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Förord 
 
När examensarbetet nu lämnas in är mina dagar som juriststudent så gott som över. Fyra och 
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1 Inledning   
 

Vårdnad-, boende- och umgängestvister är ofta komplicerade i olika avseenden. Särskilt svåra 

när ena föräldern lever med skyddade personuppgifter som är ämnat att skydda mot den andra 

föräldern. Det är inte ovanligt att tvisten har sin upprinnelse i föräldrarnas försök att komma 

överens i vårdnad-, boende- och umgängesfrågor. Det kan handla om att föräldrarna har 

samarbetssvårigheter på grund av att den ena föräldern utövat våld mot den andra. Det kan 

medföra stor rädsla och oro efter övergreppen för den utsatte föräldern. Att leva under sådana 

omständigheter kan innebära en kränkning av förälderns rätt till trygghet och säkerhet. Den 

utsatte föräldern kan då begära skyddade personuppgifter både till sig själv och barnet. 

Barnets kontakt med den andra föräldern kan då behöva begränsas eller helt uteslutas, vilket 

är en kränkning av barnets rätt till nära och god kontakt med båda föräldrarna. Om den 

förälder som barnet bor hos har så stort skyddsbehov att det kan påverka barnets rätt till båda 

sina föräldrar vid beslut om vårdnad, boende och umgänge så ställs två intressen mot varandra 

och skapar en intressekonflikt. Barnets bästa kontra en förälders rätt till trygghet och 

säkerhet.1  

 

Om barnet träffar den förälder som de skyddade personuppgifterna ämnar skydda mot uppstår 

svårhanterliga frågor. Ska domstolen beakta risken av att barnet far illa, även om barnet självt 

inte lever under sådan risk? Eller är det i första hand skyddet för den utsatta föräldern som ska 

beaktas, även om det kan innebära att barnet förlorar all kontaktat med sin förälder? Den 

våldsutövande föräldern kan även tyckas ha rätt att träffa sitt barn vilket i sin tur aktualiserar 

barnets vilja att träffa sin förälder. Svaret på frågorna ska alltid grundas på vad som är bäst för 

barnet. Barnets bästa ska nämligen vara avgörande för alla beslut rörande vårdnad, boende 

och umgänge enligt 6 kap 2 a § st. 1 föräldrabalken (FB). Dock kan en sådan oinskränkt 

tillämpning resultera i en allvarlig rättighetskollision om det innebär att en människas rätt till 

trygghet och säkerhet inte kan tillgodoses. Om ena föräldern lever med skyddade 

personuppgifter uppstår även en del praktiska problem kring umgängesrätten. Dels hur ett 

umgänge ska gå till, dels vart det ska ske men också hanteringen av de sekretessuppgifter som 

barnet bär på och inte får röja under umgänget.  

 

Frågan blir då vilket intresse som väger tyngst i ovan situation, barnets rätt till båda sina 

föräldrar eller förälderns rätt till trygghet och säkerhet?  
                                                
1 Den förklarade situationen kommer fortsättningsvis att benämnas intressekonflikten.  
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1.1 Syfte  
I denna uppsats ska jag inleda med att utifrån ett barnperspektiv redogöra för den situation 

som uppstår vid vårdnad-, boende- och umgängestvister då den förälder barnet bor 

tillsammans med har skyddade personuppgifter som är ämnat att skydda mot den andra 

föräldern.  

 

Därefter ska jag försöka analysera vilken betydelse den skyddade förälderns rätt till trygghet 

och säkerhet kan komma att ha vid domstolarnas bedömning av vad som är barnets bästa vid 

beslut om vårdnad, boende och umgänge. 

 

1.2 Avgränsningar och definitioner   
Den i inledningen förklarade intressekonflikten mellan förälderns rätt till trygghet och 

säkerhet och barnets rätt till båda föräldrarna kommer fortsättningsvis benämnas 

intressekonflikten, med undantag för situationer då jag ansett att konflikten behöver 

tydliggöras i det specifika fallet. I vårdnadstvister talas det ofta om vårdnad, boende och 

umgänge. Uppsatsen kommer främst att behandla vårdnad och umgänge. Anledningen är att 

boendet oftast följer av utgången i vårdnadsfrågan. Även begrepp som ”vårdnads- och 

umgängesfrågor” alternativt ”vårdnadsmål” används i uppsatsen. Begreppen används olika 

bland valda källor vilka jag anser är samlingsbegrepp för vårdnad-, boende- och 

umgängesfrågor.  

 

1.3 Metod och material  
Uppsatsens syfte ska besvaras utifrån gällande rätt. Det material som har använts för att 

fastställa gällande rätt är lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin, här inbegrips även 

europarättsligt och unionsrättsligt material. 2  Därutöver har jag även använt mig av 

internationella barnkonventionen3 och beteende vetenskaplig litteratur för att uppfylla syftet.  

 

Den inledande redogörelsen om intressekonflikten ska ske utifrån ett barnperspektiv vilket 

framgår av syftet. Det innebär att en granskning görs av det använda materialet utifrån barnets 

                                                
2 Sandgren, 2015, s. 43. 
3 Convention on the Rights of the Child, New York 20 November 1989, UN Doc. A/Res/44/25, SÖ 1990:20. 
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ögon.4 Det möjliggör i sin tur en diskussion av det valda materialet om barnets bästa i 

intressekonflikten senare i analysen. 

 

För uppsatsens del om vårdnad-, boende- och umgängesfrågor när det föreligger skyddade 

personuppgifter fastställs gällande rätt främst med hjälp av nationell lagstiftning. Den 

lagstiftning som varit aktuell är således FB:s regler om vårdnad, boende och umgänge. Även 

reglerna om skyddade personuppgifter har varit aktuella att behandla i samband med en 

förälders rätt till trygghet och säkerhet. Dessa återfinns i offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) (OSL), folkbokföringslagen (1991:481), och lag (1991:483) om fingerade 

personuppgifter. Något kort har även nämnts om kontakt- och besöksförbud vilket har 

aktualiserat reglerna om besöksförbud i äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) och sambolagen 

(2003:376) samt lagen (1988:688) om kontaktförbud. För att kunna fullgöra syftet har även en 

utredning av de aktuella rättigheterna gjorts utifrån internationell lagstiftning. Barns främsta 

rättigheter återfinns i den internationella barnkonventionen. Barnkonventionen behandlas 

också i syfte att förstå begreppet barnets bästa i aktuell situation. Europeiska konventionen 

om de mänskliga fri- och rättigheterna5 (EKMR) har behandlats för att konkretisera den 

utsatte förälderns rätt till skydd och trygghet, samt för att klargöra när övergrepp mot de 

mänskliga rättigheterna föreligger. Intressekonflikten har även aktualiserat Europarådets 

konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet6. 

 

De förarbeten jag använt mig av är propositioner. Propositioner anses generellt vara de 

viktigaste lagmotiven.7 De propositioner som jag har använt mig av rör lagarna om vårdnad, 

boende och umgänge men också andra lagar som varit aktuella för uppsatsen. Några 

propositioner är nyare och några är äldre, även om de nyare ska tillmätas större rättslig 

betydelse har vissa äldre propositioner varit av vikt.8 Med äldre propositioner avses tiden 

innan vårdnadsreformen9 som genomfördes år 2006. Dessa används dels av visst historiskt 

intresse och dels för att förtydliga vissa lagbegrepp, till exempel begreppet barnet bästa. Jag 

har även i viss utsträckning tittat i betänkanden från Statens offentliga utredning (SOU) som 

legat till grund för lagstiftning. Betänkanden tillkommer genom kommittéer tillsatta att utreda 

eller föreslå lagändringar. Jag är givetvis medveten om att betänkanden utgör en tidig del av 
                                                
4 Se Prop. 2005/06:99, s. 38-40. 
5 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 
6 Istanbul Convention Action against violence against women and domestic violence. 
7 Leijonhufvud, 2014, s. 114. 
8 Leijonhufvud, 2014, s. 128. 
9 Prop. 2005/06:99. 
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lagstiftningsprocessen och därav bör propositioner tillmätas större vikt. SOU:er som ligger till 

grund för lagstiftning kan dock vara mycket viktiga förarbeten då det kan finnas utförligare 

bakgrund till den senare antagna lagen.10  

 

Rättspraxis har varit en viktig källa för att åskådliggöra domstolarnas intresseavvägning 

mellan barnets bästa och förälderns intresse. De rättsfall jag valt belyser domstolens hantering 

av vårdnad-, boende- och umgängestvister när ena föräldern lever med skyddade 

personuppgifter. Idag finns inget sådant rättsfall med prejudikatvärde 11  från Högsta 

domstolen, därför har domar från hovrätten varit av vikt. För att belysa domstolarnas 

bedömning i fråga om gemensam vårdnad vid skyddade personuppgifter har endast två 

rättsfall behandlats. Anledningen till att endast två rättsfall har studerats beror på att de 

skyddade personuppgifterna inte vägs in i bedömningen om vårdnaden. Det tydliggörs också i 

de två valda rättsfallen. Däremot kan de skyddade personuppgifterna i vårdnadsmål beröras i 

samband med domstolarnas bedömning av samarbetet (avsnitt 5.3.1) eller lämpligheten som 

vårdnadshavare (avsnitt 5.3.2). Därför är de avsnitten i uppsatsen av vikt för läsarens 

förståelse vid den senare presentationen av rättsfallen. För att belysa domstolens resonemang i 

fråga om barnets rätt till umgänge när ena föräldern har skyddade personuppgifter finns en 

mängd rättsfall. Jag har valt fyra stycken, varvid ett är samma som i vårdnadsavsnittet på 

grund av den intresseavvägning som görs ifråga om umgängesrätten (avsnitt 5.4.1 och 6.2.3). 

Anledningen till de dubbla antal rättsfall i umgängesfrågan är för att de skyddade 

personuppgifterna tillmäts större betydelse i umgänges- än vårdnadsfrågan. Det kan antas 

bero på de praktiska frågor som tillkommer vid umgänge och skyddade personuppgifter, så 

som hur umgänget ska gå till. Valen av de fyra rättsfallen har gjorts för att visa olika 

bedömningar av umgängesrätten vid skyddade personuppgifter. Besluten är nämligen 

beroende av en helhetsbedömning och förhållandena i det enskilda fallet. Någon entydig 

bedömning mellan intressena finns således inte. Däremot ges en hint om hur domstolen kan 

resonera kring de olika intressena vid olika situationer, samt ge svar på om umgänge är 

förenligt med skyddade personuppgifter.  

 

Urvalet av samtliga rättsfall har gjorts med en strävan om variation mellan olika skydd för 

personuppgifter. Detta för att kunna klargöra huruvida det finns någon klar bedömning för 

något av skydden eller inte. Det kan antas att det inte finns någon klar bedömning för olika 

                                                
10 Leijonhufvud, 2014, s. 115-119. 
11 Heuman, 2014, s.133-134. 
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skydd av personuppgifter eftersom beslut om skyddade personuppgifter baseras på den utsatte 

förälderns intresse, se till exempel 16 § folkbokföringslagen, medan domstolarnas beslut om 

vårdnad, boende och umgänge grundas på barnets intresse enligt 6 kap 2 a § st. 1 FB.  

Samtliga rättsfall som valts har varit efter vårdnadsreformen år 2006 för att nå samtidens 

vårdnad-, boende och umgängestvister. I några av hovrättsdomarna har även domskäl från 

tingsrätten varit av intresse. När jag valt att inkludera domskäl från tingsrätten har syftet varit 

att lyfta fram domstolens intressanta resonemang samt att jämföra med hovrättens beslut.  

 

Rättspraxis har även varit av vikt för tolkningen av begreppet samarbetssvårigheter då jag inte 

ansett lagtext eller förarbeten varit tillräckliga.12 Två citat har tagits från beslut av hovrätten 

och kammarrätten i vårdnadsmål för att visa exempel på ett nytt betryggande alternativ av 

umgänge, så kallat Skype-samtal13. Efter en precisering av domstolarnas hantering av 

skyddade personuppgifter i frågan om vårdnad och umgänge avslutar jag med ett 

sammanfattande stycke med egna ord. Detta för att tydliggöra och plocka fram de delar i 

rättsfallen som varit av vikt för den fortsatta redogörelsen.   

 

Sist men inte minst har även doktrin varit en viktig källa för att se hur andra rättsvetare ställer 

sig till de behandlade lagrummen. Vad som är barnets bästa återfinns inte i någon specifik 

lagregel varvid förarbeten hjälpt föga och doktrinen varit desto mer behjälplig. Här ska 

nämnas att beteendevetenskaplig litteratur varit av intresse för att söka förståelse för barnets 

bästa och påverkan utifrån ett barnperspektiv. Rimligen utgår juridiken som skyddar barns 

intressen från beteendevetenskaplig forskning, därför har det vetenskapliga området varit av 

vikt för min redogörelse.14 Valet av beteendevetenskaplig litteratur har varit beroende av 

författarnas expertis och kunskapsområde. De beteendevetenskapliga författarna vars litteratur 

som varit av intresse är Barbro Metell, socionom och psykoterapeut som blivit diplomerad vid 

S:t Lukasstiftelsen tillsammans med Birgitta Lyckner, leg. Psykolog och psykoterapeut.15 

Även Maria Eriksson, professor i socialt arbete med bland annat specialområde våld, barn och 

föräldraskap samt Elisabet Näsman, seniorprofessor i sociologi med inriktning 

barndomssociologi.16 Stiftelsen Allmänna Barnhuset har gjort beteendevetenskaplig forskning 

                                                
12 Se Heuman, 2014, s.133. 
13 Nationalencyklopedin [http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skype] 2016-11-17. ”Skype, 

programvara för mjukvarutelefoni som möjliggör kostnadsfria röst- och videosamtal till andra användare, 
lanserat 2003”. 

14 Se Schiratzki, 2014, s. 32-33; se även prop 1990/91:8, s. 25. 
15 Metell m.fl., 2001, s.165; OrdGlob förlag [http://www.ordglobforlag.se/barbro_metell.html] 2016-11-17. 
16 Eriksson m.fl., 2015, s. 3. 
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ur ett barnperspektiv som varit intressant. Författarna är Barbro Hindberg, utredare och 

konsult, Katarina Weinehall, fil.dr universitetslektor vid pedagogiska institutionen på Umeå 

universitet och Mona Eliasson, professor emerita, institution för pedagogisk, psykologi och 

didaktik på Högskolan i Gävle. 17  

 
2 Barnperspektiv  
 

Den 1 december år 2010 antog Sveriges riksdag en strategi för att stärka barns rättigheter i 

Sverige. Strategin består av ett antal principer som ger uttryck för de grundläggande 

förutsättningarna för att stärka barns rättigheter och för tydligare överensstämmelse med 

barnkonventionen. Avsikten med strategin är att den ska fungera som utgångspunkt för 

offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå för att dessa ska kunna säkerställa barnets 

rättigheter utifrån ett barnperspektiv och barnrättsperspektiv. 18  I strategin görs således 

skillnad på barnperspektivet och barnrättsperspektivet. Enligt propositionen till strategin 

innebär ett barnperspektiv att ansvarig beslutsfattare ska överväga huruvida ett beslut berör 

barnet och i så fall på vilket sätt. Attityder, kunskap och arbetssätt ska spegla vår syn på barn 

som fullvärdiga medborgare och individer som bemöts med respekt i alla sammanhang, enligt 

propositionen. 19 Om ett beslut träffar ett barn ska beslutet alltid grundas på barnets mänskliga 

rättigheter. Barnets fri- och rättigheter återfinns i bland annat barnkonventionen. Att sedan 

säkerställa att barnets rättigheter tillgodoses med rätt åtgärder efter beslutet är att tillämpa ett 

barnrättsperspektiv.20 I propositionen till vårdnadsreformen anges en vidare definition av 

begreppet barnperspektiv. Det handlar om att försöka förstå barnet och ta reda på hur barnet 

uppfattar sin egen situation och eventuella förändringar som kan komma att uppstå med ett 

visst beslut, det vill säga att se med ett barns ögon. Det handlar också om att analysera 

följderna av olika beslutsalternativ för det specifika barnet, vilket omfattar förmågan att 

lyssna och respektera barnet som en individ med egna uppfattningar.21  

 

År 1997 tillsatte Regeringen en kommitté som tog namnet Barnkommittén. Den hade i 

uppdrag att göra en utredning över svensk lagstiftning och praxis överensstämmelse med 

barnkonventionen. Något lagförslag blev det inte då Barnkommitténs slutsats var att 

                                                
17 Hindberg m.fl., 2009, s. 7-8. 
18 Prop. 2009/10:232, s. 1; Dr. S2010.026, s. 3. 
19 Prop. 2009/10:232, s. 10-11. 
20 Prop. 2009/10:232, s. 11-12. 
21 Prop. 2005/06:99, s. 38-40. 
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lagstiftningen i stort sett överensstämde med barnkonventionen.22 Däremot beskrev de en 

vägledning för tillämpning av barnperspektivet. Enligt Barnkommittén innebär ett 

barnperspektiv att se alla människor med lika värde, oavsett ålder. Barn har egna behov vars 

barndom ska respekteras med stort värde för det framtida livet. Enligt utredningen kan inte 

barnet självt ge svar på hur man tillämpar ett barnperspektiv, eftersom att de lever ”mitt i” 

barnperspektivet. Det är inte heller upp till de vuxna att bedöma vad som är bäst för barnet 

och därmed tro sig anlägga ett barnperspektiv. Som beslutsfattare måste man således se varje 

barn som unikt i just det barnets värld, och försöka förstå hur det barnets situation kan komma 

att påverkas av ett visst beslut. Därefter försöka vidta de åtgärder som bedöms vara till det 

barnets bästa.23  

 
3 Barns rättigheter vid vårdnad, boende och umgänge 
 

3.1 Barnkonventionen i svensk rätt 
Hammarberg anser att barnkonventionen är de främsta bestämmelserna för att stärka barns 

rättigheter i Sverige. Barnkonventionen ger en universell tolkning av vilka rättigheter som 

borde gälla alla världens barn. För de stater som antagit konventionen sträcker sig omsorgen 

om barns rättigheter över nationsgränserna. Det är inte bara en möjlighet för 

medlemsländerna att sträva efter att uppnå dessa rättigheter, utan en skyldighet. I flera länder 

har barnkonventionen resulterat i att lagar reviderats i barnvänlig riktning, barnombud har 

tillsats, barnorganisationer har skapats, med mera. Det viktigaste är framför allt att 

barnrättsaspekten etablerat sig på den politiska dagordningen.24 

 

Barnkonventionen bygger på fyra grundprinciper, artikel 2 - förbudet mot diskriminering, 

artikel 3 - principen om barnets bästa i främsta rummet, artikel 6 - rätten till liv och utveckling 

samt artikel 12 - rätten att framföra åsikter och få dem respekterade. Konventionen består av 

51 artiklar och 41 av dessa artiklar utgör så kallade sakartiklar. Sakartiklarna säkerställer varje 

barns rättigheter, dessa ska läsas som en helhet och kan inte lyftas ut och läsas som endast en 

artikel skild från de andra. Konventionen är således odelbar. De övriga artiklarna handlar om 

hur staterna ska arbeta med barnkonventionen.25 

 
                                                
22 Se prop. 2001/02:96, s. 9, 24; prop. 1989/90:107, s. 28; SOU 1997:116, s. 2, 40-41.  
23 SOU 1997:116, s. 139-140; Prop. 2001/02:96 s. 24.  
24 Hammarberg, 2006, s. 5-9.  
25 Hammarberg, 2006, s. 5-9; Barnombudsmannen 

[http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/] 2016-11-29. 
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Sverige valde att ratificera konventionen år 1990, då genomfördes även en utredning om 

huruvida svensk rätt överensstämde med barnkonventionen. I utredningen konstaterades att 

den svenska rätten huvudsakligen ansågs överensstämma med konventionen och att det 

därmed inte fanns behov av ändringar i gällande lagstiftning.26 Det blev även resultatet i den 

senare utredningen av Barnkommittén.27 Barnkonventionen har således inte inkorporerats i 

svensk lag. Det innebär att förvaltningsmyndigheterna och domstolarna inte är direkt bundna 

av barnkonventionen och att det inte finns några sanktionsmöjligheter för att de inte lever upp 

till konventionsartiklarna. Barnkonventionen har ändå betydelse för svensk rätt och dess 

rättstillämpare. Enligt barnkonventionen är alla aktörer som tar beslut som rör barn skyldiga 

att tolka de svenska författningarna i enlighet med konventionen.28  

 

Allt sedan Sverige ratificerade barnkonventionen år 1990 har det återkommande debatterats 

och argumenterats för och emot en inkorporering av konventionen i svensk lag. 29 Den 27 

mars år 2013 utsåg därför regeringen en utredning som tog namnet barnrättighetsutredningen. 

