsformen. 172
Et! antal moderata riksdagsledamoter motionerade i denna fraga och menade at! omsorgen om
bamets basta, de ss behov av att bl.a. fa vaxa upp under goda och trygga forhallanden inte med
sakerhet tillgodosags genom den gemensamma vardnaden. Den gemensamma vardnaden
tillgodosag mer foraldrarnas intresse av en "rattvis" fordelning av vardnaden an barnets behov,
och man menade att det saknades utredning rorande hur bamet uppfattade situationen med
• dnad . 173
gemensam var
En annan uppfat!ning kom i dagen i en motion undertecknad av socialdemokratiska
riksdagsledamoter. Dessa menade at! det saknades skal at! gora atskillnad mellan samboende
och sarboende ogifta foraldrar. Bamet hade i princip samma behov av goda relationer till bada
foraldrarna, oavsett om foraldrama bodde ihop ell er ej, varfor den gem en samm a vardnaden
borde underlat!as aven for sarboende ogifta foraldrar. 174
Aven i riksdagsdebatten fTamfordes dessa motsatta uppfat!ningar om institutet gemensam
vardnad. SamtIiga ledamoter menade sig ha barnets basta for ogonen, men framforde olika
asikter om vad som framjade barnets basta. Moderate riksdagsledamoten Allan Ekstrom
anforde at! utredningar visade at! det riktats starka invandningar mot institutet fran tingsratter,
socialnarnnder, farniljerlidgivare och advokater i Helsingborgs och Stockholms kommuner. Han
yrkade darfor att riksdagen skulle avsla propositionen.17S Centerpartisten Martin Olsson
daremot menade att de narnnda instansema var negativt installda till den gemensamma
vardnaden eftersom de kom i kontakt med fall dar problem uppstatt. Eftersom det var viktigt
at! bamet aven eft er en skilsmassa hade god kontakt med bada foraldrarna, och det dessutom
kunde ha en psykologisk betydelse for foraldrarna, ansag Olsson att det var viktigt at!
168 prop 1981182:168, s 30
169 prop 1981182:168, s 31
170 prop 1981182:168, s 31f
171 prop 1981182:168, s 32
172 prop 1981 /82: 168, s 28f
173 Motion 1981 /82 :2516 och 251 7
174 Motion 1982183 :7
17S RDs prot 1982/83 :63, s 5
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lagstiftningen framjade att foraldrama beholl oeh kande ett gemensamt ansvar for barnet aven
efter en skilsmassa. 176
Nar det gallde fnlgestallningen om vilket innehall vardnaden skulle ha, konstaterade
utredningen att flertalet av reglema pa foraldrarattens omrade hade tillkomrnit for mer an 50 ar
sedan oeh att reglema var anpassade till det da radande samhallet. Sedan dess hade stora
forandringar skett i samhallet. Parallellt med de ekonomiska oeh soeiala forandringarna hade
den offieiella malsattningen for fostran av barn forandrats. Barn skulle nu fostras till att bli
sjalvstandiga individer med formaga att samarbeta med andra oeh att kunna komma fram till
egna omdomen, samt fatta egna beslut. Kunskapema om barns villkor oeh behov hade vidgats.
Vi dare hade medvetenheten om att barn ar sjalvstandiga individer med en med stigande alder
oeh mognad allt sti.irre forrnaga att sjalv ta ansvar i fragor som ror deras personliga
forhallanden okat, liksom kunskapen om vilka problem oeh skadeverkningar som kan bli
foljden av en alltfor hammande fostran . Lagstiftningen borde darfor forandras . Utredningen
anforde att det var viktigt att lagstiftningen gays ett innehiill som angav att forhallandet mellan
foraldrar oeh barn skulle bygga pa omsesidigt hansynstagande oeh i mojligaste man respekt for
varandras asikter oeh uppfattningar. Lagstiftningen fiek inte, som dittills, spegla en aid re tids
uppfattning dar en stark foraldramyndighet stod i forgrunden. 177
Utredningens forslag till lagandringar grundade sig pa at! barn hade ratt att la vIssa
grundlaggande behov tillgodosedda. Dessa grundlaggande behov sades vara:
- ratt till omvardnad oeh skydd - bamets behov av naring maste tillgodoses . Bamet skulle
vidare skyddas fran risker mot dess halsa, liv oeh lem.
- behov av manniskor som bamet kunde ta emot karlek av oeh ge karlek till - barnet maste la
bli erkant oeh igenkant som individ.