Den hade till uppgift att kartlägga de nuvarande författningarna och hur de tillämpas i 

förhållande till barnkonventionen. De skulle även utreda för- och nackdelar med en 

inkorporering av konventionen i svensk rätt.30 Denna utredning skulle ha redovisats senast 30 

juni år 2015 men utredningstiden förlängdes.31 Vid sidan av fortsatt utredning om svenska 

rättens överenstämmelse med konventionen påbörjade även barnrättighetsutredningen arbetet 

på ett förslag om att göra barnkonventionen till svensk lag. Den 19 februari år 2015 

utvidgades därför utredningens uppdrag från regeringen att även omfatta förslag till en lag om 

inkorporering av barnkonventionen i svensk lag.32 Det uppdraget redovisades den 28 februari 

2016 och resulterade i ett betänkande med förslaget att inkorporera barnkonventionen i 

svenskrätt med ikraftträdande den 1 januari år 2018. 33  

 

3.2 Barnets bästa vid vårdnad, boende och umgänge 
Barnets bästa återfinns i artikel 3 i barnkonventionen. Artikel 3.1 betonar att barnets bästa ska 

säkerställas vid alla åtgärder och beslut som rör barn och tas av offentliga och privata organ 

                                                
26 Prop. 1989/90:107, s. 3-5, 28, 92.  
27 SOU 1997:116, s. 139-140,  
28 SOU 1996:115, s. 23. 
29 SOU 2016:19, s. 349. 
30 Dir. 2013:35, s. 1-2. 
31 Dir. 2014:86, s. 1. 
32 Dir. 2015:17, s. 1-3.  
33 SOU 2016:19, s. 463. 
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samt regeringar. I artikel 3.2 anges vidare staternas skyldighet att tillförsäkra barnet det skydd 

och den omvårdnad som behövs för barnets välfärd. Hänsynen till barnets rättigheter och 

skyldigheter åligger föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som enligt lag har ansvar 

för barnet.34  

 

Någon närmare definition av barnets bästa finns inte, dels för att det inte alltid går att veta vad 

som är bäst för det enskilda barnet och dels vem som är bäst lämpad att bedöma vad som är 

barnets bästa. Det kan vara alltifrån föräldrarna, barnet självt eller andra rättsliga aktörer.35 

Även om det inte finns någon direkt definition av barnets bästa ansåg den svenska regeringen 

redan vid tiden för ratificering av barnkonventionen år 1990 att barnkonventionen och barnets 

bästa redan stämde överens med svensk rätt.36  Enligt Schiratzki har den svenska rätten allt 

sedan dess varit relativt enig om att barnets bästa ska ses som ett öppet koncept. Med ett öppet 

koncept avses en tolkning utifrån en helhetsbedömning av varje enskilt barns situation.37 

Enligt propositionen om godkännande av barnkonventionen föreskrivs att konventionen ska 

ses som en vägledning för svensk rätt och tolkningen av barnets bästa, vars ram återfinns i 

artikel 3 i barnkonventionen. 38  

 

Enligt Barnkommitténs utredning anger varken barnkonventionen eller kommittén för barns 

rättigheter, så kallade FN-kommittén, hur barnets bästa ska bedömas. Däremot har 

Barnkommittén gjort en anvisning i sin utredning om tolkningen av barnets bästa utifrån ett 

objektivt och ett subjektivt perspektiv. Det objektiva perspektivet innebär att beslutsfattare 

med hjälp av forskning och erfarenheter ska kunna göra bedömningar i enlighet med barnets 

bästa. Det subjektiva perspektivet är istället att barnet självt ska få ge uttryck för vad som är 

till dess bästa.39 Schiratzki menar att tolkningen ger upphov till vissa problem, så som vilka 

professionella grupper som kan anses besitta sådan kunskap för klargörande av barnets bästa. 

Hon ifrågasätter också möjligheten att bedöma när barnet ansetts bildat sin egen uppfattning 

och inte påverkats av någon vuxen. Schiratzki menar att det finns en tydligare samsyn i att 

barnets bästa ska vara ett öppet koncept, det vill säga att en helhetsbedömning ska företas 

utifrån ett barnperspektiv.40  

                                                
34 Schiratzki, 2014, s. 29-30. 
35 Schiratzki, 2005, s. 52-53. 
36 Prop. 1989/90:107, s. 28, 92. 
37 Se prop. 2005/06:99, s. 42; Schiratzki, 2005, s. 52-53. 
38 Prop. 1989/90:107, s. 33.  
39 Se SOU 1997:116, s. 133-134. 
40 Schiratzki, 2014, s. 32-33. 
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I svensk rätt återfinns barnets grundläggande rättigheter i 6 kap 1 § FB, där det anges att 

”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning 

för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan 

kränkande behandling”. Lagrummet är en del i bedömningen av barnets bästa.41 Viss ledning 

för vad som avses med barnets bästa kan även utläsas av 6 kap 2 a § FB. I paragrafens första 

stycke föreskrivs att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och 

umgänge. I andra stycket samma lag framkommer att bedömningen om barnets bästa ska ske 

med hänsyn till risken att barnet eller någon annan i familjen far illa. I samma stycke anges 

också att i barnets bästa inbegrips barnets behov av nära och god kontakt med båda 

föräldrarna. Enligt tredje stycket ska det även tas hänsyn till barnets egen vilja vid beslut om 

vårdnad-, boende och umgänge. 

 

Om vi återgår till 6 kap 2 a § 2 st. FB så framgår således att barnets bästa ska vara avgörande 

för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Det finns således inga andra intressen som 

går före barnets bästa till exempel föräldrarnas intresse eller en förälders behov av kontakt 

med sitt barn. Det är en snävare tolkning än artikel 3 i barnkonventionen, där formuleringen 

lyder att barnets bästa ska vara ”a primary consideration” och inte ”the primary 

consideration”. 

 

Barnrättighetsutredningen som tillsattes 2013 (se avsnitt 3.1) utreder inte heller hur begreppet 

barnets bästa ska tillämpas vid frågor om vårdnad, boende och umgänge. Det beror på att 

regeringen valt att utvärdera den vårdnadsreform som gjordes år 2006 i en separat utredning, 

den så kallade vårdnadsutredningen. 42  Vårdnadsutredningens uppdrag är att utvärdera 

reformen i sin helhet och reglernas funktion i praktiken. I huvudsak ska utredningen utröna 

om syftet med reformen, att stärka barnrättsperspektivet, har uppnåtts.  I uppdraget ingår 

bland annat att ta ställning till om reglerna om gemensam vårdnad behöver ändras, hur 

föräldrars möjligheter att nå en samförståndslösning kan utvecklas och förbättras, vilka 

åtgärder som kan behöva vidtas för att säkerställa att riskbedömningar görs i tillräcklig 

utsträckning och att dessa bedömningar är av hög kvalité. Vad gäller barn och föräldrar med 

skyddade personuppgifter ska utredarna ta ställning till huruvida det behöver införas särskilda 

forumregler. Utredningen ska inte i övrigt beröra intressena mellan barn och föräldrar när en 

                                                
41 Prop. 2005/06:99, s. 40.  
42 SOU 2016:19, s. 289; se Dir 2014:84. 
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förälder lever med skyddade personuppgifter.43 Utredningen ska lämna förslag på eventuella 

författningsändringar och andra åtgärder senast den 16 december år 2016.44  

 
3.3 Ett barns rätt till sina föräldrar 
Om föräldrarna bor isär är det viktigt att barnet får upprätthålla god kontakt med båda sina 

föräldrar. Det är viktigt för att ge barnet de bästa förutsättningarna för en trygg uppväxt och 

god utveckling.45 I begreppet barnets bästa inbegrips därför barnets behov av nära och god 

kontakt med båda föräldrarna, enligt 6 kap 2 a § 2 st. FB. Enligt propositionen ska detta behov 

ges en särskild framträdande roll vid prövningen av vad som är bäst för barnet vid beslut om 

vårdnad, boende och umgänge. Detta gäller både om vårdnaden är gemensam eller anförtrodd 

åt endast en av föräldrarna.46 Även om 6 kap 2 a § 2 st. FB understryker båda föräldrarnas 

betydelse för barnets välbefinnande och utveckling innebär det inte att en nära och god 

kontakt med båda föräldrarna alltid är bäst för barnet. Om en förälder till exempel utsätter 

barnet eller någon annan i familjen för våld kan det föreligga risk för att barnet far illa, vilket 

inte är förenligt med barnets bästa. Med ”annan i familjen” avses till exempel den andra 

föräldern eller syskon. Ett barn har en absolut rätt att inte själv bli utsatt för våld, övergrepp 

eller annan kränkande behandling. Det avser även situationer då barn inte själva blir direkt 

utsatta, men kanske hör eller ser våldet.47  

 

Barnets rätt till den andra föräldern som barnet inte bor tillsammans med framgår av 6 kap 15 

§ 1 st. FB, vilket aktualiserar föräldrarnas gemensamma ansvar för att barnets behov av 

umgänge blir tillgodosett. Bestämmelsen tar sikte på boendeföräldern48 och dennes ansvar för 

att underlätta och uppmuntra till ett umgänge mellan barnet och den andra föräldern. 

Bestämmelsen tar även sikte på den andra föräldern som barnet inte bor tillsammans med, 

som har ett uttryckligt ansvar för att barnets behov av umgänge med denne tillgodoses enligt 

bestämmelsen.49 Om umgängesföräldern inte kommer till bestämt umgängestillfälle eller av 

olika anledningar väljer bort att träffa sitt barn, föreligger så kallad umgängesvägran. Det är 

varken möjligt eller lämpligt att tvinga en förälder att vara med sitt barn. Upprepad 

umgängesvägran är till stor nackdel för barnet och skulle bland annat kunna leda till att barnet 

                                                
43 Dir. 2014:84, s. 1.  
44 Dir. 2016:13, s. 1. 
45 Prop. 1981/82:168, s. 66. 
46 Prop. 1990/91:8 , s. 60-61. 
47 Prop. 2005/06:99, s. 42. 
48 Med boendeförälder avses den förälder som barnet bor stadigvarande hos.  
49 Prop. 2005/06:99, s. 56; se Sjösten, 2014, s. 74-75. 



17 
 

känner sig sviket och övergivet. Vid sådan situation bör domstolen överväga om umgänget 

bör begränsas eller helt upphöra för att det ska vara mer förenligt med barnets bästa.50  

 

3.4 Ett barns egen inställning och vilja vid beslut om vårdnad, boende 
och umgänge 

Det finns ingen plikt för barn att umgås med sina föräldrar. Domstolarnas tillämpning av 

umgängesbestämmelserna visar dock att det normalt anses vara till fördel för barnet att ha 

kontakt med båda föräldrarna.51 Inom beteendevetenskapen anses barn generellt behöva två 

föräldrar för att utvecklas på bästa sätt inför en framtid i vuxenlivet. Det är i och för sig 

omdiskuterat, menar Eriksson och Näsman. Det medför nämligen att barnet ses som generellt 

och abstrakt. Hänsyn tas till exempel inte till ett barn som tar skada och är traumatiserat av 

god kontakt med båda föräldrarna, enligt Eriksson och Näsman.52 Vårdnadskommittén menar 

att generaliseringen bör förhindras om barnets inställning i fråga om vårdnad, boende och 

umgänge alltid tas på största allvar. Huruvida en rädsla eller orolighet hos barnet är befogad 

eller inte spelar ingen roll. Det viktiga är hur barnet känner. Det har således ingen betydelse 

om rädslan kommer från direkt påverkan av den andra föräldern eller om det är en verklig 

ovilja på grund av självupplevda händelser. Vill ett barn inte träffa sin förälder så måste detta 

respekteras, enligt kommittén.53  

 

Skulle det finnas misstanke om att barnets vilja kommer från en direkt påverkan från en 

förälder så är det socialtjänsten, med hjälp av till exempel barnpsykiatrin, som ska undersöka 

barnets inställning enligt vårdnadskommittén. Domstolen får ändå aldrig bortse från barnets 

inställning utan att det gjorts en ordentlig utredning kring barnets vilja. Samtidigt anser 

kommittén att det är viktigt att barnets vilja och inställning sätts i sitt sammanhang så som om 

inställningen är av tillfällig natur eller en genuin känsla från barnets perspektiv av situationen. 

Oavsett hur barnet uttrycker sin inställning så behöver det inte alltid vara bäst för barnet om 

denna vilja följs, det måste nämligen göras en bedömning av vad som är bäst för barnet både 

på kort och lång sikt.54 Vårdnadskommitténs utredning fick stöd i propositionen i att det 

skulle framgå i lagen att det ska fästas avseende särskilt vid risken för att barnet far illa. 

Denna risk ska uppmärksammas och väga tungt i helhetsbedömningen för vad som är barnets 

                                                
50 Prop. 2005/06:99, s. 116; SOU 2005:43, s. 170. 
51 SOU 1979:63, s. 81; prop. 1981/82:168, s. 43.   
52 Eriksson, 2015, s. 70-71. 
53 SOU 2005:43, s. 205.  
54 SOU 2005:43, s. 206. 
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bästa.55 Det ställer också krav på vårdnadsutredningen. Har barnet en bestämd uppfattning 

och önskemål ska de vidare utredas huruvida barnets uttryck för sin uppfattning verkligen 

svarar mot barnets önskan. Om barnet uppnått sådan ålder att dennes uppgifter bör tillmätas 

betydelse så ska barnets egna uppgifter i allmänhet vägas in i domstolens helhetsbedömning.56 

 

I 6 kap 2 a § 3 st. FB framgår att hänsyn till barnets vilja ska tas vid beslut om vårdnad, 

boende och umgänge. Hänsynen till barnets vilja tas med beaktande av barnets ålder och 

mognad. Att domstolen ska beakta barnets ålder och mognad innebär att de ska fästa mer 

avseende vid barnets inställning om det är äldre än om de är yngre. De yngsta barnen som inte 

har någon uttalad uppfattning om sin vilja behöver domstolen inte ta hänsyn till. Den 

uttryckliga markeringen i lagen om att hänsyn ska tas till barnets egen vilja är en betydelsefull 

omständighet i prövningen av barnets bästa.57 

 

Barnet självt kan till och med rent fysiskt få höras i rätten om särskilda skäl talar för det och 

det är uppenbart att barnet inte skadas av det, enligt 6 kap 19 § 6 st. FB. Den bestämmelsen 

ska endast användas i undantagsfall och barnet måste alltid gå med på att framträda inför 

rätten. Barnets medverkan i rätten ska ske endast om barnet är tillräckligt gammal och mogen 

för det. I den tidigare proposition till lagen har en ålder under 12 år ansetts som för ungt för 

att få höras inför rätten.58  

 
4 Rätten till liv, frihet och personlig säkerhet 
 

4.1 Enskildas mänskliga fri- och rättigheter 
Våld och andra former av övergrepp är en direkt kränkning av enskildas mänskliga fri- och 

rättigheter.59 Det är inte en nyhet att våld i hemmet oftast sker mot kvinnor och utav män. Det 

är och har varit så vanligt förekommande att frågan om våld mot kvinnor och våld i hemmet 

tidigt var på Europarådets agenda i syfte att stärka alla människors rätt att leva fritt från våld. 

Redan år 1993 diskuterades strategier för eliminering av våldet i hemmet och mot kvinnor, 

vid en ministerkonferens. Efter konferensen blev slutsatsen att det förelåg behov av en ny 

konvention för att bekämpa detta våld. År 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en 

                                                
55 Prop. 2005/06:99, s. 42. 
56 Prop. 1981/82:168 s 66; se prop. 2005/06:99 s. 42-43. 
57 Prop. 2005/06:99, s. 46. 
58 Prop. 1981/82:168, s. 57, 66. 
59 Se Danelius, 2015, s. 78- 79.  
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konventionstext.60 Den 11 maj år 2011 undertecknade Sverige Europarådets konvention om 

förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.61 En del av syftet med 

konventionen är att bekämpa de historiska ojämlika maktförhållandena som är könsrelaterade. 

En annan del av syfte är att uppnå en ambitionsnivå om att skapa ett Europa fritt från våld i 

hemmet, i synnerhet våldet mot kvinnor enligt artikel 1 i konventionen. Europarådet menar att 

kvinnor löper större risk än män att utsättas för könsrelaterat våld men att det även kan drabba 

män. 62  

 

Förutom den nyss nämnda konventionen som ett folkrättsligt skydd vid våld i hemmet finns 

även Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. I sammanhanget bör särskilt två 

artiklar i konventionen nämnas: artikel 3 EKMR förbud mot tortyr samt artikel 8 EKMR om 

rätten till respekt för privat- och familjeliv, hem och korrespondens. En av de viktigaste 

delarna i skyddet för privatlivet är den fysiska integriteten. Allvarliga kränkningar av den 

fysiska integriteten kan utgöra tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning enligt artikel 3 EKMR. Förbudet mot tortyr betraktas som ett kraftigt ingrepp i 

rätten till respekt för privatlivet där den kroppsliga och själsliga integriteten utgör en väsentlig 

del. Respekt för familjelivet är en del av artikel 8 EKMR och är nära förbunden med rätten för 

respekt för privatlivet och ska sällan särskiljas. Där säkerställs familjens skydd från insyn och 

ingrepp men också de enskilda familjemedlemmarnas respekt för privatliv. Det avser även 

skydd mot bland annat tidigare familjemedlemmar.63  

 

4.2 Skyddade personuppgifter  
Varje år utsätts ett stort antal personer för våld, hot och trakasserier i sin vardag. En stor del 

av detta antal är våld i nära relationer som oftast handlar om kvinnor som utsätts av sina män. 

Som tidigare nämnt är det oftast kvinnan som riskerar att utsättas för våld och andra 

kränkningar. Det är inte ovanligt att våldet sker av en man som hon har eller har haft ett 

förhållande med. Sådant våld eller kränkande behandling kan leda till både psykisk och fysisk 

ohälsa. Det mänskliga lidandet och inskränkningarna i de drabbades frihet kan många gånger 

vara både betydande och bestående. 64  Om den våldsdrabbade relationen innefattar 

gemensamma barn och skapar allvarlig hotbild för den andra föräldern och barnen så finns 

                                                
60 Ds 2012:52, s. 17-18. 
61 Ds 2012:52, s. 11. 
62 Ds 2012:52, s. 20.  
63 Danelius, 2015, s. 370-372. 
64 Prop. 2013/14:178, s. 6. 



20 
 

vissa typer av skydd för personuppgifter för de utsatta.65 Det finns idag tre typer av skydd: 

sekretessmarkering enligt 5 kap 5 § OSL, kvarskrivning enligt 16 § folkbokföringslagen och 

fingerade personuppgifter enligt 1 § lag om fingerade personuppgifter.  

 

4.2.1 Sekretessmarkering 
Uppgifter om namn, adress, personnummer, familjeförhållanden med mera är i vanliga fall 

rätt oförargliga uppgifter. Dessa uppgifter finner vi i skatteverkets folkbokföringsregister och 

är offentliga om de inte är sekretessbelagda. Om det av särskild anledning kan antas att en 

person eller någon närstående till denne kan komma att lida men om någon av de offentliga 

uppgifterna lämnas ut så kan dessa sekretessbeläggas.66  I enlighet med 22 kap 1 § 1 st. OSL 

finns det möjlighet till sekretess för uppgifter om enskildas personliga förhållanden, om det 

kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. I 5 

kap 5 § 1 st. OSL anges myndigheternas möjlighet att göra en sekretessmarkering som 

innebär att innan en handling begärs ut ska en sekretessprövning göras. Det är således en 

varningssignal som ska föranleda noggrann prövning innan utlämnande.67 För att en ansökan 

om sekretessmarkering ska bifallas krävs att det föreligger ett konkret hot för den enskilda, 

samt en objektiv risk för förföljelse. Det är inte tillräckligt att en person känner rädsla och 

anser sig vara i fara. Om skatteverket bifaller ansökan om sekretessmarkering ska en 

omprövning av behovet göras en gång om året. 68  

 

4.2.2 Kvarskrivning 
En annan möjlighet är kvarskrivning efter flytt i enlighet 16 § folkbokföringslagen. Det 

innebär att om det av särskilda skäl kan antas att en person kan bli utsatt för allvarlig 

brottslighet, förföljelse eller trakasserier så finns en möjlighet att folkbokföra sig på den 

tidigare adressen även efter flytten. Som adress i registret anges då skattekontorets adress. 

Kvarskrivning tillämpas när sekretessmarkering inte anses vara tillräckligt. Det vill säga om 

hotbilden mot den enskilde är allvarlig enligt 16 § st. 2 folkbokföringslagen. Uppgifter om 

den kvarskrivnes riktiga adress omfattas således av sekretess om det inte står klart att 

uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller närstående till denne lider men, enligt 22 kap 2 

§ OSL. Kvarskrivning medges i högst tre år sedan måste en ny prövning göras enligt 17 § 

folkbokföringslagen. Vid ansökan om kvarskrivning kan utlåtanden från socialnämnden vara 

                                                
65 Se prop. 2013/14:178, s. 7; SOU 2005:43, s. 180. 
66 Prop. 2005/06:161, s. 42. 
67 Prop. 2005/06:161, s. 55. 
68 Prop. 2005/06:161, s. 43-44. 
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av vikt, enligt 17 a § folkbokföringslagen. Socialnämndens utlåtande kan vara av särskild 

betydelse om det handlar om barn. Socialnämnden är då skyldig att handla utifrån ett 

barnrättsperspektiv.69 Alla i hushållet måste omfattas av kvarskrivningsbeslutet. Det innebär 

att ansökan för sådant beslut kan företas av endast ena vårdnadshavaren även om vårdnaden 

är gemensam, just för att den andra vårdnadshavaren kan vara den som skyddet är avsett att 

skydda mot.70  

 

4.2.3 Fingerade personuppgifter 
Den tredje möjligheten är ett mer omfattande skydd, nämligen fingerade personuppgifter, 

enligt lag om fingerade personuppgifter. Med fingerade personuppgifter avses när en person 

tilldelas andra personuppgifter. Det är ett alternativ av skydd om denne riskerar att bli utsatt 

för allvarlig brottslighet som riktar sig mot dennes liv, hälsa eller frihet och inte kan ges 

tillräckligt skydd med andra åtgärder, vilket regleras i 1 § lag om fingerade personuppgifter. 

Ett medgivande om fingerade personuppgifter får även omfatta familjemedlemmar som 

personen varaktigt bor tillsammans med, enligt tredje stycket samma lag. Ansökan om 

medgivande får även avse förälderns barn om föräldern är vårdnadshavare, varaktigt bor med 

barnet och syftet med ansökan är att skydda sig själv och barnet mot den andra 

vårdnadshavaren, enligt 4 § samma lag.71 

 

4.3 Kontakt72- och besöksförbud  
Kontaktförbud är ingen skyddsåtgärd som faller under skyddade personuppgifter. Det är 

ändock en ytterligare möjlighet till säkerhet som istället begränsar den hotfulla eller 

våldsamma föräldern. Enligt 1 § lagen om kontaktförbud kan en person få förbud att besöka 

eller på annat sätt ta kontakt med en person eller att följa efter personen. Enligt andra stycket 

meddelas kontaktförbud om det finns risk att den som förbudet avser kommer att begå brott 

mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet ämnar skydda. Lagen 

om kontaktförbud infördes som ett led i strävan efter att skydda främst kvinnor som utsätts för 

förföljelse och trakasserier av män som de tidigare levt tillsammans med.73  I mål om 

äktenskapsskillnad finns även möjlighet för domstolen att pröva makars förbud att besöka 

varandra enligt 14 kap 5 § st. 1 ÄktB. Liknande regel finns för sambos vid bodelning när 
                                                
69 Prop. 2013/14:178, s. 12. 
70 Prop. 1990/91:153, s. 117. 
71 Prop. 2005/06:161, s. 44-45.  
72 Begreppet besöksförbud ersattes av kontaktförbud i lagen om kontaktförbud efter lagändringen 1 oktober 2011 

(SFS 2011:487). 
73 Se prop. 1987/88:137, s. 7; Sjösten, 2014, s. 147-148. 
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samboförhållandet upphör. För samma tid som samboförhållandets upphörande kan 

domstolen på begäran av den andra sambon besluta om besöksförbud enligt 28 § st. 1 

sambolagen.   

 

4.4 Barnets påverkan av skyddade personuppgifter  
För att de skyddade personuppgifterna ska få avsedd effekt bör hela hushållet omfattas av 

skyddet.74 Det kommer att påverka barnet och barnets bästa på ett eller annat sätt.75 Därför 

bör även något sägas om barnets påverkan av skyddade personuppgifter.  

 

Beslut om skyddade personuppgifter för föräldern medges utan att barnets behov och situation 

utreds. Även om barnets inställning inte beaktas så har Skatteverket som handlägger ärendet 

om skyddade personuppgifter en skyldighet att underrätta socialnämnden om de i sin 

verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, enligt 14 kap 1 § 1 st. 

SoL.76 Att leva med skyddade personuppgifter kan vara extra påfrestande för barn. Det kan 

innebära att barnet tappar nödvändig tillhörighet till sin identitet. Bara det faktum att behöva 

byta namn, flytta och ljuga om vem man är kan gör att barnet tappar greppet om sitt historiska 

ursprung. Det kan även innebära att barnet måste ge efter sin relation till nära släktingar.77 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset beskriver utifrån barns egna erfarenheter hur det är att leva 

med skyddade personuppgifter. Barnen beskriver det som en stor börda att stängas ute från 

många annars självklara delar i ett barns liv. Till exempel telefon, bibliotekskort, 

tidningsprenumerationer med mera. Varje förbindelse i barnets vardag som innebär en risk att 

röja de skyddade personuppgifterna är något som barnet måste avstå från. Det innebär också 

att avstå från aktiviteter och andra sysselsättningar som annars är naturliga i ett barns liv. Det 

sistnämnda avser dock inte barnets vardag i skolan. Därför är det viktigt att barnet är väl 

medveten om sin situation och hur det ska förhålla sig till det skydd som det lever under, både 

på skolan och på fritiden. 78  

 

Skyddade personuppgifter kan också komma att påverka barnets relation med respektive 

förälder. Ett barns umgängesrätt behöver inte uteslutas bara för att en förälder lever med 

skyddade personuppgifter, oavsett om det bottnar i våld mellan föräldrarna. Det kan resultera 

                                                
74 Ds 2013:47, s. 24, 124. 
75 Ds 2013:47 s. 29.  
76 SOSFS 2012:4, s. 280.  
77 SOU 2008:81, s.234; Ds 2013:47, s. 39. 
78 Weinhall och Eliasson, 2009, s. 27-29.  
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i att barnet blir verktyg i föräldrarnas konflikt. Både för den förälder som lever under skydd 

och försöker pressa barnet att inte avslöja något under umgänget och för umgängesföräldern 

som kanske vill veta vart barnet bor och försöker ställa de ”rätta frågorna”. Med ”rätt frågor” 

räcker det med att barnet berättar vilket lag som barnet idrottar för, vilka kompisar som barnet 

umgås med och så vidare. Det kan vara psykiskt påfrestande för ett barn som är mitt i sina 

föräldrars konflikt att dessutom ha krav på vad det får säga och inte under ett umgänge.79 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ger exempel på barn som menar att säkerheten många gånger 

har fått gå före barnens önskemål om kontinuitet och stabilitet. Röjs adressen måste barnet 

och föräldern många gånger söka ny tillflyktsort som i sin tur innebär ny skola och nya 

kamrater för barnen. Barnen beskriver också förtvivlan över att alltid behöva ljuga för andra 

om vem man är, det vill säga vad man heter, vart man bor, varför man har flyttat och så 

vidare.80  

 

Som tidigare nämnts ska beslut om vårdnad, boende och umgänge grundas på det som är bäst 

för det enskilda barnet, vars prövning ska göras med beaktande av samtliga omständigheter. 

Både vårdnad-, boende- och umgängesfrågan blir genast mer komplicerad när en förälder har 

skyddade personuppgifter. Risken för att den andra föräldern och barnet kan fara illa ställs 

mot barnets rätt till nära och god kontakt med båda föräldrar.81 Enligt mig innebär det två 

motstridiga intressen. Barnets rätt till båda sina föräldrar kontra förälderns rätt till frihet och 

säkerhet. Kommande två avsnitt behandlar vårdnad-, boende- och umgängesfrågan vid 

skyddade personuppgifter.   

 

5 Gemensam vårdnad vid skyddade personuppgifter  
 

5.1 Allmänt om vårdnad  
Om föräldrarna till barnet är gifta vid födseln blir vårdnaden gemensam, i annat fall blir 

modern ensam vårdnadshavare. Ingår föräldrarna äktenskap senare står barnet under 

gemensam vårdnad från den tidpunkten, enligt 6 kap 3 § 1 st. FB. Är föräldrarna inte gifta vid 

födseln kan de få gemensam vårdnad genom en registrering hos skattemyndigheten efter en 

gemensam anmälan. Antingen sker anmälan till socialnämnden i samband med att nämnden 

ska godkänna en faderskapsbekräftelse eller till skattemyndigheten. Det senare är under 

                                                
79 SOU 2008:81, s. 234. 
80 Weinhall och Eliasson, 2009, s. 27-28. 
81 Se SOU 2005:43, s. 167, 180-182. 
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förutsättning att förordnande om vårdnaden inte har meddelats tidigare och att föräldrarna och 

barnet är svenska medborgare, enligt 6 kap 4 § 2 st. FB.  

 

Den gemensamma vårdnaden kan upplösas av rätten om någon eller båda av vårdnadshavarna 

vill få ändring i vårdnaden. Rätten kan dock inte besluta om gemensam vårdnad om båda 

föräldrarna motsätter sig det. I mål om äktenskapsskillnad kan rätten utan yrkande besluta om 

att vårdnaden ska anförtros åt endast en förälder om det är uppenbart att gemensam vårdnad 

inte är till barnet bästa. Vid bedömningen av huruvida vårdnaden ska vara gemensam ska 

särskilt avseende fästas vid föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor som rör barnet, enligt 6 

kap 5 § FB. Det finns även möjlighet att besluta om gemensam eller ensam vårdnad genom 

avtal. Det ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden. Avtalet ska också vara 

förenligt med barnets bästa, enligt 6 kap 6 § FB. Ändring i vårdnaden kan också komma till 

stånd om en förälder vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk, försummelse 

eller i övrigt brister i omsorgen, vilket medför bestående fara för barnets hälsa eller 

utveckling, enligt 6 kap 7 § 1 st. FB. Eller så kan vårdnaden ändras om socialnämnden anser 

att särskilt förordnad vårdnadshavare är det som är bäst för barnet, enligt 6 kap 8 § FB.   

 

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran enligt 6 kap 1 § FB. Att vara 

vårdnadshavare innebär att ha det rättsliga ansvaret för barnets person och se till att barnets 

grundläggande behov blir tillgodosett, enligt 6 kap 2 § 2 st. FB. Vårdnadsansvaret kan 

förklaras som en principiell rätt att bestämma i barnets angelägenheter. Ansvaret om den 

faktiska vårdnaden, vilket innebär den dagliga vården och omsorgen om barnet, tillfaller den 

förälder som barnet bor stadigvarande hos och har den juridiska vårdnaden. Med omsorg 

avses både en fysisk och en psykisk omsorg. Den fysiska omsorgen innebär att barnet har 

tillgång till bostad och uppehälle, samt får utbilda sig efter sina önskemål, behov och 

förutsättningar. Psykiska omsorgen innebär istället att barnet får god fostran, omtanke, 

trygghet och förståelse, men också att sätta gränser för barnets beteende.82  

 

5.2 Barnets boende vid gemensam vårdnad  
Har föräldrarna gemensam vårdnad om barnet får domstolen på talan av en förälder eller båda 

besluta vem av föräldrarna som barnet ska bo tillsammans med, enligt 6 kap 14 a § 1 st.  FB. 

Det finns även en möjlighet för föräldrarna att avtala om barnets boende, enligt andra stycket 

                                                
82 Prop. 1990/91:8, s. 23.  
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samma lag. En vårdnadshavare har principiell rätt att besluta om barnets boende, vid beslut 

om ensam vårdnad förordnas därför boendet oftast hos vårdnadshavaren.83 Vid gemensam 

vårdnad måste föräldrarna enas om var barnet ska bo. Kan vårdnadshavarna inte enas om 

barnets boende kan domstolen besluta om så kallat växelvis boende i enlighet med 6 kap 14 a 

§ 1 st. FB. En sådan lösning kräver att föräldrarna har särskilt god samarbetsförmåga och att 

de bor förhållandevis nära varandra. Det är möjligt för domstolen att besluta om växelvis 

boende mot en förälders vilja, även om det görs mycket restriktivt. Ett sådant beslut tas endast 

om det anses vara till barnets bästa sett till barnets behov av nära och god kontakt med båda 

föräldrarna. Barnets egen inställning är också av vikt för beslutet. Vid växelvis boende 

förutsätts att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna och någon umgängesrätt blir således 

inte aktuellt. Det bör dock utformas noggranna föreskrifter mellan föräldrarna när barnet ska 

bo hos respektive förälder, för tydligheten för barnet och samarbetet mellan föräldrarna.84   

 

5.3 Gemensam beslutanderätt  
Något ska också sägas om den gemensamma beslutanderätten när ett barn har båda 

föräldrarna som vårdnadshavare. Enligt 6 kap 11 § FB har vårdnadshavarna både rätt och 

skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Beslut i frågor 

som rör barnets personliga angelägenheter ska tas tillsammans med barnet, med hänsyn till 

barnets ålder och utveckling. Vidare framgår vårdnadshavarens beslutanderätt även vid 

samtycke för barnets avtal om anställning eller annat arbete i 6 kap 12 § 1 st. FB. Sådan 

beslutanderätt som avser barnets personliga angelägenheter ska fattas av föräldrarna 

gemensamt om de är gemensamma vårdnadshavare, enligt 6 kap 13 § 1 st. FB. Skulle en av 

vårdnadshavarna vara frånvarande på grund av sjukdom eller annars förhindrad att fatta beslut 

rörande vårdnaden som inte kan skjutas upp, kan en av vårdnadshavarna fatta sådant beslut 

ensamt. Det avser dock inte beslut av sådan ingripande karaktär att det påverkar barnets 

framtid såvida det inte uppenbarligen är till barnets bästa, enligt 6 kap 13 § 2 st FB. Beslut 

som är av mer ingripande natur och kräver samtycke från båda vårdnadshavarna är frågor om 

till exempel barnets skolgång och bosättning. De vardagliga besluten rör sådant som kläder, 

sovtider, barnets mat med mera och ska kunna fattas av den vårdnadshavare som barnet bor 

hos för tillfället.85 

 

                                                
83 Se. Prop. 1990/91:8, s.23. 
84 Prop.2005/06:99, s.52-53; se Sjösten, 2014, s. 101-103. 
85 Prop. 1975/76:170, s. 178, Sjösten 2014, s. 151. 
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I SOU 2007:52, utredningen om beslutanderätten vid gemensam vårdnad, förespråkas den 

gemensam beslutanderätt. I utredningen anses en konflikt mellan föräldrar med olika 

uppfattningar inte behöva innebära att föräldrarna är oeniga om alla vårdnadsbeslut. 