- behov av ett stabilt oeh varaktigt forhlillande till foraldrar - langre avbrott i kontakten med
foraldrama kunde medfora en myeket stor plifrestning fOr bamet, varrned det forelag risk for
att bamets trygghetskansla i grunden blev stord.
- behov av att utveeklas i en miljo dar barnets behov av stimulans tillgodoses - barnet maste la
tillfcille att tranas kanslomassigt oeh soeialt i sampel med andra barn oeh vuxna. Barnet hade
aven behov av foraldrarnas intresse oeh stod i utveeklingen.
- behov av foraldramas hjalp med att satta granser for sitt handlande - barnet kunde ha svart att
se vad som var orsak oeh verkan oeh behovde foraldramas hjalp att att hantera sina inre
impulser.
- behov av att la kanna att det behovdes oeh behov av att la ta ansvar - utifran sin mognad
borde bamet i hemmet, forskolan oeh skolan tilldelas meningsfulla uppgifter.
- behov av att la paverka sin situation - foraldrarna maste vara Iyhorda for bamets asikter oeh
ta hansyn till den. Bamet sku.lle aven uppmuntras att uttryeka sina onskem!il.
- behov av att efter hand frigora sig fran sitt beroende av foraldrama - vilket foraldrama maste
godta.
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RDs prot 1.982/83 :63, s 9f
SOU 1979:63 s 47-55
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- behov av samhorighet med bada foraldrarna aven om dessa var i konflikt med varandra,
foraldrarna maste respektera barnets samhorighet med dem bada. 178
Utredningen menade att vardnadsbegreppet betonade nagot positivt, namligen omsorgen om
179
oeh ansvaret for barnet. Av den upprakning som gjorts av utredningen over de behov barnet
hade, foljde att barnet hade behov av omsorg i saval fysiskt som psykiskt avseende.
Utredningen foreslog darfor att FBs 6 kapitel borde inledas med bestammelser som gay uttryek
for barnets ratt till fysisk oeh psykisk omsorg, trygghet , forstaelse for sina sarskilda behov oeh
forutsattningar samt fostran.1 80 Det sades att for en harmonisk utveekling ho s barnet borde
foraldrarna i mojligaste man forsoka tillgodose barnets grundlaggande behov, varfor hansynen
till barnet borde vara det primara, "d.v.s. barnets ratttmatiga behov skall ga fore foraldrarnas
egna intressen" . Barnet borde dock ges bade ratt oeh skyldighet att ta ansvar for sina
handlingar i den man det var mojligt. 181
Vad gallde vii ken fostran barnet hade ratt till, vilie utredningen inte lamna nagra narmare
riktlinjer, ut an hanvisade dels till en utredning utgiven av Utbildningsdepartementet 1970
"Skolan skall fostra", dels till att en malsattnin~ med fostran borde vara att hjalpa barnet att ta
18
ansvar for sig sjalv oeh att visa andra hansyn.
Utredningen ansag att foraldrarna aven i fortsattningen borde vara skyldiga att ha tillsyn over
barnet till dess det natt sadan alder oeh utveeklingsgrad att det inte langre behovde tillsyn. Det
papekades att den omedelbara tillsynen, liksom tidigare, kunde anfortros annan lamplig person,
183
t.ex. dagbarnvardare.