Vårdnadshavarnas gemensamma beslutanderätt ska ses som en viktig del i vårdnaden och bör 

därför förespråkas så länge det är till barnets bästa. I vissa fall kan en konflikt mellan 

vårdnadshavarna tonas ned om båda föräldrarna får känna sig delaktiga i barnets liv. Det är i 

sin tur i linje med barnets bästa. Därför är det också viktigt att båda vårdnadshavarna får insyn 

i sådana angelägenheter som rör barnets dagliga omsorg. Framförallt för den föräldern som 

barnet inte bor stadigvarande hos och inte är delaktig i de vardagliga besluten. Oavsett om 

vårdnadshavarna bor ihop eller inte så är utgångspunkten att båda föräldrarna ska ha rätt till 

insyn i barnets personliga angelägenheter för att kunna fullgöra sina åligganden som 

vårdnadshavare. I utredningen ges även förslag på att en vårdnadshavare ska ha en 

upplysningsskyldighet gentemot den andra föräldern som inte har del i vårdanden, utöver den 

skyldighet som krävs för ett främjande av umgänge. 86  Propositionen instämmer med 

utredningen om betydelsen av föräldrarnas insyn i barnets personliga angelägenheter men 

avvisade däremot utredningens förslag om domstolens möjlighet att besluta om 

upplysningsskyldighet.87  

 

5.4 Gemensam eller ensam vårdnad 
 

5.4.1 Bedömning av vårdnaden 
Gemensam vårdnad har länge ansetts vara till barnets bästa. Ett gemensamt rättsligt ansvar för 

vårdnadshavarna kan främja goda förhållanden mellan barnet och föräldrarna. För barnets 

bästa anses det viktigt att båda föräldrarna är delaktiga i barnets liv och ansvarar för barnets 

angelägenheter.88 Det överensstämmer med grundprincipen i artikel 18 i barnkonventionen, 

om att föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets utveckling och uppfostran. Det var 

också en av anledningarna till förslaget i propositionen 1997/98:7, om domstolens möjlighet 

att besluta om gemensam vårdnad mot en förälders vilja. Det vill säga hade en förälder yrkat 

att den gemensamma vårdnaden skulle upplösas kunde domstolen ändå döma till gemensam 

vårdnad, om det var till barnets bästa.89 Åtta år senare, närmare bestämt i propositionen till 

2006 års lagstiftning om vårdnadsreformen, kvarstod domstolens möjlighet att döma till 
                                                
86 SOU 2007:52, s. 108-110. 
87 Prop. 2009/10:192, s. 20-21. 
88 Prop. 1997/98:7, s. 49; se Metell, 2001, s. 139. 
89 Prop. 1997/98:7, s. 49-50.  
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gemensam vårdnad mot en förälders vilja, enligt 6 kap 5 § FB. Samma argument användes då, 

att gemensam vårdnad är avsett att främja förhållandet mellan barnet och båda föräldrarna och 

därmed är till barnets bästa.90  

 

Efter den senaste vårdnadsreformen vidhölls uppfattningen om att gemensam vårdnad i allra 

flesta fall är bäst för barnet, men syftet var inte att domstolen skulle kunna besluta 

schablonmässigt om gemensam vårdnad när en förälder önskat motsatsen. 91 Det bestämdes 

därför att en prövning alltid ska göras av de skäl som den föräldern framför mot gemensam 

vårdnad. Skälen kan vara sådana att våld eller andra former av övergrepp har förekommit från 

den andra förälderns sida. För att uppmärksamma de fall där barnet kan fara illa föreslog 

regeringen att riskbedömningen skulle lyftas fram tydligare i lagen, vilket framgår av 6 kap 2 

a § 2 st. FB (se ang. riskbedömning avsnitt 7.2). Beslut om gemensam vårdnad mot en 

förälders vilja ska därmed ske restriktivt och endast om det anses vara till barnets bästa. 92  

Vad som anses vara bäst för barnet ska avgöras efter en helhetsbedömning av 

omständigheterna i det enskilda fallet. Någon presumtion för- eller emot gemensam vårdnad 

föreligger således inte.93 

 

Enligt propositionen till vårdnadsreformen innebär nuvarande lagstiftningen att vårdnaden 

kan anförtros åt en förälder om det framkommer särskilda omständigheter som talar mot 

gemensam vårdnad. Sådana särskilda omständigheter kan vara om en förälder gjort sig 

skyldig till övergrepp mot barnet eller den andra föräldern och anses olämplig som 

vårdnadshavare, enligt 6 kap 7 § 1 st. FB. Eller om det föreligger en djup konflikt mellan 

föräldrarna som gör det omöjligt för dem att samarbeta i frågor som rör barnet, enligt 6 kap 5 

§ 2 st. FB. Båda omständigheterna ska tas på största allvar vid bedömningen om vårdnaden.94  

Nedan presenteras de särskilda omständigheterna som talar för ensam vårdnad: olämplig 

vårdnadshavare och/eller samarbetssvårigheter. Begreppen återkommer även i senare 

redovisning av rättsfallen. 

 

                                                
90 Prop. 1997/98:7 s 49; Prop. 2005/06:99 s. 41; se Saldeen, 2013, s.201. 
91 Prop. 1997/98:7, s. 49; Saalden, 2013, s. 202.  
92 Prop. 2005/06:99, s. 49-51. 
93 Saalden, 2013, s. 202-203. 
94 Se Prop. 2005/06:99, s. 49. 
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5.4.2 Olämplig vårdnadshavare  
En särskild omständighet som talar för ensam vårdnad är om en förälder gjort sig skyldig till 

övergrepp mot barnet eller någon annan i familjen och anses olämplig som vårdnadshavare.95 

Sjösten sammanfattade ett antal rättsfall från hovrätten mellan år 1980 och år 2012 och fann 

några samlade exempel på vad domstolarna i varje enskilt fall ansett som en olämplig 

vårdnadshavare, eller då den andra föräldern ansetts mer lämplig som vårdnadshavare. Listan 

är inte uttömmande utan endast återkommande exempel på handlingar som talar för ensam 

vårdnad. Sådana exempel var hot eller våld mot barnet eller den andra föräldern, missbruk, 

allvarlig psykisk sjukdom, egenmäktighet med barn, påverkan av barnets vilja att ha kontakt 

med den andra föräldern, okontaktbar förälder med mera.96  

  

Om en förälder är olämplig som vårdnadshavare och brister i omsorgen så att det medför 

bestående fara för barnets hälsa eller utveckling kan rätten besluta om ändring i vårdnaden, 

enligt 6 kap 7 § 1 st. FB. En förälder som brister i omvårdnaden på det sättet kan fråntas 

vårdnaden genom ingripanden med stöd av Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU), om risksituationen kan antas bli bestående.97 Enligt 2 § LVU ska vård 

”beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i 

omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa 

eller utveckling skadas”. Bestämmelsen omfattar alla situationer som innebär fysiska 

övergrepp mot barn. Enligt propositionen räcker med en ringa grad av fysisk misshandel för 

att det ska anses utgöra en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling. Att utsätta ett barn 

för psykisk misshandel kan innebära att barnet lever i skadlig relation hemmavid och kan 

skada barnets positiva självbild. Hit hör bland annat barn som växer upp med våld i hemmet. 

En förälder som utsätter barnet eller den andra föräldern för misshandel kan anses brista i sin 

omsorg som vårdnadshavare. Det gör att även rekvisitet ”bister i omsorgen” kan aktualiseras 

enligt propositionen. Vanligen avses med ”brister i omsorgen” situationer då vårdnadshavaren 

är missbrukare eller psykiskt sjuk som gör att barnets behov av stimulans och känslomässiga 

trygghet eftersätts. 98 Det kan också omfatta situationer då barnet sitter mellan föräldrarnas 

djupgående konflikter på ett sätt som riskerar att barnets hälsa eller utveckling skadas. Vad 

gäller lagens rekvisit ”otillbörligt utnyttjande” avses främst situationer då barnet blir sexuellt 

utnyttjat eller tvingas utföra alltför ansträngande kroppsarbete. Det sista rekvisitet är ”annat 

                                                
95 Prop. 2005/06:99, s. 49. 
96 Sjösten, 2014, s. 67-68. 
97 Sjösten, 2014, s. 80. 
98 Prop. 2002/03:53, s. 81-82. 
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förhållande i hemmet”, här avses situationer då det råder missförhållanden mellan barnet och 

annan vuxen i hemmet, så som en förälders nya partner, eller om föräldern själv inte alls 

knyter an till barnet.99   

 

Syftet med bestämmelsen 6 kap 7 § FB är att permanent avskilja vårdnaden från ena eller 

båda föräldrarna. Det skiljer sig från bestämmelsens om omhändertagande enligt 2 § LVU, 

som ska vara en temporär lösning. Det innebär att risknivån enligt FB är högre än enligt 

LVU.100 Om en förälder anses vara olämplig som vårdnadshavare kan det vara bäst om barnet 

inte har kontakt med den föräldern och att vårdnaden blir anförtrodd åt den andra föräldern.101 

 

5.4.3 Samarbetssvårigheter  
Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna 

ska rätten även fästa särskilt avseende vid förädlarnas förmåga att samarbeta, enligt 6 kap 5 § 

2 st. FB. Gemensam vårdnad innebär inte att relationen mellan föräldrarna behöver vara helt 

konfliktfri, det viktigaste är istället hanteringen av de delade meningarna. Det viktigaste vid 

bedömningen är att den rådande konflikten eller de delade meningarna inte går ut över 

barnet.102 Det säger sig självt att ett barn inte mår bra av ständiga konflikter mellan sina 

föräldrar. En omständighet som kan tala mot gemensam vårdnad är i fall en förälder alltid 

motsätter sig den andra förälderns initiativ och därmed vägrar sätta barnets bästa före den 

faktiska konflikten. Det är inte tänkt att gemensam vårdnad ska användas som ett verktyg för 

att ”tvinga” föräldrarna att samarbeta. Fungerar inte samarbetet mellan föräldrarna kan det 

många gånger vara bäst för barnet att vårdnaden tillfaller en av föräldrarna. Det ska dock 

bestämmas utifrån en bedömning av de individuella förhållandena. 103  Jag har valt att 

undersöka begreppet samarbetssvårigheter enligt 6 kap 5 § 2 st. FB med ett rättsfall från 

Högsta domstolen och därefter två hovrättsdomar:  

 

5.4.3.1 NJA	  2007	  s.	  382	  	  
I rättsfallet yrkade mamman om ensam vårdnad. Hon ansåg att konflikterna varit för djupa 

och att samarbetet mellan parterna inte hade fungerat. Av utredningen framgick, baserat på 

parternas egna uppgifter, att det förelåg samarbetssvårigheter mellan dem sedan det 

                                                
99 Prop. 1989/90:28, s. 107-108. 
100 Sjösten, 2014, s. 81. 
101 Prop. 1997/98:7, s. 49. 
102 Prop. 2005/06:99, s. 49-51. 
103 Prop. 2005/06:99, s. 51; se Sjösten, 2014, s. 68. 
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gemensamma barnet var fyra månader gammalt. Svårigheten att samarbeta var av sådan art att 

kontakten om vardagliga spörsmål gällande barnet skedde endast genom mail och SMS-

kontakt. Tingsrätten fann dock inget som talade för att någon av föräldrarna skulle vara 

olämpliga som vårdnadshavare. Hovrätten höll med tingsrätten ifråga om vårdnadshavarnas 

lämplighet men menade att samarbetssvårigheterna mellan parterna var av sådan natur att det 

vore bäst för barnet om vårdnaden anförtroddes åt barnets mamma ensamt. Om föräldrarna 

endast kan föra kontakt avseende viktiga frågor om barnets liv genom icke-verbala metoder 

och ändå inte kan komma till samförstånd, så anses det inte vara till barnets bästa med 

gemensam vårdnad. Högsta domstolen resonerade i linje med hovrätten. Högsta domstolen 

menade att en gemensam vårdnad förutsätter att det finns realistiska möjligheter för 

föräldrarna att lösa de frågor som rör barnet på egen hand, gemensamt och inom rimlig tid. 

Det vill säga utan att regelmässigt behöva hjälp utifrån för att fatta de gemensamma besluten. 

Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern, liksom bristande vilja eller förmåga att 

vara flexibel, tyder på sådana samarbetssvårigheter som talar mot gemensam vårdnad. 

Samarbetssvårigheter behöver dock inte utesluta gemensam vårdnad om motsättningarna kan 

antas vara av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på 

längre sikt. I detta fall fann Högsta domstolen att samarbetssvårigheterna var av sådan 

omfattning att gemensam vårdnad inte ansågs överensstämma med barnets bästa.   

 

5.4.3.2 Svea	  hovrätt	  mål	  nr	  T	  8781-‐08	  	  
Föräldrarnas konflikt ansågs så djup och samarbetet så svårt att gemensam vårdnad inte var i 

enlighet med barnets bästa. Pappan yrkade ensam vårdnad på grund av den svåra konflikten 

som präglat sonens liv sedan födseln. Mamman menade att det i och för sig förelåg 

samarbetssvårigheter men inte så djupa att det skulle hindra en gemensam vårdnad. 

Tingsrätten menade att föräldrarnas samarbete och tvister hade inneburit många ingripanden 

från samhällets sida för att kunna hjälpa föräldrarna att samarbeta. Socialtjänsten såg till att 

kontaktperson medverkade under umgänge för att parterna skulle kunna utväxla information 

om sonen genom denne. Mamman hade även under utredningen och huvudförhandlingen 

gjort uttalanden om att hon mer eller mindre skulle överge sonen och sonens pappa om hon 

inte fick del i vårdnaden. Det indikerade på saknad av vilja och förmåga att sätta barnets bästa 

före den egna konflikten. Hovrätten höll med tingsrätten om att den djupa konflikt som rådde 

innebar att det i praktiken skulle vara svårt att få ett fungerande samarbete inom överskådlig 

tid. Vårdnaden tillföll därför pappan ensam. 
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5.4.3.3 Svea	  hovrätt	  mål	  nr	  T	  7646-‐11	  
Båda föräldrarna yrkade i detta fall på ensam vårdnad. Tingsrätten ansåg båda föräldrarna 

som lämpliga vårdnadshavare men lika delaktiga i konflikten om vad som var bäst för barnet. 

Båda föräldrarna var måna om barnets bästa men hade olika syn på hur barnets tillvaro skulle 

vara. Det förelåg konflikter som sträckte sig över en längre tid men tingsrättens uppfattning 

var att parternas samarbetssvårigheter var av övergående natur. Det skulle inte hindra ett 

fungerande samarbete på längre sikt menade tingsrätten. Ett förtroende för den andra 

föräldern skulle således kunna byggas upp successivt. Hovrätten ansåg istället att de 

realistiska möjligheterna för parterna att på egen hand, gemensamt och inom rimlig tid, lösa 

de frågor som rörde barnet var mycket små. De långa och allvarliga konflikterna som pågått 

under längre tid påverkade utövandet av vårdnaden om barnet. Kommunikationen mellan 

föräldrarna hade också varit problematiska då parterna inte velat ha direkt kontakt med 

varandra. Hovrättens sammantagna bedömning var således att vårdnaden skulle anförtros åt 

ena föräldern.   

 

5.4.3.4 Sammanfattning	  av	  rättsfall,	  några	  egna	  ord	  
I rättsfallen kan tydas några gemensamma skäl för samarbetssvårigheter som talar för ensam 

vårdnad. Såsom långvarigheten och hur djupa och svåra konflikterna är. Definitionen av 

samarbetssvårighet blev något mer snäv i och med NJA 2007 s. 382. Kontakten mellan 

föräldrarna genom till exempel kontaktperson, SMS-kontakt eller annan icke-verbal kontakt 

kunde efter beslutet användas som skäl för bristande samarbete. Kan inte kontakten mellan 

föräldrarna ske direkt kan det antas att samarbetet inte är av sådan övergående natur att det 

enligt domstolen anses lämpligt med gemensam vårdnad.  Efter avgörandet från år 2007 

hävdar Sjösten att kravet har ökat på föräldrarnas förmåga att kunna samarbeta.104  

 

5.5 Gemensam vårdnad och förenligheten med skyddade 
personuppgifter 

Vid tvister om vårdnad, boende och umgänge ska domstolen göra en helhetsbedömning innan 

beslut tas. Kommer domstolen fram till att det finns risk för att barnet far illa så är det en 

omständighet som ska väga tungt i bedömningen om vårdnaden.105 Om en förälder utsätter 

den andra föräldern för våld, trakasserier eller annan kränkande behandling är det i princip 

bäst för barnet att den föräldern utesluts från vårdnaden. Det talar knappast för en förälders 

                                                
104 Sjösten, 2014, s. 69-70. 
105 Prop. 2005/06:99, s. 42. 
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möjlighet att sörja för barnets behov av trygghet och omsorg om denne gör sig skyldig till 

sådana företeelser.106 Våld och övergrepp inom familjen kan nämligen orsaka en högst 

påtaglig fara för barnets psykiska välbefinnande. Nuvarande lagstiftning hindrar inte en 

förälder till vårdnad i de fall denne utövat våld mot någon i familjen. Men domstolen bör vara 

restriktiv när det gäller sådan tillämpning, naturligtvis med hänsyn till barnets bästa.107 

Skyddade personuppgifter är inte heller en omständighet som hindrar gemensam vårdnad, inte 

ens som är avsett att skydda mot den våldsutövande föräldern.108 Domstolen ska nämligen 

göra en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.109 Med följande 

rättsfall ska jag belysa domstolarnas resonemang i fråga om den gemensamma vårdnaden när 

en förälder lever med skyddade personuppgifter: 

 

5.5.1 Hovrätten för Västra Sverige mål nr T 3274-15  
Parterna var gifta och fick tillsammans en dotter. Vårdnaden om dottern tillkom således 

parterna gemensamt. Parterna flyttade för en tid tillbaka till sitt hemland Jemen där de både 

separerade och flyttade ihop igen inom en tid. Förhållandet präglades av ständiga konflikter 

och samarbetssvårigheter. Barnets mamma sade sig utsättas för både psykisk och fysisk 

misshandel av barnets pappa. Pappan hade inte heller något intresse för sin dotter enligt 

mamman. När mamman flyttade tillbaka till Sverige fick hon bland annat varningar av 

pappans familj om att barnets pappa inte kommer låta henne leva om han får reda på att hon 

flyttat tillbaka till Sverige. Mamman kontaktade därför polisen och socialen, vilket gjorde att 

hon så småningom fick skyddade personuppgifter. Pappan förnekade anklagelserna. 

Socialnämnden skrev i sin utredning att mamman ”har sedan 2011 skyddade personuppgifter. 

Det beslutet är förlängt t.o.m. augusti 2016. Dessa omständigheter gör att gemensam vårdnad 

är uteslutet.” Därför blev deras bedömning att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnet. 

Tingsrätten anförde att ”vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller 

anförtros åt en av föräldrarna ska enligt 6 kap 5 § föräldrabalken särskilt beaktas föräldrarnas 

förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.” Av utredningen i målet framgick tydligt enligt 

tingsrättens mening att det förelåg en svår och djupgående konflikt mellan parterna. Den 

omständigheten att barnets mamma levde med skyddade personuppgifter försvårade 

uppenbart möjligheterna till samarbete mellan parterna. Förutsättningarna för gemensam 

vårdnad var därmed inte uppfyllda varför vårdnaden om barnet skulle tillerkännas en av 

                                                
106 Prop. 2005/06:99, s. 51. 
107 Prop. 1997/98:55 s. 153-155; se även SOU 1995:60, s. 11. 
108 Se prop. 1997/98:55, s. 155; Weinehall och Eliasson, 2009, s. 39-40.  
109 Prop. 2005/06:99, s. 42. 
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föräldrarna. Enligt tingsrättens uppfattning hade inget annat framkommit än att båda 

föräldrarna var lämpliga som vårdnadshavare. Tingsrätten beslutade därmed att vårdnaden 

skulle tillfalla barnets mamma. Pappan överklagade till hovrätten. Etter överklagandet, men 

innan förhandlingen, träffade parterna en överenskommelse om att vårdnaden skulle vara 

gemensam. Hovrätten fann avtalet överensstämma med barnets bästa och gemensam vårdnad 

fastställdes genom dom.  

 

Både tingsrätten och socialnämnden såg de skyddade personuppgifterna som en del i 

försvårandet av samarbetet. Tingsrätten fann inte någon av vårdnadshavarna som olämpliga 

efter den bevisning som framförts. De skyddade personuppgifterna ansågs vara en 

försvårande omständighet för föräldrarnas samarbete vid gemensam vårdnad. Hovrätten ansåg 

istället att parternas senare överenskommelse om gemensam vårdnad var förenligt med 

barnets bästa, någon vidare redogörelse kring detta görs inte.  

 

5.5.2 Svea hovrätt mål nr T 9580-14  
Parternas gemensamma barn föddes år 2007 och år 2012, allt sedan hade vårdnaden varit 

gemensam. Med tiden uppstod samarbetssvårigheter och delade meningar kring lämpligheten 

som vårdnadshavare från respektive part. Barnens mamma yrkade i första hand på ensam 

vårdnad då hon inte ansåg barnets pappa som lämplig vårdnadshavare, på grund av tidigare 

övergrepp. Barnets pappa ansåg barnens mamma som olämplig vårdnadshavare på grund av 

hennes historia av psykisk ohälsa, men ansåg ändå att vårdanden i första hand skulle ha 

fortsatt varit gemensam. Pappan hävdade att han blivit både hotad och slagen under parets 

relation. Mamman hävdade också att hon blivit utsatt för både psykisk och fysisk misshandel 

av barnens pappa. Hon polisanmälde det våld och hot som hon utsatts för. Det var också 

anledningen till att hon tagit med sig barnen till okänd ort med beviljad sekretessmarkering i 

folkbokföringen. Förundersökningen lades sedan ned. Tingsrätten fann att det ansågs befogat 

för mamman och barnen att bosätta sig på okänd ort efter stöd från socialnämndens utredning. 

Hovrätten sa att hemförhållandena innan beslutet om de skyddade personuppgifterna är det 

som ska påverka bedömningen av huruvida vårdnaden ska vara gemensam. Även uppgifter 

som hör till en nerlagd polisutredning måste beaktas. Det ska i sin tur vägas in i risken för att 

barnen eller mamman kan komma att fara illa. Hovrätten ansåg, i linje med tingsrätten, att 

bortförandet av barnen inte var obefogat. Hovrätten fann däremot ingen av parterna som 

direkt olämpliga vårdnadshavare, var och för sig, efter det som framförts. Flytten till okänd 

ort har däremot uppenbarligen påverkat deras möjligheter att kommunicera med varandra och 
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att samarbeta kring barnen. Det fanns därför en risk för att det kontinuerliga samarbetet, som 

en gemensam vårdnad förutsätter, skulle leda till fortsatta konflikter och vara till men för 

barnen. Den gemensamma vårdnaden upplöstes och tillföll mamman ensamt.  

 

5.5.3 Sammanfattning av rättsfall, några egna ord 
I båda rättsfallen hade mamman skyddade personuppgifter efter våld av den tidigare partnern, 

tillika barnens pappa. De skyddade personuppgifterna var således avsedda att skydda mot den 

andra föräldern. Det är också den situation som avses belysas i uppsatsen. Det bör dock 

förtydligas att föräldrar och barn kan ha skyddade personuppgifter även av andra skäl. 

 

Av de behandlade rättsfallen kan det konstateras att det inte görs någon koppling till beslutet 

för det skyddade personuppgifterna i domskälen. Istället görs en redogörelse för 

omständigheterna i övrigt så som att våld eller hot har förekommit eller att föräldrarna har 

svårt att samarbeta i övrigt. Den hänvisning som görs till de skyddade personuppgifterna i 

fråga om vårdnad är således som försvårande omständighet i fråga om samarbetet. Anses det 

försvåra samarbetet talar det i nu nämnda fall för ensam vårdnad. Framkommer det 

även/istället uppgifter om våld eller hot, som kan vara anledningen till skyddade 

personuppgifter, kan det tala för en olämplig vårdnadshavare. Det verkar vara beroende av 

den stödbevisning som framförs till en eventuell riskbedömning. I nu nämnda rättsfall fanns 

inte tillräcklig bevisning för olämplighet. En olämplig vårdnadshavare som medför risk för att 

barnet eller någon annan i familjen far illa är inte förenligt med barnet bästa. Då faller den 

gemensamma vårdnaden redan innan frågan om samarbetet blir aktuellt.  

 

Frågan om förenligheten mellan gemensam vårdnad och skyddade personuppgifter kvarstår 

således. I propositionen till vårdnadsreformen anses våld inom familjen och gemensam 

vårdnad som svårförenligt med barnets bästa.110 Stiftelsen Allmänna Barnhuset gör liknande 

slutsats, där de konstaterar att beslut om skyddade personuppgifter inte görs utifrån barnets 

bästa, utan utifrån det aktuella intresset som ska skyddas. Medan domstolens beslut grundas 

på det som är bäst för barnet. Det kan innebära ett motsattsförhållande som ger en oförenlig 

kombination. Skyddade personuppgifter talar således inte för gemensam vårdnad enligt 

Weinehall och Eliasson.111  

 

                                                
110 Prop. 2005/06:99, s. 51. 
111 Weinehall och Eliasson, 2009, s. 39-40. 



35 
 

6 Umgängesrätt vid skyddade personuppgifter 
 
6.1 Allmänt om umgängesrätt  
Det finns forskning inom beteendevetenskapen som visar på hur viktig anknytningen till båda 

föräldrarna är för ett barn.112 Anknytningen till föräldrarna anses vara bland det mest 

grundläggande för ett barns utveckling de första levnadsåren. De tidigaste erfarenheterna och 

den goda omsorgen från båda föräldrarna skapar grundvalen för en nära anknytning och god 

empati menar Metell. Föräldrarna står också barnet olika nära under olika faser av barnets liv. 

Det är familjestrukturen i vardagslivet som sedan formar personligheten hos barnet enligt 

Metell.113 Barnets behov av båda föräldrarna är till barnets bästa enligt 6 kap 2a § 2 st. FB. 

Bor barnet bara tillsammans med en förälder har barnet ändå rätt att upprätthålla kontakten 

med den andra föräldern genom umgänge, enligt 6 kap 15 § 1 st. FB. Föräldrarna har ett 

gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den andra föräldern tillgodoses, 

enligt 6 kap 15 § 2 st. FB. Bestämmelsen är oberoende av om vårdnaden är gemensam eller 

anförtrodd åt endast en av föräldrarna.  

 

Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska domstolen ta hänsyn till barnets behov av 

nära och god kontakt med båda föräldrarna. Det gör att domstolen även kan beakta 

föräldrarnas delaktighet i umgängesrätten. Både genom deras sätt att tillgodose barnets 

umgängesrätt med den andra föräldern och den egna förälderns vilja att umgås med sitt 

barn.114 Umgängesrätten är dock till för barnet, det är således barnets intresse och behov av 

umgänge med den andra föräldern som ska tillgodoses.115 Barn behöver ett regelbundet och 

konfliktfritt umgänge med sina föräldrar. Umgänget ska också vara flexibelt och anpassat för 

just det barnets behov. För små barn som endast bor med en förälder kan detta innefatta tätt 

mellan umgängestillfällena för att minnesbilden av sin förälder inte ska försvagas. Ju äldre 

barnet blir ju viktigare är det med ett regelbundet umgänge för att utveckla relationen med 

den förälder som barnet inte bor hos enligt Sjösten.116  Ett beslut om umgänge ska alltid 

grundas på vad som är bäst för barnet med beaktande av samtliga omständigheter i det 

enskilda fallet. Hänsyn ska tas till barnets ålder, mognad, anknytningen till 

                                                
112 Prop. 1990/91:8, s. 25. 
113 Metell, 2001, s. 139, 143-144. 
114 Prop. 1997/98:7, s .114-115; SOU 2005:43, s. 166. 
115 Prop. 1997/98:7, s. 114; Sjösten s. 111. 
116 Sjösten, 2014, s.127; prop. 1990/91:8, s. 38. 
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umgängesföräldern samt föräldrarnas förhållande till varandra. Barnets egen vilja ska 

självklart också tillmätas betydelse i förhållande till dess ålder och mognad.117 

 

Utgångspunkten för reglerna om umgänge är behovet av barnets kontakt med båda 

föräldrarna. Det innebär dock inte att umgänge med den förälder som barnet inte bor 

tillsammans med alltid är bäst för barnet. Så kan fallet vara om umgängesföräldern gjort sig 

skyldig till våld eller i övrigt utgör fara för barnet eller den andra föräldern.118 Som Metell 

uttalar sig, problemet för barn med en förälder som utövat våld mot den andra föräldern är 

inte frånvaron av den våldsutövande föräldern, utan dennes närvaro. En förälder som gör sig 

skyldig till sådant övergrepp fråntar barnets rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran.119 

Därmed inte sagt att umgänge bör uteslutas i alla fall av våld eller övergrepp, det är som sagt 

alltid beroende av en individuell prövning.120 

 

6.1.1 Upplysningsskyldighet  
Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet men bor isär så har boendeföräldern en 

skyldighet att lämna upplysningar till den andra föräldern som kan främja umgänget. Om det 

inte föreligger särskilda skäl som talar mot det. Samma upplysningsskyldighet föreligger 

gentemot en förälder som inte är vårdnadshavare men har umgänge med barnet, enligt 6 kap 

15 § 4 st. FB. Det kan avse information som kan ha direkt påverkan på umgänget såsom att 

barnet ska flytta till annan ort eller i övrigt ska vistas utomlands under en viss tid. Vid 

gemensam vårdnad krävs dessutom den andra vårdnadshavarens samtycke för att barnet ska 

få flytta (se avsnitt 5.2).121 Annan information som bör lämnas till den andra föräldern är 

bland annat barnets hälso- och sjukdomstillstånd, information kring skolgången, eventuella 

mobbningsproblem med mera. Det finns även annan information som är av intresse för ett 

fungerande umgänge, såsom allmänna upplysningar som inte gör umgängesföräldern till en 

utomstående person i barnets liv. Det är bland annat upplysningar om barnets fritidsintressen, 

kamratrelationer och mycket mer som kan vara bra för att främja barnet och 

umgängesförälderns relation. 122  

 

                                                
117 Prop. 1981/82:168, s. 75; SOU 2005:43, s. 166.  
118 Prop. 1997/98:7, s. 114-115; SOU 2005:43, s. 167; Sjösten, 2014, s. 112.  
119 Metell, 2001, s. 139. 
120 Prop. 1997/98:7, s. 114-115; Sjösten, 2014, s. 112.  
121 Se Prop. 1997/98:7, s. 78-79. 
122 Oldenstedt, föräldrabalken (1949:381), 6 kap, 15 §, not. 196, 2016-07-01, (2016-11-09).; Sjösten, 2014, s. 

164-165. 
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Informationsskyldigheten avser kommunikationen mellan boendeföräldern och 

umgängesföräldern vid gemensam vårdnad. Någon upplysningsskyldighet föreligger således 

inte då vårdnaden är ensam. Det är boendeföräldern som ska lämna upplysningarna och 

bestämmer gränserna för upplysningsskyldigheten enligt 6 kap 15 § st. 4 FB. Omfattningen av 

upplysningsskyldigheten är nämligen inte reglerad i lag. Upplysningarna ska som sagt främja 

umgänget och uppgifterna ska därefter vara av sådan beskaffenhet att det är betydelsefulla för 

umgängesföräldern. Något krav på dagligt informationsflöde om barnet finns inte.123 För den 

förälder som inte har del i vårdnaden finns endast möjlighet att få upplysningar om det 

gemensamma barnet genom vårdnadshavaren, enligt 6 kap 15 § 4 st. FB. Det finns således 

ingen möjlighet för umgängesföräldern att vända sig till myndigheter eller andra aktörer för 

att få sådana upplysningar. Frågan om huruvida det bör föreligga en ursprunglig rätt till 

upplysningar om sitt barn för en förälder som inte har del i vårdnaden har diskuterats i SOU 

2007:52. En utredning om beslutanderätten vid gemensam vårdnad. Enligt utredningen ansågs 

riskerna för stora för att kunna reglera upplysningsskyldigheten. Det kan finnas situationer då 

intresset av att få upplysningar om barnet konkurrerar med annat intresse, till exempel om 

vårdnadshavaren och barnet lever med skyddade personuppgifter. En sådan reglering skulle 

ge en alltför vidlyftig rätt till upplysningar av känsliga uppgifter.124 Uppgifter som skyddas 

mot den förälder som inte har del i vårdnaden skulle göra en sådan reglering direkt 

motstridig.125   

 

Även om gränserna för upplysningsskyldigheten inte finns reglerad i lag så har en förälder 

skyldighet att främja umgänget med den andra föräldern. En ovilja att lämna relevant 

information om barnet till umgängesföräldern kan istället tala för ett försvårande av 

umgänget, i värsta fall ett umgängessabotage. Det är inte är i linje med barnets bästa enligt 6 

kap 2 a § 2 st. FB och kan resultera i en omprövning av vårdnaden eller boendesituationen.126 

 

6.1.2 Umgängessabotage 
Om en förälder utan anledning motarbetar ett umgänge med den andra föräldern kan detta tala 

för att en ändring i vårdnaden eller boendet bör ske på grund av umgängessabotage.127 

Umgängessabotage är när en förälder utan godtagbara skäl försöker försvåra eller hindra 

                                                
123 Prop. 1990/91:8, s. 41; Sjösten, 2014, s. 165; se SOU 2007:52, s. 200.  
124 Se Prop. 2005/06:161, s. 98. 
125 SOU 2007:52, s. 185-189. 
126 Sjösten, 2014, s. 165. 
127 Sjösten, 2014, s. 113.  



38 
 

barnets möjligheter till umgänge med den andra föräldern. Det kan till exempel röra sig om 

lögner, så som att barnet är sjukt eller väljer att resa bort med barnet, bara för att försvåra 

umgänget. Ett annat typ av umgängessabotage är att försöka intala barnet att det inte bör träffa 

den andra föräldern av olika anledningar, till exempel genom att lyfta fram sidor hos 

umgängesföräldern som inte talar för en god förälder till barnet. Vårdnadskommittén hävdar 

att det är vanligt att en förälder använder anklagelser om umgängessabotage för att styrka sina 

egna yrkanden i domstol. I hopp om att vårdnaden ska flyttas över till hävdande förälder. 