Da foraldrarna ansvarade for att barnets behov av omsorg, fostran oeh utbildning blev
tillgodosedda oeh for att barnet skulle la tillborlig tillsyn, anforde utredningen att det var
viktigt att dessa krav pa foraldrarna forenades med en prineipiell ratt oeh skyldighet for
foraldrarna att bestamma over barnet i personliga forhallanden. Barnet borde dock ges
mojlighet att sjalv vara med oeh bestamma i angelagenheter som rorde dess personliga
forhallanden . Utredningen menade att "barnet red an myeket tidigt bar ges mojlighet att la
paverka sin situation i egna angelagenheter for att PI! sa satt vanja sig yid att fatta beslut oeh
sta for de foljder de for med sig. Harigenom torde barnet aven ges den insikten att varje
manniska har ratt till en asikt oeh att frihet i detta hanseende led er till ansvar. ,,184
Efter sedvanligt rernissforfarande av forslaget till andring av foraldrabalken beslutade den 25
mars 1982 regeringen foresla riksdagen att anta de foslag som lades !Tarn i proposition
198111982: 168. Sa gott som samtliga rernissinstanser hade dil anslutit sig till utredningens
uppfattning om att lagstiftningen maste forandras for att battre stamma overens med de
forandringar som skett i samhallet oeh for att battre tillgodose barnens behov, aven om det
forekom flera forslag pa forandringar i vissa delar av forslaget. 18S Foredragande opolitiske
statsradet Karl Axel Petri angav i samstamrnighet med utredningen bl.a. att gallande regler pa
omradet speglade andra forhallanden oeh varderingar an de numera radande, oeh att de utgiek
178 SOU 1979:63 s 55 - 58
179 SOU 1979:63, s 61
180 SOU 1979:63, s 62 f
181 SOU 1979:63, s 64
182 SOU 1979:63, s 64
183 SOU 1979:63, s 65
184 SOU 1979;63, s 66
18S prop 198111982:168, bilaga 3
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fran den starka foraldramyndighet som tidigare radde. Kunskaperna om barns villkor och
behov hade okat och en stravan i uppfostran var numera at! fostra barnen till sjalvstandiga
individer. 186 "Av avgorande betydelse for at! barn rar vaxa upp under trygga och goda
forhallanden ar at! foraldrar och andra fostrare handlar i en and a av omtanke om barnen och
later deras rattmatiga behov ga fore det egna intresset. Nya lagregler som sat!er barnens
intresse i forgrunden kan medverka till en onskvard attitydforskjutning." 187
I propositionen anges at! et! av syftena med de nya reglerna ar att starka barnens rattsliga
stallning. 188 Foredraganden anforde at! en upprakning av barnets rattigheter gentemot sina
vardnadshavare dels kunde ge vardnadshavarna vagledning om vad de skulle iaktta yid sin
uppfostran av barnen, dels kunde ra betydelse yid tvister om vardnaden ell er umgange med
barn pa sa sat! at! domstolen borde valja den losning som kunde antas bast framja at! de
angivna rattigheterna blev tillgodosedda. Upprakningen borde aven komma at! uppfat!as som
en allmangiltig norm och darmed paverka aven andra an vardnadshavare som hade hand om
barn eller bestamde i fragor som ror barn. 189 Yid en beskrivning av barnets grundlaggande
rat!igheter borde anges at! et! barn har rat! till omvardnad, trygghet, god fostran samt aktning
for sin person och egenart. Med denna formulering skulle det klart markeras at! barnet behover
forstaelse och skydd for sin integritet for at! kunna utveckla sin personlighet. 190
Enligt den tidigare gallande lagstiftningen hade vardnadshavaren skyldighet at! "utova uppsikt"
over barnet. I propositionen anfordes at! denna term borde bytas ut mot "tillsyn" vilket battre
angav vad skyldigheten innebar. 191
Foredraganden utgick i sin framstallning fran at! det var en sjalvklarhet at! viirdnadshavaren
hade rat! och skyldighet at! bestamma i fragor som rorde barnets personliga angelagenheter,
liksom att det var viktigt att barnet gays mojlighet att sjalv komma till tals i fragor som rorde
dess person. Utredningens forslag om att vardnadshavarens bestammanderatt skulle komma till
uttryck i lagtexten, borde darfor komplet!eras med en bestammelse om at! vardnadshavaren
skulle ta hansyn till bamets egna onskemal och synpunkter. 192
I specialmotiveringen till 6 kap I § sades att i ratten till omvardnad ingick inte endast ratten for
barnet att ra sina materiella behov tillfredstallda. Aven barnets psykiska behov var viktiga. I
barnets ratt till trygghet lag bl. a. att ra leva i et! stabilt forhiillande och att ha niigon att lita pa.
Till god yard och fostran horde att barnet skulle ra kanna at! det behovdes och at! barnet skulle
ra prova sin formaga och utveckla sina inneboende resurser for att efter hand kunna frigora sig
fran sitt beroende av vardnadshavarna. I en god fostran lag ocksa at! barnet fick lara sig att
satta grans er for sitt handlande och ta ansvar. 193 Barnet skulle vidare behandlas med aktning
for sin person och egenart. Detta innebar at! vardnadshavarna skulle ta hansyn och visa respekt
for de individuella egenskaper som barnet har. Med stigande alder borde barnet ha rat! till ett
allt starkare integritetsskydd. Inskrankningar i detta integritetsskydd kunde dock ra tal as for att
vardnadshavarna skulle kunna fullgora den tillsynsskyldighet som stadgades i foraldrabalken
6:2.194
186 prop198111982:168 s 18
187 prop 1981182: 168,s 18f
188 prop 198111982: 168 s. I
189 prop 1981182: 168, s.22
190 prop 1981182: 168, s 22
191 prop 1981182: 168, s 23
192 prop 1981/82:168, s 24
193 prop 1981 /82: 168, s 59
194 prop 1981/82: 168, s 60
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Hela den riksdagsdebatt som foljde pa forslaget andades att barnen ar framtiden och att varje
generations viktigaste uppgift miiste var att ge barn en trygga och goda uppvaxtforhiillanden. 195
Barnens villkor miiste darfor vara den viktigaste samhallsfriigan. 196 Fbrslaget rbrande
vardnadens innehiill rbnte i bvrigt inte nagon stbrre uppmarksarnhet, da enighet syns ha
radiI. 197

Slutkommentarer till 1983 ars FB
Till skillnad fran bade 1917 och 1920 ars lagar samt 1949 ars foraldrabalk marks i samband
med 1983 ars foraldrabalk inte ails nagon diskussion om kvinnans roll i samhallet ell er nagra
jamlikhetsdiskussioner. Uppenbariigen har kvinnofragan inte spelat nagon stbrre roll i samband
med tillkomsten av 1983 ars foraldrabalk. Daremot har barnels stallning i sarnhallet
uppmarksammats pa ett helt annat satt an tidigare. Har har en mycket markant forandring av
det s.k. allmanna rattsmedvetandet skett sedan ar 1949. I samband med 1983 ars foraldrabalk
forekom t.ex . egentligen inte nagon debatt att tal a om huruvida barnet var en sjalvstandig
individ med ratt till integritet m.m. eller ej , ut an de fiesta var eniga om att barnet hade en egen
sjalvstandig stallning.
Denna forandring marks aven i agafragan. I proposition 1966:96 anrnaldes fraga om vissa
andringar i foraldrabalken avseende bl.a. aga av barnet. Trots att det framforts argument mot
aga under relativt lang tid, och bade av politiker och barnpsykologer/-psykiatriker och
pedagoger, drbjde det anda fram till ar 1978 innan ett uttryckligt forbud mot aga av barn i
samband med uppfostran infordes i svensk lagstiftning. I debatten framfordes sa sent som 1978
argument som talade om att barnet inte kunde bedbmaslbehandlas efter samma matt som den
vuxne. Barnet hade inte samma forstand och kunde inte Uinka som den vuxne, och det kunde
darmed inte anses vara en sjalvstandig individ med ratt till full respekt for sin person. Vidare
framfordes argument om att hansyn maste tas till foraldema ratt till personlig integritet. Av
riksdagens debatt framgar att agadebatten forekom i stor omfattning aven i massmedia och att
ovannamnda argument framfordes aven dar. Det ar mot den bakgrunden intressant att i dag, 17
ar senare, konstatera att aga- forbudet har haft en stor genomslagskraft. Jag har uppfattningen
att alla i landet kanner till forbudet mot aga och att det s.k. all manna rattsmedvetandet omfattar
detta forbud .
Den paverkan av vetenskaplig forskning som gjorde sig gallande i 1949 ars foraldrabalk ar an
tydligare i 1983 ars lagstiftning. Agaforbudet har sin grund i psykologisk och psykiatrisk
forskning . Detsamma galler for hur lagstiftningen ger uttryck for barnets behov av omvardnad
m.m.
I forarbetena till 1983 ars lagstiftning talas yid fiera tillfallen om att barnets rattmatiga behov
maste ga fore foraldrarnas egna intressen. Redan tidigare hade talats om att foraldrarna inte
tick satta sina egna intressen fore barnets, men den ordalydelse som anvands yid 1983 ars
foraldrabalk synes tyda pa ytteriigare en attitydforandring i riktning mot barnet.