Även om domstolen måste ta hänsyn till sådana påståenden så är domstolen alltjämt skyldig 

att beakta alla omständigheter, där barnets bästa ska vara avgöranden. Ett beslut om vårdnad, 

boende och umgänge kommer således inte beslutas med någon typ av rättvise- eller 

bestraffningsmetod ur ett föräldraperspektiv, oavsett beskyllningar. 128  En förälderns 

handlande mot ett umgänge kan också ha sin grund i avsikten att skydda barnet från den andra 

föräldern. Det kan avse en förälder som gjort sig skyldig till våld eller övergrepp mot barnet 

eller den andra föräldern och denne därför vill skydda barnet från att råka illa ut. Det är som 

sagt viktigt att uppgifter om våld tas på största allvar, och att varje fall bedöms utifrån de 

enskilda omständigheterna, vars helhetsbedömning görs utifrån det som är bäst för barnet.129 

 

6.1.3 Umgänge i särskilda former 
Barnets rätt till nära och god kontakt med båda föräldrarna är i de allra flesta fall till fördel för 

barnet och främjar barnets bästa. I alla fall så länge det inte finns risk för att barnet far illa av 

umgänget.130 Föreligger sådan risk kan det behöva ställas särskilda krav på umgänget. Sådana 

särskilda krav kan behövas när en förälder till exempel har gjort sig skyldig till övergrepp, 

lider av allvarlig psykisk störning eller missbrukar alkohol eller narkotika. Det kan även vara 

aktuellt om föräldern som barnet bor hos har skyddade personuppgifter.131 Vid sådana 

omständigheter kan domstolen i sin bedömning komma fram till att något umgänge inte alls 

bör ske, åtminstone inte fysisk kontakt, eller att det ska ske med hjälp av så kallat 

umgängesstöd132. Anses ett umgängesstöd vara bäst för barnet ska domstolen ange specifika 

föreskrifter i umgängesbeslutet om att umgänge ska ske i närvaro av en person som 

socialnämnden utser.  

 
                                                
128 SOU 2005:43, s. 169. 
129 Prop. 1990/91:8, s. 39-40. 
130 Prop. 2005/06:99, s. 42. 
131 SOU 2005:43, s. 180. 
132 År 2010 kom domstolens beslut om att socialnämndens utsedda kontaktperson för medverkande vid umgänge 

ska kallas för ”umgängesstöd”, prop. 2009/10:192, s. 7. 
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I 6 kap 15 c § 1 st. FB anges rättens möjlighet att besluta om umgängesstöd om det anses 

finnas behov för barnet. Prövningen av barnets behov av stödet avser både ändamålet med 

umgängesstödet och formen för sådan medverkan av en kontaktperson. Umgängesstödet ska 

avse en viss tid. Barnet kan bland annat behöva umgängesstöd vid hämtning och lämning från 

umgänget, om det innebär att barnet slipper uppleva konflikter mellan föräldrarna. 

Umgängesstöd kan också vara nödvändigt om barnet känner sig orolig över ett umgänge med 

sin förälder. Det kan bland annat bottna i att barnet inte träffat sin förälder på länge eller att 

föräldern som barnet bor hos känner en oro över barnets umgänge med den andra föräldern. 

Beslut om stödet och dess utformning är beroende av de situationer då det anses befogat ur ett 

barns synvinkel.133  

 

Bedömningen av behovet av umgängesstöd görs således alltid utifrån barnets behov, inte 

utifrån att umgängesföräldern behöver stöd vid umgänget. Det är viktigt att poängtera att 

umgängesstödet inte ska ses som någon garant för att barnet inte far illa eller förs bort, eller 

på annat sätt förväntas kunna hindra en olustig situation under umgängestillfället.134 I vissa 

fall kan det finnas behov av att umgängesstödet är närvarande under hela umgänget. Så kan 

fallet vara om boendeföräldern lever med skyddade personuppgifter och barnet kan komma 

att avslöja till exempel den hemliga vistelseadressen.135 Vårdnadskommittén ansåg i sin 

utredning att umgängesstöd alltid bör vara aktuellt vid skyddade personuppgifter. Det vill 

säga då det finns risk för att barnet i samband med umgänget skulle kunna komma att avslöja 

sin vistelseadress med mera. Regeringen har inte tagit ställning till den frågan i propositionen, 

utan angav att de hade för avsikt att återkomma i frågan och så vitt jag vet har regeringen 

lämnat frågan därhän.136  

 

6.1.4 Annan kontakt än umgänge  
I 6 kap 15 § 1 st. FB anges barnets rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor 

tillsammans med. Sedan vårdnadsreformen år 2006 kan umgänge mellan barnet och en 

förälder inte bara ske genom direkt fysiskt umgänge utan även genom annan kontakt. Med 

annan kontakt avses till exempel genom telefon, brevkontakt eller annan webbaserad kontakt. 

Det som sägs i lagen om umgänge gäller således också sådan annan kontakt. Annan kontakt är 

inte avsedd att begränsa barnets rätt till att få träffa den andra föräldern, utan ska användas i 

                                                
133 Prop. 2009/10:192, s 10-11. 
134 SOU 2007:52, s. 219-220; SOU 2005:43, s. 206. 
135 SOU 2005:43, s. 167, 174, 180-182. 
136 Prop. 2005/06:99, s. 57-58; se SOU 2005:43, s. 180-182. 
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undantagsfall. Det ska endast avse situationer då fysisk kontakt med föräldern inte anses 

lämpligt för barnet. Det kan till exempel vara om barnet och föräldern inte har haft kontakt 

med varandra eller endast ringa kontakt under väldigt lång tid på grund av distans, 

sjukhusvistelse eller annat. Då kan annan kontakt vara bäst för barnet för att sedan så 

småningom övergå till fysisk kontakt. 137  Uppräkningen av alternativt umgänge är inte 

uttömmande. Den pågående tekniska utvecklingen ökar nämligen möjligheterna till 

kommunikation för annat umgänge. Senare rättsfall visar att bland annat videosamtal som 

alternativ för annat umgänge är möjligt, så kallat skype-samtal. Hovrätten och kammarrätten 

menar att sådant umgänge kan ses som en betryggande form av kontakt som sedan kan 

utvärderas och öka möjligheten till annan kontakt, här nedan presenteras två exempel.  

 

Svea hovrätt mål nr T 1888-12 beslutade tingsrätten ett intermistiskt beslut om umgänge 

genom skype för att gradvis kunna gå över till fysiskt umgänge: 

”barnens rätt till umgänge med Osama Al-Hasane skulle vara ordnat på visst sätt, bland 

annat skulle de ha kontakt genom Skype tre dagar i veckan, måndag, fredag och söndag 

mellan kl. 16.00 och 17.00. Med hänsyn till vad som inträffat vid tidigare umgänge mellan 

barnen och Osama Al-Hasane då denne i fortsättningsvis bör ske under betryggande 

former.”138 

 

Kammarrätten i Göteborg mål nr 1887-15:  

”Besart har under många år endast haft ett symboliskt umgänge med sina föräldrar. För att 

avgöra om han har behov av ett mer omfattande umgänge ansåg förvaltningsrätten att den 

inledande Skype-kontakten först skulle genomföras och utvärderas.” 

 
6.2 Umgängesrätten och förenligheten med skyddade personuppgifter 
Finner domstolen att det finns risk för att barnet kommer att fara illa vid ett umgänge kan det 

medföra att något umgänge inte alls bör ske. Alternativt att umgänget bör ske i särskilda 

former, till exempel i närvaro av en så kallat umgängesstöd.139 Vid riskbedömningen om 

huruvida barnet kan komma att fara illa tas inte bara hänsyn till fysisk skada av umgänget 

utan också om det föreligger rädsla för att fara illa.140 Vårdnadskommittén menar att hänsyn 

även ska tas till boendeförälderns rädsla att fara illa vid barnets rätt till umgänge. Till exempel 

                                                
137 Prop. 2005/06:99, s. 54, 88-89; se Sjösten, 2014, s. 113-114. 
138 Observera att domen är felskriven i sista meningen. 
139 Prop. 2005/06:99, s. 42.  
140 SOU 2005:43, s. 31; se prop. 2005/06:99, s. 42-43. 
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om boendeföräldern inte kan tillgodose barnets grundläggande behov på grund av att livet 

ständigt kretsar kring oro. Omständigheter som till exempel våld i hemmet eller skyddade 

personuppgifter kan inte självständigt vara avgörande för ett beslut om umgänge. Utan alla 

situationer är individuella och ska bedömas därefter.141 Domstolen bör dock vara restriktiv till 

att medge en förälder umgängesrätt om denne utövat våld mot någon i familjen.142 Med 

följande rättsfall ska jag belysa domstolarnas resonemang i fråga om umgängesrätt när en 

förälder lever med skyddade personuppgifter. 

 

6.2.1 Svea hovrätt mål nr T 1952-08  
Parterna hade tidigare varit gifta med varandra. De har tillsamman fyra barn. År 2005 

beviljades barnens mamma fingerade personuppgifter. De fyra barnen hade sedan år 2006 

också fingerade personuppgifter. Barnens pappa yrkade att barnen skulle ha rätt till umgänge 

med honom enligt hans umgängesförslag. Barnens mamma bestred samtliga yrkanden. 

Mamman och barnen hade fingerade personuppgifter vilket innebar att något mindre 

ingripande skydd inte varit tillräckligt tillfredsställande. En polisman hördes och uppgav att 

det vid förhöret ännu förelåg sådan betydande hotbild mot mammans och barnens liv och 

hälsa att det fanns fortsatt behov av att skydda personuppgifterna. Hoten kom dels från 

tidigare maken men även från annat håll. Konsekvensen av hoten var enligt polismannen att 

mamman skulle dödas. Polismannen avrådde helt från kontakt mellan barnen och barnens 

pappa då det fanns risk för att barnen skulle kunna förledas att röja de skyddade 

personuppgifterna. Av vikt var även äldsta barnens ovilja att träffa barnens pappa. 

 

Tingsrätten vägde de två grundläggande frågorna mot varandra, risken för att barnen eller 

barnens mamma skulle fara illa mot barnens behov av nära och god kontakt med båda 

föräldrarna. Tingsrätten ansåg att det förelåg en allvarlig hotbild mot mammans liv. Det skydd 

genom fingerade uppgifter som byggts upp hade beviljats för att värna om både barnen och 

barnens mammas säkerhet. Ett umgänge mellan barnen och deras pappa skulle kunna 

äventyra detta skydd. Vid denna situation ansåg tingsrätten det inte möjligt med umgänge, 

oberoende av att det normalt är till fördel för barn att ha god kontakt med båda föräldrarna. 

Hovrätten höll med tingsrätten i och med att det förelåg en konkret fara för mammans liv och 

hälsa om de skyddade personuppgifterna skulle röjas. Barnens behov av kontakt med båda 

                                                
141 SOU 2005:43, s. 166-167. 
142 Prop. 1997/98:55, s. 155. 
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föräldrarna fick därmed stå tillbaka mot risken att barnen eller barnens mamma skulle kunnat 

fara illa.   

 
6.2.2 Hovrätten för Västra Sverige mål nr T 2860-11 
Parterna i målet var tidigare ett par och har tillsammans en gemensam son. Vid sonens födelse 

bodde föräldrarna tillsammans. Enligt barnets mamma bröt paret upp år 2007 då hon flyttade 

till en egen lägenhet. Medan barnets pappa menade på att förhållandet fortsatt i ytterligare två 

år. År 2009 kom mamman att flytta till ett så kallat skyddat boendet ordnat av 

socialförvaltningen. Det lämnade barnets pappa utan någon som helst kontakt med sin son. 

Tidigare anmälningar hade också gjorts om att pappan skulle ha misshandlat mamman, vilket 

resulterade i en förundersökning gällande grov kvinnofridskränkning. År 2009 beslutade 

åklagaren om kontaktförbud för barnets pappa. Förundersökningen lades senare ner och 

kontaktförbudet upphävdes samma år. 

 

I tingsrätten yrkade pappan i första hand ensam vårdnad om barnet, i andra hand att 

vårdnaden skulle anförtros åt särskild vårdnadshavare. Om andrahandsyrkandet hade bifallits 

eller förstahandsyrkandet ogillats så yrkade han på umgänge med sonen. Barnets mamma 

bestred samtliga yrkanden och menade att tingsrätten skulle ha förordnat henne som ensam 

vårdnadshavare. Hon menade att sonens pappa var olämplig som vårdnadshavare, aggressiv 

och våldsam samt att sonen hade autism vilket talade mot umgänge.  

 

Tingsrättens bedömning gjordes utifrån de två intressena barnets rätt till nära och god kontakt 

med båda föräldrarna och risken för att de skyddade personuppgifterna skulle röjas. Pappan 

ansågs inte olämplig som vårdnadshavare. Det fanns inte heller något som tydde på att han 

skulle anses olämplig som umgängesförälder efter det som framförts. Det faktum att sonen led 

av autism gjorde att det ställdes högre krav på ett umgänge men det utgjorde emellertid inget 

hinder för umgänge. Beslutet ska dock alltid grundas på vad som är bäst för barnet i det 

enskilda fallet. Angående risken för att de skyddade personuppgifterna skulle röjas så 

framkom det inte några konkreta uppgifter på att pappan tidigare skulle ha försökt ta reda på 

vart mamman befunnit sig. Enligt tingsrätten skulle det annars kunnat utgjort hinder för 

umgänge.  

 

Utöver det som framkommit i tingsrätten fann hovrätten även att bedöma de fingerade 

personuppgifterna som beviljats och dess förenlighet med umgänge. Den polisinspektör som 
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varit insatt i ärendet menade att beviljandet av de fingerade personuppgifterna kräver väldigt 

allvarliga skäl. Polisinspektören kunde dock inte redogöra för omständigheterna kring 

beviljandet, eftersom ärendet var sekretessbelagt. Polisinspektören visste inget om att pappan 

skulle ha försök att ta reda på var mamman och sonen befann sig. Ansökan om de fingerade 

personuppgifter kunde ha gjorts samtidigt som förundersökningen pågick gällande grov 

kvinnofridskränkning, vilket kunde tala för att det saknats behov av skyddet. Några nya eller 

förstärkta risker sedan tingsrättens domslut kunde inte visas. Mot den bakgrunden fann 

hovrätten att det inte förelåg någon risk för att de skyddade personuppgifterna skulle kunna 

röjas. Inget hinder förelåg således för umgänge mellan barnet och sin pappa.  

 

6.2.3 Hovrätten för Västra Sverige mål nr T 3274-15 
Det är även intressant att granska domstolens bedömning av umgängesrätten i detta rättsfall 

som tidigare behandlats under frågan om gemensam vårdnad och skyddade personuppgifter 

(avsnitt 5.4.1). Här gör hovrätten en detaljerad analys av förälderns skyddade personuppgifter 

i förhållande till barnets rätt till umgänge   

 

Socialnämnden hänvisade i sin utredning till Skatteverkets bedömning om beviljandet av de 

skyddade personuppgifterna för barnets mamma. Enligt utredningen så ansågs inte gemensam 

vårdnad förenligt med barnets bästa enligt de omständigheter som förelåg. Däremot ansåg 

domstolen att umgänge med föräldern som barnet inte bodde med var till barnets bästa. 

Frågan var hur intresset om de skyddade personuppgifterna skulle mätas i förhållande till 

barnets umgängesrätt. De skyddade personuppgifterna ansågs visserligen behöva förlängas på 

grund av den hotbild som förelåg mot barnets mamma. Det är dock viktigt att understryka att 

barnets pappa aldrig dömts för något eller några av de brott som framhölls under processen. 

Den polisanmälan som gjordes resulterade inte heller i några vidare åtgärder. Påståendet om 

våldet vann således inget stöd i någon utredning och avfärdades också helt av motparten. Det 

innebar dock inte att tingsrätten kunde avfärda påståendena då de ändå lett till att part levde 

med skyddade personuppgifter. Domstolen fann det klart att sådant skydd kan komma att 

äventyras om barnet umgås med den förälder som skyddet avser skydda mot. Utan 

umgängesstöd fanns risk att barnet skulle kunna försäga sig om till exempel bostadsort. Det 

skulle i sin tur kunna innebära att barnet skulle behöva flytta, vilket inte skulle stå i 

överrensstämmelse med barnets behov av kontinuitet. Det var på grund av risken för att 

barnet skulle försäga sig som domstolen inte kunde föreslå ett umgänge utan kontaktperson. 

Umgänget bifölls med endast två timmar varannan vecka, med närvarande kontaktperson. 
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Barnets behov av umgänge fick i detta fall begränsas för moderns rädsla att de skyddade 

personuppgifterna skulle röjas.  

 

6.2.4 Hovrätten för Övre Norrland mål nr T 782-15 
Parterna har två gemensamma barn födda år 2005 respektive år 2006. Tidigare dom från 

tingsrätten beslutade att barnens mamma skulle ha ensam vårdnad och det stadigvarande 

boendet. Barnen skulle även ha rätt till umgänge med sin pappa. Barnens pappa yrkade på 

ensam vårdnad om barnen, i andra hand att umgänget skulle vara mer omfattande. Barnen och 

mamman hade skyddade personuppgifter, anledningen framkommer inte i rättsfallet. 

Tingsrätten hänvisade till socialtjänstens yttrande som anförde att barn med skyddade 

personuppgifter som ändå träffar den person som barnet och den andra föräldern skyddas mot, 

hamnar i en omöjlig situation. Oavsett om umgängesstöd deltar eller ej. Ett umgänge under 

sådana förhållanden skulle innebära ett ansvar för barnen som inte är rimligt i förhållande till 

deras ålder. Om mamman och barnens skyddade personuppgifter skulle röjas för pappan 

skulle det kunna innebära att mamman och barnen skulle behöva byta bostadsort, byta skola 

med mera. Att bryta från barnets invanda miljö anses inte vara förenligt med barnets bästa.  

 

I hovrätten angavs att utgångspunkten alltjämt var att barnen skulle ha en god kontakt med sin 

pappa. Detta skulle dock ställas mot vad som framkommer om behovet av mamman och 

barnens skyddade personuppgifter. Av utredningen framkom att mamman och barnen hade 

skyddad adress, skyddade personnummer och även beviljats kvarskrivning. Dessa 

skyddsåtgärder bibehölls på grund av hotbilden. Uppgifterna om de skyddade 

personuppgifterna fick ändå anses vara knapphändiga för att styrka det konkreta hotet. 