Utgangspunkten ar nu att barnets behov maste ga forst, och att foraldrarnas behov darmed
satts i andra rummet. Jag uppfattar det vidare som att barnets ratt att la sina behov
tillgodosedda anses vara rattmatiga, d.v.s. det ar en sjalvklarhet att dessa behov ska tillgodoses
forst. Genom denna syn pa barnet och dess position i sarnhallet och farniljen har lagstiftaren
RDs prot 1"982/83:63, s 6, 11f
RDs prot 1982/83:63, s 21
19 7 RDs prot 1982/83 :63 , s 25f
195
196
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fokuserat allt kring bamets intressen. Bamet blir av lagstiftaren plaeerat allra framst, vilket
maste leda till att alia andra hansyn oeh intressen kommer i andra eller tredje rummet. Genom
denna fokusering har en myeket tydlig oeh markant skillnad upptratt jamfort med tidigare
lagstiftning rorande bamet. UtveekJingen har i 1983 ars foraldrabalk drivits mot ett an mer
barnseentrerat tankande. Barnets oeh foraldrarnas intressen ska inte vara jambordiga, utan
barnets behov, som ar rattmatigt, skall ga fore foraldrarnas egna intressen.
Genom 1983 ars foraldrabalk har barnet inte bara individualiserats pa ett satt som gor det
jambordigt med en vuxen. Lagstiftaren har aven uttalat hur sarnhallet viII att barnet skall
utveekJas, namligen pa ett jambordigt satt med den vuxne. Den yard oeh uppfostran som
barnet skall ra, oeh som grundar sig pa forskning om barnets utveekling m.m., skall utmynna i
en nyttig manniska for det svenska sarnhallet i slutet av 1900-talet: vara ansvarskannande oeh
medveten, samt ha formaga att ifragasatta. Varden oeh uppfostran skall ha som ledstjarna
"bamets basta" .
Denna tanke omfattade yid lagstiftningsarbetet alia barn, oavsett om foraldrarna levde
tillsammans ell er ej, oeh oavsett om foraldrarna var gifta med varandra ell er ej. Foraldrarnas
eivilstand skulle m.a.o. inte paverka forutsattningarna for omvardnaden oeh uppfostran av
barnet. Det faller sig naturligt att som et! led i denna tankegang utmonsta beg rep pen barn utom
aktenskapet, barn i aktenskapet oeh aktenskaplig bord ur lagstiftningen.
Nar fragan om vem som ska ha vardnaden om barnet aktualiseras, kan man ater se en myeket
tydlig forandring i lagstiftarens idealbild. I den tidigare lagstiftningen Iyste tanken om modern
som den vardande parten oeh fadern som den forso~ande parten igenom. Sa ar emellertid inte
fallet med 1983 ars lagstiftning. Har talas i stallet om vikten for barnet av att ha goda relationer
med bada foraldrarna oeh att denna goda relation skall behallas inte bara da foraldrarna bor
tillsammans, utan aven om foraldrarna fiyttar isar.
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AVSLUTANDE DISKUSSION
Det ar uppenbart att lagstiftningen rorande vardnaden om barn har forandrats . Vad ar det da
for forandringsprocess som har agt rum och vilka krafter har legat bakom den?
I SOU 1979:63 talades om att de da gallande reglerna pa foraldrarattens omrade hade
tillkommit for mer an 50 ar sedan. Man menade att kunskaperna om barns behov dil inte var sa
stora och att forskning pa omradet var i det narmaste obefintlig. Att kunskaperna om barns
behov i borjan av seklet inte var sa stora som yid arbetet med 1983 ars FB ar naturligtvis sant,
liksom att forskningen inte var lika utbyggd . Jag tror ocksa att detta kan vara orsaken till att
sjalva vardnadsbehovet inte uppmarksammats mer i den tidigare lagstiftningen. Det forefaller
mig emellertid som om orsaken till den forandrade lagstiftningen ar mer komplex an sa. Redan
i det tidiga 1900-talets lagstiftning talades det om barnets basta, vilket tyder pa att omsorgen
om barnet var viktig. Aven i dagens lagstiftning ar uttrycket barnets basta av vasentlig
betydelse. Vad som anses vara barnets basta har emellertid skiftat betydligt sedan barnlagarna
kring ar 1920.
Samhallet sag yid tillkomsten av 1920 ars lag om barn i aktenskapet helt annorlunda ut an i
dag. Det var andra ideal som var viktiga att uppfylla. Redan i 1920 ars lagstiftning anvandes
ordvalet "barnets basta", vilket visar att barnets val ansags vara viktigt. Nar den lagstiftande
forsamlingen yid arbetet med 1917 och 1920 ars lagar samt 1949 ars foraldrabalk
argumenterade i fragor rorande barnet framkom ofta att det var viktigt at! lara barnet att lyda.
Ett instrument for att fa barnet att lyda var anvandande av aga. Det som i dag ar misshandel
och en straf'fbar handling, var anda fram till ar 1966 en uppfostringsmetod, avsedd att leda till
barnets basta. SamtIiga inblandade i den tidigare lagstiftningsproceduren var noga med att
poangtera att det forelag en skillnad mellan aga och misshandel. Man ville uppna barnets basta,
vilket innebar at! barnet skulle uppfostras till lydnad, men barnet fick inte utsattas for
misshandel.
Vi dare fanns det langt innan forbudet mot aga genomfordes 1979, roster som hojdes mot agan
som uppfostringsmetod. Redan i debatten kring arbetet med 1920 ars lag framfordes argument
mot denna uppfostringsmetod . An tydligare blev det i samband med 1949 ars lag. De fiesta
inblandade i det lagstiftningsarbetet tycks ha varit eniga om att aga inte stamde overens med
modern a forskningsron angilende hur uppfostran bor ske, men man tycks samtidigt ha menat
att lattare aga i uppfostringssyfte maste vara tillatet. Man hanvisade da framfor allt till den
utbredda forekomsten av aga och till det olampliga i att lagstifta inom familjesHiren . I
lagstiftarens argumentering yid tillkomsten av de olika lagarna framkommer tydligt oviljan att
lagstifta for ingilende i familjesHiren. Yid tillkomsten av 1949 ars FB var en riksdagsledamot
t.o .m. villig att "offra" de barn som skulle kunna tankas fara ilia av aga, darfor att lagstiftning
inom familjens omrade inte var tillradligt.
I arbetet med 1983 ars foraldrabalk forekom over huvud taget inte ordet Iyda. Barnet skall
enligt denna lagstiftning uppfostras till att bli en sjalvstandig individ och led as fram till eget
beslutsfattande och ansvarstagande. Uppfostran skall ha som malsattning "barnets basta" .
Redan tidigt framstalldes onskemal om att i lagtexten ange vad som avsags med omvardnad.
Detta onskemal tillgodosags dock inte yid antagandet av 1949 ars FB, utan kom at! ta mer
utrymme forst i samband med arbetet med 1983 ars FB . Lagstiftaren har emellertid under hela
1900-talet haft for avsikt att tillgodose barnets basta. Detta barnets basta maste ses utifran det
samhalle som lagtexten hade att verka i. Mot bakgrund av att det hela tiden varit lagstiftarens
avsikt at! tillgodose barnets basta maste inneborden av omvardnaden ha varit beroende av de
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ideal som var radande yid den tid da lagstiftningen kom till. Omvardnadsparagrafen bor da i all
lagstiftning under 1900-talet ha varit avsedd att leda till skydd at bamet, att genom uppfostran
forbereda barnet infor vuxenlivet. De skilda krav som samhallet under olika tider stallt pa
individen gor sig med nodvandighet paminda i uttryeket uppfostranl vardnad for barnet basta. I
det tidiga 1900-talets Sverige, oeh anda fram till 50-talet - kanske annu langre - levde idealet
om att barnet behovde larde sig Iyda. For att uppna storsta mojliga Iyeka for barnet, barnets
basta, var det viktigt att foraldrarna verkligen larde barnet att Iyda. Ett barn som inte hade lart
sig at! Iyda skulle komma at! falla utanfor de normer som gallde i samhallet. I takt med
forandrade normer oeh ideal kom aven synen pa vad som var bast for barnet att forandras. Det
ar i dag inte viktigast at! lara barnet Iydnad. Barnets basta anses inte uppnas genom en sadan
uppfostran. I dagens samhalle anses det vara viktigt att individen pa ett tidigt stadium lar sig at!
ifragasatta oeh inhamta information. Individen maste ta ett eget ansvar for de slutsatser han
drar av informationen han inhamtat. Barnet skall uppfostras till att klara av detta sarnhalle - pa
sa satt kommer barnets basta att tillgodoses. Detta visar inte bara pa en forandrad syn pa
barnet oeh dess vardare, ut an aven pa en forandrad syn pa medborgarna i allmanhet. Det ar inte
langre onskvart att fostra barn tilllydiga samhallsmedborgare. Det kravs i stallet av den vuxne
att han ar en sjalvsWndig oeh ansvarsfull individ.