Hovrätten kunde ändå inte bortse från de åtgärder som vidtagits av myndigheter och polis som 

visade på att det fanns en allvarlig hotbild. Mamman hade även lämnat uppgifter om 

vardagens begränsningar för att inte riskera att fara illa, att barnens pappa försökt söka upp 

henne genom internet samt begått annan brottslighet. Själva naturen hos skyddsåtgärderna 

eller deras varaktighet kunde dock inte tillmätas särskilt stor betydelse. Trots det gjorde 

hovrätten den sammantagna bedömningen att barnen och mamman levde under sådant hot att 

det ansågs vara adekvat skydd i förhållande till behovet. Hovrätten ansåg att en kontakt med 

barnens pappa skulle kunna avslöja de skyddade personuppgifterna och därmed tvinga 

mamman och barnen att byta bostadsort. Det skulle i sin tur kunna allvarligt påverka deras 

välbefinnande. Hovrättens bedömning blev således att barnens bästa i detta fall var att ge 

skyddsbehovet företräde framför barnens behov av umgänge med sin pappa. Hovrätten 
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hänvisade även till socialtjänstens uppgifter om att umgängesstöd inte är en garanti för att 

barnen inte skulle kunna lämna känsliga uppgifter. Det anförda ledde till slutsatsen att ett 

fysiskt umgänge inte var förenligt med barnens bästa, inte heller umgänge genom 

telefonkontakt. I stället ansågs en begränsning av umgänget till brevkontakt som mest 

förenligt med barnets bästa.  

 

6.2.5 Sammanfattning av rättsfall, några egna ord 
De gemensamma för samtliga domar som undersökts är att intresseavvägningarna alltid görs 

olika, vilket är i linje med att barnets bästa ska dömas i varje enskilt fall. Det konkreta hotet 

mot den andra föräldern som föranlett de skyddade personuppgifterna, samt barnens egen 

vilja, är det som motiverar domslutet. Finns det risk för att barn kan komma att fara illa tycker 

jag mig se ett tydligare resonemang i domskälen som talar mot umgänge. Är barnet däremot 

inte under något konkret hot så kan ändå barnets behov av kontakt med båda föräldrarna få stå 

tillbaka för den andra förälderns säkerhet. Alternativt ett förordnande av umgängesstöd som 

ska slå vakt vid barnets möjligheter att röja känsliga uppgifter (se avsnitt 7.2.3). I det sista 

fallet (avsnitt 7.2.4.) ansåg domstolen inte umgängesstöd vara ett tillräckligt skydd för att 

hindra barnen från att försäga sig. Jag kan också konstatera att varken barnens eller mammans 

behov av skyddade personuppgifter utesluter umgängesrätt, därmed inte sagt att det alltid är 

förenligt med varandra.  

 

Weinehall och Eliasson menar att umgängesrätten är en långtgående rättighet för att tillvarata 

barnets bästa. Men även om kontaktperson förordnas så föreligger ingen säkerhet mot att de 

skyddade personuppgifterna röjs. Det kan inte heller krävas av ett barn att inte få berätta för 

sin förälder var de bor, går i skolan eller allmänt om sitt liv. Det gör att de skyddade 

personuppgifterna i sådana fall blir verkningslösa. Skyddade personuppgifter och 

umgängesrätt kan med andra ord inte anses förenligt med varandra enligt Weinehall och 

Eliasson. 143 

  

7 Konkurrerande intressen 
 

Av de presenterade skyddsintressena ser vi en konflikt mellan förälderns rätt till trygghet och 

säkerhet och barnets rätt till den andra föräldern. För att kunna lösa denna intressekonflikt ska 

en individuell prövning göras av samtliga omständigheter med utgångspunkt i barnets 
                                                
143 Weinehall och Eliasson, 2009, s. 37-39. 
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bästa.144 Även om nära och god kontakt med båda föräldrarna är en viktig del för barnets 

hälsa och utveckling så kan en relation med en förälder göra att barnet far illa. Oavsett om 

inte barnet själv blivit utsatt för något direkt våld.145 Domstolen har en skyldighet att ta 

hänsyn till uppgifter om våld även om det visar sig att en förundersökning om våld i hemmet 

har lagts ned. Det är en av de omständigheter som ska beaktas i intresseavvägning mellan 

huruvida det föreligger risk för att barnet eller någon annan i familjen far illa kontra barnets 

rätt till båda sina föräldrar.146 Frågan om vilket intresse som ska få ge vika är beroende av de 

enskilda omständigheterna. När uppgifter om våld framkommer i mål om vårdnad, boende 

och umgänge ska sådana uppgifter alltid prövas och en riskbedömning företas. 

Riskbedömningen ska således vara avgörande för huruvida barnets kontakt med båda 

föräldrarna kan tillgodoses eller om det ska tas hänsyn till att barnet eller någon annan i 

familjen kan komma att fara illa.147  

 

7.1 Risken att ett barn far illa kontra rätten till båda föräldrar 
Vikten av barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna fick genomslag efter 

att bestämmelsen införts år 1990 i FB. Syftet med ändringen var att stärka barnets rättsliga 

ställning och understryka barnets bästa som utgångspunkt vid alla avgöranden avseende 

vårdnad, boende och umgänge.148 Denna ändring fick sådant genomslag att bestämmelsen var 

uppe för utredning några år senare igen. Även om intresset av barnets behov av båda 

föräldrarna är viktig var det inte meningen att det i praktiken skulle få ge vika för risken att 

barnet skulle kunna fara illa. Det var argumentet för införandet av riskbedömningen vid beslut 

om barnets bästa, enligt prop. 1993/93:139. 149 Därför infördes också ett nytt stycke i 

dåvarande 6 kap 15 § FB150, att domstolen även ska beakta ”Risken för att barnet utsätts för 

övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa”. 151 Det betonades också att 

det inte behöver vara utom allt tvivel att de påstådda förhållandena kommer att inträffa. Det 

räcker med konkreta omständigheter som talar för en risk att barnet ska fara illa.152 År 2002 

utvärderade vårdnadskommittén reformen. Utvärderingen visade att domstolarna ännu dömde 

till gemensamvårdnad i väsentlig utsträckning efter att våld hade förekommit i hemmet. Det 

                                                
144 Prop. 2005/06:99, s. 1.  
145 Prop. 2005/06:99, s. 50. 
146 Prop. 2005/06:99 s. 42; jfr. Västra Sverige mål	  T	  3274-‐15	  och	  Västra Sverige  mål nr T 2860-11. 
147 Prop. 2005/06:99 s. 42-43. 
148 Prop. 1981/82:168, s. 1, 41; prop 1990/91:8, s. 25. 
149 Prop. 1992/93:139, s. 28.  
150  SFS 1993:213. 
151 Prop. 1992/93:139, s. 1. 
152 Prop. 1997/98:7, s. 46-48. 
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fanns tendenser som visade på att kontakten med båda föräldrarna vägde tyngre än risken för 

att barnet skulle fara illa.153  Vårdnadskommittén menade att orsaken kunde ha sin grund i den 

tidigare regleringen, dåvarande 6 kap 2 a § FB154. Den angav nämligen att vid beslut om 

barnets bästa skulle fästas särskilt avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt 

med båda föräldrarna, medan risken för att barnet far illa (endast) skulle beaktas.155  Vid 

vårdnadsreformen kom därför lagen att ändras till sin nuvarande lydelse med tillägg om att 

även risken för övergrepp mot andra i familjen ska tillmätas särskild betydelse vid 

bedömningen om barnets bästa.156 

 

7.2 Riskbedömningen 
Som tidigare framförts så föreslogs i propositionen till vårdnadsreformen att lagen skulle 

betona särskilt risken för att barnet far illa vid bedömningen av barnets bästa. Det innebär ett 

observandum för domstol och socialnämnd när uppgifter om våld, övergrepp och andra 

olägenheter framkommer i vårdnad-, boende- och umgängestvister. Uppmärksamheten ska 

fästas på risken för att barnet kan komma att fara illa, vilket även inbegriper andra i familjen. 

Riskbedömningen går ut på att bland annat utreda omständigheter från tidigare inträffade 

händelser så som nedlagda förundersökningar om misshandel och övergrepp, hot om 

övergrepp, missbruksproblem, psykisk ohälsa, med mera. Hänsyn tas såklart också till de 

faktiska omständigheterna i nutid, så som det faktiska förhållandet mellan respektive förälder 

och barnet och mellan föräldrarna. Exempel på situation som talar för ökad risk är om en 

förälder tidigare gjort sig skyldig till övergrepp och barnet ger antydan av rädsla inför 

umgänget. Viktigt att understryka att det inte ställs lika höga beviskrav i fråga om våld och 

övergrepp i brottmål som i vårdnadsmål. Enbart påståenden om övergrepp kan således 

beaktas vid bedömningen i vårdnadsmål.157   

 

När uppgifter om våld och övergrepp framkommer i vårdnadsmål kommer det sällan utan 

meningsskiljaktigheter. Därför måste beslutsfattarna göra en sannolikhetsbedömning av det 

parterna framför innan det kan fastställas om det föreligger risk. Finns en tidigare fällande 

dom, parts erkännande eller annan utredning som visar på att övergrepp skett bör det inte vara 

några problem att slå fast sannolikheten. Det är viktigt att komma ihåg att även om det inte 

                                                
153 SOU 2005:43, s. 197-199.  
154 SFS 1998:319. 
155 SOU 2005:43, s. 197-199.  
156 Prop. 2005/06:99, s. 42. 
157 Prop. 2005/06:99, s. 42. 
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finns tillräckliga bevis för fällande dom i brottmål så kan det vid en sannolikhetsbedömning 

anses finnas konkret fara för ett barns trygghet. När sedan riskbedömningen ska företas av det 

som anses sannolikt blir det beroende av en värdering kring orsaken och bakgrunden till den 

eventuella risken. Så som om våld skett under en längre tid, varit systematiskt, om förövaren 

har makt- och kontrollbehov, med mera. Samtliga omständigheter sätts sedan i proportion till 

risken. Detta avser även det som framkommer i socialnämndens vårdnadsutredning som är en 

viktig del i domstolens beslutsfattande. Vårdnadsutredningen ska uppmärksamma domstolen 

på de omständigheter som är av väsentlighet för beslutet.158 

 

Det är svårt att sätta närmare krav på bedömningen eftersom fallen varierar så mycket. 

Bedömningen om huruvida det föreligger risk för att någon annan i familjen utsätts för 

övergrepp behöver inte vara visat eller ställt utom tvivel. Barnkommittén menar att sådana 

krav skulle kunna framstå som en rättssäkerhetsfråga för föräldrarna, men det är viktigt att 

komma ihåg att prövningen alltid görs utifrån barnets bästa. Förälderns rättigheter får således 

stå tillbaka. Det bör inte skiljas på om det är barnets själv eller föräldern som blivit utsatt för 

övergrepp mot den andra föräldern enligt Barnkommittén. För barnet kan det ändå innebära 

en risk för fara, även om barnet inte förstår det själv. Risken för att ett barn kan komma att 

fara illa av att leva eller umgås med en förälder måste därför tas på största allvar.159 Om det 

föreligger ett riskmoment är det sedan svårt att avgöra hur allvarlig eller hur stor skada som 

kan uppstå av risken. Avvägningen ska hela tiden göras mot barnets behov av båda 

föräldrarna vars beslut ska grundas på en individuell prövning med utgångspunkt i barnets 

bästa.160 Höga krav ställs således på domstolen och de individuella helhetsbedömningarna.161 

Frågan kvarstår dock om vilket intresse som väger tyngst när föräldern har ett starkt 

skyddsbehov mot barnets rätt till båda sina föräldrar.  

 

7.3 Barnets bästa kontra en förälders rätt till trygghet och säkerhet 
I vårdnadskommitténs betänkande anges att riskbedömningen genast blir mer komplex när 

inte barnet självt blivit utsatt för direkt våld, utan då övergreppen skett av den ena föräldern 

mot den andra föräldern. 162  Rättsvetenskapens uppfattning, som har sin grund i 

beteendevetenskapen ifråga om barnets bästa, är att barn som tvingas se eller höra våld i 

                                                
158 SOU 2005:43, s. 202-203. 
159 SOU 2005:43, s. 202-203. 
160 Singer, 2012, s. 122. 
161 Prop. 2005/06:99, s. 42. 
162 SOU 2005:43, s. 203. 
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hemmet påverkas negativt även om de inte själva blir direkt utsatta. Barnets psykiska hälsa 

kan påverkas både i form av en oro att själv bli drabbad och genom skuld för att inte kunna 

ingripa och hjälpa sin förälder som blir utsatt.163 Barn som bevittnar våld anses vara desamma 

som att vara offer för våld. Att våldet äger rum inom den miljö som vanligen borgar för 

barnets trygghet gör att våldet blir ännu mer obegripligt för ett barn. Barnet blir extremt 

utelämnat och den tröstande axeln byts istället mot spänningar, oförklarliga förlåtelser, 

återkommande misshandel och försök till att dölja situationen. Det kan göra att barnet blir 

defensivt och ständigt på sin vakt i sitt egna hem. Påverkan av det indirekta våldet ter sig 

också olika på olika barn beroende på barnets ålder och utveckling men det råder ingen tvekan 

om att alla barn påverkas, oavsett ålder.164  

 

Om en förälder gör motstånd mot gemensam vårdnad eller umgänge med den andra föräldern 

ska det inte förutsättas vara av egennytta. Det kan nämligen vara ett tecken på förälderns 

försök att skydda sitt barn mot den andra föräldern. Därför krävs en mycket lyhörd och 

noggrann bedömning av dessa förhållanden.165 Finner domstolen att det finns risk för att 

barnet kommer att fara illa ska det väga tungt i helhetsbedömningen.166 Det kan verka 

självklart att en förälder som utsätter den andra föräldern för våld, trakasserier eller annan 

kränkande behandling inte bör får del i vårdnaden eller rätt till umgänge. Oavsett om 

samarbetet mellan föräldrarna verkar fungera utåt så kan en kontakt med båda föräldrarna 

innebära men för barnet och föräldern i sådan situation. Den utsatte förälderns rädsla och oro 

kan vara mycket omfattande även om det inte syns utåt. Det kan i sin tur påverka förälderns 

omsorgsförmåga på ett ogynnsamt sätt för barnet. Därför kan det tyckas att barnets behov av 

nära och god kontakt med båda föräldrarna bör ge vika för rätten till trygghet och säkerhet för 

den andra föräldern. Så är inte lagen utformad idag.167  

 

Singer tror att en av många förklaringar till att barnet ändå har rätt till den andra föräldern, 

trots att det kan föreligga risk att fara illa, beror på domstolarnas begränsade möjlighet att 

värdera risken av att barnet far illa till följd av ett beslut om vårdnad, boende och umgänge. 

Därför ställs höga krav på vårdnadsutredningen inom socialnämnden.168 Domstolen redovisar 

oftast hur de ser på risken att barnet far illa i förhållande till möjligheterna att bäst tillgodose 
                                                
163 Prop. 2005/06:99 s. 42; prop. 2006/07:38 s. 32; se SOU 2005:43, s. 202; se Sjösten, 2014, s. 47.  
164 Eriksson, 2015, s. 44-45; Metell och Lyckner, 2001, s. 29-31.  
165 Prop. 1990/91:8, s. 39. 
166 Prop. 2005/06:99 s. 42; Singer, 2012, s. 122. 
167 Se Prop. 2005/06:99, s. 50; se prop. 1997/98:55 s. 153-155; se Metell, 2001, s. 142-143. 
168 Singer, 2012, s. 122-123.  
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barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrar. Det kan även omfatta föräldrarnas 

vilja och förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet och andra individuella förhållanden. 

Beslutet ska sedan grundas på det som är bäst för barnet. Vad detta beslut ska innehålla eller 

grundas på lämpar sig inte att lagstifta om. Detta för att begreppet barnets bästa inte ska 

användas slentrianmässigt men däremot bör ett tydligt resonemang föras kring begreppet i 

beslutet om vårdnad, boende och umgänge.169  

 

I en tidigare proposition för nya vårdnadsregler angavs att barnets möjligheter att utvecklas 

och växa upp i en trygg miljö påverkas alltjämt av förhållandet mellan föräldrarna. Det är 

däremot inte bara förhållandet mellan den hotfulle föräldern och den andra föräldern och 

barnet som är av betydelse vid beslut i vårdnadsmål. Utan det är även väsentligt hur 

förhållandet är hemma hos den förälder som blivit utsatt för våld.170 Idag kan en förälder själv 

ansöka om skyddade personuppgifter för barnets räkning när föräldern är utsatt. Det är 

nämligen inte lätt att gömma sig i ett relativt litet land som Sverige, oavsett om man har 

skyddade personuppgifter. Eftersom skyddet inte på något sätt är vattentätt, kan den tilltänkta 

effekten öka om skyddet även avser barnet. 171 En sådan möjlighet ges bland annat i fråga om 

kvarskrivning för medflyttande familj enligt 16 § 3 st. folkbokföringslagen. Det hindrar dock 

inte gemensam vårdnad eller umgängesrätt med den som skyddet avser att skydda mot. 

Däremot kan en förälder som blivit utsatt för våld och övergrepp leva under förhållanden av 

skräck för den andra föräldern, som i sin tur påverkar barnet. En förälder som präglas av 

ständig rädsla och oro i sin vardag kan få negativ inverkan på föräldraskapet. Det skapar inte 

de bästa förutsättningarna att tillgodose barnets behov av trygghet och säkerhet om föräldern 

knappt kan sörja för sin egen trygghet.172   

 

8 Analys  
 

En förälder med skyddade personuppgifter i en vårdnad-, boende och umgängestvist kan 

skapa en svårhanterlig intressekonflikt. På ena sidan av konflikten står barnets rätt till båda 

sina föräldrar och på den andra sidan står förälderns rätt till trygghet och säkerhet. Eftersom 

att dessa rättigheter är i konflikt med varandra uppstår frågan vilken betydelse en förälders 

rätt till skydd kan komma att ha vid domstolarnas beslut vid vårdnad-, boende- och 

                                                
169 Prop. 2005/06:99, s. 40-41. 
170 Prop. 1997/98:7, s. 107. 
171 Ds. 2013:47, s. 89, 124, 137-138; se SOU 2008:81, s. 223. 
172 Se Metell, 2001, s. 142-143. 
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umgängestvister. Den oroliga föräldern kanske lever under stort hot eller förföljelse vilket gör 

att personuppgifterna måste skyddas. För att tillgodose denna rättighet kan barnet behöva 

begränsa eller helt utesluta kontakten med den andra föräldern. Det kan vara en kränkning av 

barnets rättigheter. I det här avsnittet analyserar jag intressekonflikten mellan barnets bästa 

och förälderns rätt till skydd. Inledningsvis problematiserar jag begreppet barnets bästa och 

barnperspektivet för att sedan kommentera barnets påverkan av skyddade personuppgifter. 