Under den tid idealet kravde Iydnad av barnet kan inte lagstiftaren ha asyfiat annat an att
barnets intresse skulle underordnas foraldramas - bamet skulle Iyda den vuxne. Da denna syn
pa vad uppfostran av barnet skulle leda till sedermera boxjade genomga en forandring boxjade
man i forarbeten tala om att foraldrarna inte fiek satta sina egna intressen fore barnets. Jag
uppfattar detta som att foraldrar oeh barn darigenom blev mer jambordiga. I 1983 ars
lagstiftning talas till oeh med om at! barnets rattmatiga behov skall ga fore foraldrarnas. Barnet
har darmed av lagstiftaren blivit plaeerat allra framst. Alia andra hansyn maste med detta
resonemang komma i andra ell er tredje rum. Barnets basta blir med des sa uttalanden ledstjarna
inte bara yid tolkning av lagstiftning rorande barn utan aven i en mangd andra sammanhang dar
barnets intressen kan sta mot foraldrarnas.
Enligt 1983 ars lagstiftning ska barnet ges mojlighet att utveekla sin personlighet. Detta speglar
aterigen en myeket stor forandring i synen pa barnet. Barnet gors inte bara till den vuxnes
jiimlike med avseende pa rattigheter, utan skall iiven uppmuntras at! finna sin egen identitet.
Barnet individualiseras pa detta siitt ytterligare.
De tidiga forandringarna i lagstiftningen rorande vardnaden om barn et var nara
sammanhiingande med kvinnans forandrade stallning i samhiillet. Da kvinnan blev myndig lag
det niira till hands att hon aven skulle ha samma stallning i forhallande till barnen som mannen.
En intressant fragestiillning ar om uppmarksarnheten kring fragor rorande barns behov oeh
rattigheter beror just pa att kvinnan blev myndig oeh att hon, som nu fiek andra mojligheter iin
tidigare att agera t.ex. politiskt, faktiskt drev fram barnfragorna. I det material som jag har gatt
igenom har jag inte kunnat finna belagg for att kvinnliga riksdagsledamoter skulle vara aktivare
motioniirer i dessa fragor an miin. A andra sidan har inte mitt huvudsakliga intresse legat kring
denna fragestallning. Det ar mojligt att man yid en annan typ av studie skulle kunna finna ett
sad ant samband. Man kan t.ex. liigga marke till att yid remissforfaranden av de olika
lagforslagen var kvinnoorganisationema de som var mest positiva till foriindringar i riktning
mot "bamvanligare" lagstiftning.
I den tidiga lagstiftningen gjordes klar atskillnad mellan barn fodda i aktenskapet oeh barn
fodda utom iiktenskapet. I oeh med 1949 ars FB kom forhallandena rorande dessa tva
kategorier av ·barn att regleras i samma lag, oeh sedan 1977 existerar inte liingre begreppen
barn i iiktenskap respektive barn utom iiktenskap. Begreppen har pa kort tid utmonstrats inte
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bara ur lagstiftningen ut an aven ur folks medvetande. En stor bidragande orsak till detta torde
vara att antalet samboende, ogifta foraldrar i dag ar mycket stort. Trots detta finns skilda regler
dels i fnlga om faststallande av faderskap, dels i fniga om vardnaden av barnet. Vad galler
faderskapsfaststallan presumeras mannen i aktenskapet i de fiesta fall vara far till barn fott av
hans hustru, medan mannen i ett samboforhallande maste lamna ett erkannande (socialnamnden
har dar ett ansvar att se till att faderskapet faktiskt blir faststallt). I fraga om vardnaden galler
att i de fall foraldrarna ingatt aktenskap med varandra har de gemensam vardnad om barnet. Ar
foraldrarna daremot inte gifta med varandra har modern ensam vardnaden om barnet, men
fadern kan genom ett anmalningsforfarande erhalla gemensam vardnad med modern. De
tidigare forandringama av lagstiftningen pa detta ornrade har skett sedan lagstiftaren menat att
lagstiftningen inte langre stammer 6verens vare sig med makamas stallning i 6vrigt ell er med
den allmanna uppfattningen i fragan. Da antalet barn fodda av samboende ogifta foraldrar i dag
ar mycket stort kan man stalla sig fragan om den skillnad som i dag g6rs avseende faderskapet
och vardnaden om barn vars foraldrar ingatt aktenskap respektive inte ingatt aktenskap, skulle
kunnaJ bar forandras.
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The Department of Child Studies
Linkiiping 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" (lema 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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