Sedan ska något sägas om rättsfallen och deras betydelse för att kunna konkretisera 

gemensam vårdnad och umgängesrättens förenlighet med skyddade personuppgifter. 

Analysen avslutas med att behandla förälderns intresse av trygghet och säkerhet i förhållande 

till barnets rätt till båda sina föräldrar, för att slutligen besvara frågan om vilket intresse som 

väger tyngst av barnets bästa eller förälderns intresse?  

 

8.1 Barnets bästa ur ett barnperspektiv vid skyddade personuppgifter 
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barnet. Problemet är att en 

stor del av alla beslut som rör barn fattas av vuxna. Barnet är med andra ord beroende av hur 

vuxna ser på dem. Det är således viktigt att de vuxna ser barnet som en individ vars barndom 

och intressen ska värnas för att kunna utvecklas på bästa sätt. Vid beslut om barnets bästa är 

det också viktigt att endast barnets intressen tillvaratas och inte vuxnas intresse i saken, då 

utförs nämligen inte bedömningen på ett korrekt sätt. Därför är det av vikt att domstol och 

socialnämnd har ett tydligt barnperspektiv vid beslut om vårdnad, boende och umgänge. Jag 

har tidigare i uppsatsen förklarat vad ett barnperspektiv är, vem som kan tillämpa det och 

avgöra vad som är barnets bästa vid beslut om vårdnad, boende och umgänge. Eftersom att 

det inte finns något direkt lagstöd för vad som är barnets bästa blir barnperspektivet desto 

viktigare för att förstå vad som är bäst för barnet.  

 

Det finns olika förklaringar av ett barnperspektiv men den genomgående beskrivningen är att 

försöka se den aktuella situationen utifrån barnets ögon. Att försöka förstå barnet och ta reda 

på hur de uppfattar situationen och hur det kommer att påverkas av ett visst beslut. Det 

förutsätter dock att beslutsfattarna ser barnet som ett subjekt och inte objektifierar barnet för 

andras handlande. Barnkommittén gjorde i sin utredning en något tveksam förklaring av vem 

som kan ge ledning för tillämpning av barnperspektivet. De hävdade nämligen att barnet 

självt inte kan tillämpa ett barnperspektiv av den anledningen att de ”lever mitt i” 

perspektivet. Inte heller vuxna som tror sig veta vad som är bäst för barnet vet hur ett 
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barnperspektiv ska tillämpas, enligt Barnkommittén.173 Det senare finner jag visst medhåll för 

medan det tidigare låter mycket märkligt. Vem är mer lämpad att bedöma vad som är barnets 

bästa än ett barn? Schiratzki gör en viktig poäng i att det kan vara svårt att låta barnet självt 

klargöra för vad som är barnets bästa just för att det inte alltid behöver vara ur barnets 

perspektiv. Det går inte alltid att veta när barnet har bildat sig en egen uppfattning och inte en 

vuxens påverkande uppfattning. Samtidigt hävdar hon att det blir svårt att finna professionella 

grupper att förlita sig på som besitter sådan kunskap om barnets bästa och barnperspektivet.174 

Sett till barns rättigheter och barnperspektivet ser jag därför betydelsen i att det i skrivande 

stund utreds om en eventuell inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt. Oavsett vad 

utredningen resulterar i finns det skäl att tro att kunskap om barns rättigheter ökar desto mer 

det är uppe för diskussion. Ökad kunskap ger goda förutsättningar för domstolen och andra 

rättstillämpare att få ett tydligare barnperspektiv för ögonen och därefter besluta i enlighet 

med barnets bästa.  

 

Ifråga om vårdnad, boende och umgänge vid skyddade personuppgifter tycks hanteringen och 

vägledningen vara desto mer otydlig. En förälders behov av att skydda sina personuppgifter 

mot den andra föräldern bör även avse barnet som bor hos den föräldern. Det är också 

anledningen till att beslut om skyddade personuppgifter kan företas av endast en förälder även 

om vårdnaden och beslutanderätten är gemensam. Barnet påverkas alltid på ett eller annat sätt 

av beslut om skyddade personuppgifter för sin förälder. Det faktum att barn inte kan leka med 

vem eller vart de vill, delta på evenemang eller ha tillgång till andra grundpelare som annars 

ingår i en vanlig barndom, tycker jag inte klingar väl med barnets bästa.  

 

En annan viktig grundpelare för barnet och barnets bästa är relationen till båda föräldrarna. 

Att ett barn ska behöva uppoffra sin relation till en förälder på grund av skyddade 

personuppgifter behöver därför diskuteras. Barnets bästa är ett öppet koncept och individuella 

prövningar ska göras vid bedömningen av vad som är bäst för barnet. Det gör att varken 

beslut om gemensam vårdnad eller umgängesrätt behöver uteslutas för att en förälder lever 

med skyddade personuppgifter. Det är under förutsättning att det inte föreligger risk för att 

barnet eller någon annan i familjen kommer att fara illa av beslutet. Ett barn som måste leva 

under skydd ”för sin förälders skull” innebär att barnet motvilligt sätts i en tillvaro som 

präglar dess uppväxt med en otrygg anknytning och brist på stimulans och kontinuitet. Det 

                                                
173 SOU 1997:116, s. 139-140. 
174 Schiratzki, 2014, s. 32-33. 
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hävdar jag kan påverka barnets grundläggande utveckling och förenligheten med barnets 

bästa. Det kan dock konstateras att den förälder som lever med skyddade personuppgifter har 

beviljats ett skydd som ämnar skydda mot den andra föräldern. Det innebär att om uppgifterna 

röjs så är det i vart fall inte bra för den förälder som är utsatt och behöver skydd. Oavsett om 

barnet självt inte riskerar att utsättas för något som kan utgöra fara under ett umgänge så kan 

barnets främsta trygghetsgivare vara under allvarlig fara om uppgifterna röjs. Därför kan 

barnets oönskade behov av skyddade personuppgifter vara förenligt med barnets bästa, 

beroende på de individuella förhållandena.   

 
8.2 Gemensam vårdnad och umgängesrättens förenlighet med 

skyddade personuppgifter  
Om båda föräldrarna är delaktiga och närvarande i barnets liv främjar det goda relationer 

mellan barnet och föräldrarna. Därför anses också gemensam vårdnad i de allra flesta fall vara 

den bästa vårdnadsformen för ett barn. Föräldrarnas gemensamma beslutanderätt och 

engagemang i barnets personliga angelägenheter ger ett gemensamt rättsligt ansvar för barnet. 

Enligt de studerade förarbetena om gemensam vårdnad kan även föräldrarnas samarbete och 

gemensamma delaktighet i barnets angelägenheter stävja konflikter som annars skulle kunna 

uppstå i fråga om barnets omsorg.175 Om sådant samarbete inte går att åstadkomma, som 

krävs för barnets omsorg, kan det vara bäst för barnet om vårdnaden blir ensam och/eller 

boendet stadigvarande hos endast en förälder.  

 

Det är barnets bästa som ska vara avgörande för samtliga beslut om vårdnad, boende och 

umgänge. I barnets bästa väger den goda relationen med båda föräldrarna tungt. Det innebär 

dock inte att kontakten med båda föräldrarna alltid är bäst för barnet. I 6 kap 2 a § st. 2 FB 

anges även risken för att barnet eller någon annan i familjen far illa som en faktor som ska 

vägas in vid beslut om barnets bästa. I propositionen framhålls särskilt de fall då det 

föreligger risk för att barnet i något avseende kan fara illa.176 I 6 kap 2 a § 2 st. FB kommer 

även risken före barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Det kan tolkas 

som att den delen av barnets bästa ska väga tyngre än barnets nära och goda kontakt med båda 

förädlarna. Den tolkningen tycker jag stämmer bättre överens med barnets bästa, eftersom det 

borde vara svårt att få till stånd god kontakt med båda föräldrarna om det föreligger risk för 

                                                
175 Prop. 2009/10:192, s. 20-21; SOU 2007:52, s. 108-110. 
176 Prop. 2005/06:99, s. 42. 
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barnet att fara illa.  I sådan situation kan det vara bättre om kontakten med en förälder som 

riskerar att barnet far illa begränsas eller helt uteslut för att överensstämma med barnets bästa.  

 
Risken för att fara illa är en av de riskfaktorer som räknas upp i 6 kap 2 a § FB. Framkommer 

uppgifter som tyder på att det föreligger risk ska domstolen undersöka sannolikheten av dessa 

uppgifter. Sedan ska uppgifterna identifieras för att kunna bedöma huruvida riskerna faktiskt 

kan komma att inträffa. Risken att fara illa kan bestå av såväl fysiska som psykiska skador. 

Fysiska skador är lättare att bevisa medan psykiska skador kan uppenbara sig mycket 

återhållsamt, även om skadan är minst lika stor som en fysisk skada. Det finns många 

omständigheter som kan utgöra risk för att barnet far illa. Allt ifrån en förälder som är 

olämplig på grund av missbruk eller psykisk sjukdom, till att samarbetet mellan föräldrarna är 

dåligt och går ut över barnet. Barn påverkas alltjämt av förhållandet mellan sina föräldrar. 

Föräldrarnas ansträngda relation kan gå ut över barnet så pass mycket att det påverkar dess 

grundläggande behov. Det kan röra sig om barn som lever med en dysfunktionell förälder 

vars liv kretsar kring ständig oro och rädsla för den andra föräldern. Det påverkar i sin tur 

förälderns omsorgsförmåga. För att förhindra sådan pressad och hårt präglad vardag kan den 

utsatte föräldern och barnet behöva skyddade personuppgifter.  

 

I varken lagtext eller förarbeten finner vi ledning för hur vårdnad-, boende och 

umgängestvister ska hanteras när en förälder har skyddade personuppgifter. Rättstillämparen 

har därför en viktig roll. Det är också anledningen till det antal rättsfall som granskats, för att 

söka ledning i domstolarnas hantering och intresseavvägning mellan barnets bästa och 

förälderns intresse vid skyddade personuppgifter. Det finns inget avgörande från HD 

avseende vårdnad-, boende-, och umgängesfrågor och hanteringen av skyddade 

personuppgifter. Därför har ett klargörande av domstolarnas förfarande vid denna 

intressekonflikt fått utläsas från underinstansernas bedömning.  

 

Vad gäller vårdnadsfrågan kan vissa riktlinjer utläsas av de behandlade rättsfallen då våld har 

varit anledningen till de skyddade personuppgifterna. Domstolen är då skyldig att företa en 

riskbedömning av uppgifterna om våldet. Det kan resultera i att föräldern som utövat våldet 

anses olämplig som vårdnadshavare. Däremot finns ingen entydig hantering av det faktum att 

en förälder har skyddade personuppgifter vid vårdnadsfrågan. Det görs inte heller någon 

hänvisning till beslutet för de skyddade personuppgifterna i domskälen ifråga om vårdnaden. 

Det bör vara för att beslut om skyddade personuppgifter grundas på en bedömning utifrån den 
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utsattes intresse av skydd och säkerhet, medan beslut om gemensam vårdnad grundas på 

barnets bästa. När en förälder har skyddade personuppgifter för att skydda sig mot den andra 

föräldern kan det antas ha förelegat djupa samarbetsproblem redan innan de skyddade 

personuppgifterna beviljades. Både förhållandet innan och efter beviljandet av de skyddade 

personuppgifterna blir därför avgörande för bedömningen av föräldrarnas möjlighet och 

förmåga att tillvarata barnets bästa. Utifrån en sammantagen bedömning av de granskade 

rättsfallen hamnar skyddade personuppgifter under ett försvårande av samarbetet mellan 

föräldrarna i vårdnadsfrågan. Det kan således konstateras att gemensam vårdnad i stor 

utsträckning undviks när det föreligger skyddade personuppgifter och ensam vårdnad antas 

vara till barnets bästa. För gemensam vårdnad krävs ett fungerande samarbete. Skyddade 

personuppgifter torde vara en försvårande omständighet i en redan orolig relation. Jag anser 

därför likt domstolarna att skyddade personuppgifter och gemensam vårdnad är en svår 

kombination som bör undvikas. Se tillexempel Svea hovrätt i mål nr T 9580-14 där mamman 

och barnen flytt till okänd ort, vilket ansågs uppenbarligen påverka föräldrarnas möjligheter 

att kommunicera och samarbeta. Eftersom kontinuerligt samarbete är en förutsättning för 

gemensam vårdnad ansåg hovrätten att gemensam vårdnad inte talade för barnets bästa.  

 

Om en förälder lever med skyddade personuppgifter som ska skydda mot den andra föräldern 

har barnet fortfarande rätt till umgänge med sin förälder. Under förutsättning att barnet inte 

riskerar att fara illa av umgänget. Även om det inte föreligger sådan risk för barnet att fara illa 

kan det däremot finnas risk att de känsliga uppgifterna röjs och den skyddande föräldern kan 

fara illa. De motstridiga intressena uppenbarar sig som tydligast i denna del av domskälen och 

behandlas mycket mer distinkt i fråga om umgängesrätten. Det skulle nämligen vara allvarligt 

om domstolen dömde till ensam vårdnad och dessutom inget umgänge om det är så att barnet 

inte är utsatt för någon direkt risk att fara illa. Samtidigt som konsekvenserna kan bli mycket 

allvarliga om de skyddade personuppgifterna röjs under ett umgänge.  

 

Det finns möjlighet att begränsa umgänget istället för att utesluta det helt beroende på risken 

av att den andra föräldern far illa av barnets kontakt med den andra föräldern. Den främsta 

möjligheten att tillmötesgå båda intressena vid umgänge och skyddade personuppgifter anser 

jag är ett umgängesstöd. Vårdnadskommittén kommenterade möjligheten till umgängesstöd 

som ett självklart alternativ vid skyddade personuppgifter. Regeringen har dock inte behandlat 
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frågan och således inte tagit ställning till förslaget.177 I domstolen förtydligas umgängesstödet 

som ett bra alternativ vid inledande kontakt mellan barn och föräldern men också vikten av att 

umgängesstödet endast är till för barnet. I rättsfallen understryks dock umgängesstödets 

begränsade roll, vilket jag kommer till. Det kan nämligen inte krävas av ett umgängesstöd att 

hindra ett barn från att röja de skyddade personuppgifterna, vilket även framfördes av SOU 

2007:52 och i vårdnadskommitténs utredning.178 Om risken är stor att de känsliga uppgifterna 

röjs och innebär fara för föräldern eller barnet så anses inte ett umgängesstöd vara tillräckligt, 

enligt vårdnadskommittén.179  

 

På liknanden sätt resonerade Hovrätten för Övre Norrland i mål nr T 782-15, där man ansåg 

att umgängesstöd inte var tillräckligt. Anledningen var att risken för att uppgifterna skulle 

röjas var för stor sett till barnens ålder och hotbild. Av risken följde även en stor sannolikhet 

att barnens förälder skulle kunna fara så pass illa att de skulle behöva byta bostads ort. Ett 

byte av bostadsort och annars rotad barndomsmiljö är inte förenligt med barnets bästa. 

Hovrätten höll med både tingsrätten och socialtjänsten om att det anses vara en omöjlig 

situation att låta barnen umgås med den förälder som de skyddade personuppgifterna avser att 

skydda mot. Det lämnar barnen med alldeles för stort ansvar över att inte råka försäga sig 

under umgänget. Oavsett om umgängesstöd deltar eller inte. Trots det uteslöts inte 

möjligheten till umgänge med den andra föräldern. Däremot begränsades omfattningen till att 

endast avse umgänge med brevkontakt där kontakten kunde kontrolleras mellan barnet och 

umgängesföräldern.  

 

Samma bedömning gjordes av Hovrätten för Västra Sverige i mål nr T 3274-15 sett till 

konsekvenserna av att de känsliga uppgifterna röjs. Även i detta fall tittade man på att barnen 

och föräldern skulle behöva flytta och att barnets behov av kontinuitet inte skulle kunna 

tillgodoses. Detta rättsfall är också det enda av de granskade som gjorde en hänvisning till 

Skatteverkets beviljande av de skyddade personuppgifterna. Något mer om hanteringen av 

den informationen gjordes dock inte. Det torde ha sin förklaring i att beslutet om skyddade 

personuppgifter görs utifrån förälderns intresse och inte utifrån barnets bästa. Sett till de 

individuella förhållandena ansågs i detta fall ett umgängesstöd kunna förhindra möjligheterna 

för efterforskning av de skyddade personuppgifterna.  

                                                
177 Prop. 2005/06:99, s. 57-58. 
178 SOU 2007:52, s. 219-220; SOU 2005:43, s. 206. 
179 SOU 2005:43, s. 182-183. 
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Umgängesstöd kan vara en viktig funktion vid skyddade personuppgifter. Oavsett om det inte 

är en permanent lösning kan det vara ett bra stöd vid en inledande kontakt, för att så 

småningom övergå till ett umgänge med endast barnet och föräldern. Det kan dels kännas 

betryggande för barnet och den oroliga föräldern men också minska möjligheterna för att 

känsliga uppgifter röjs. Även om det inte är ett krav så kan alltid umgängesstödet bryta in och 

avsluta ett umgänge om känsliga uppgifter är på väg att avslöjas, så som till exempel barnets 

hemliga vistelseadress. Jag har dessvärre svårt att se hur det skulle kunna utföras rent 

praktiskt då det kan antas vara mycket svårt att stoppa ett barn från att försäga sig till en 

förälder som de vill umgås med. Därför anser jag likt domstolarnas bedömning att det i och 

för sig är ett bra sätt att tillgodose barnets behov av umgänge, men att det i princip inte ska 

förekomma något umgänge om det kan antas föreligga risk att uppgifterna röjs. Samtidigt som 

det alltid bör göras en bedömning av konsekvenserna om de skyddade personuppgifterna röjs. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att varken lagstiftare eller regeringen har behandlat 

frågan om hur skyddade personuppgifter ska hanteras vid vårdnad-, boende- och 

umgängestvister. Det finns inte heller något prejudicerande rättsfall som är behjälplig vid 

hanteringen av denna intressekonflikt. Detta beror på att det inte är möjligt att utforma tydliga 

riktlinjer för bedömningen av barnets bästa. Barnets bästa bygger på individualiserade 

helhetsbedömningar. Det leder dock till att varje enskild domare åläggs ett stort ansvar. Trots 

det anser jag att underinstanserna hanterar konflikten på ett tillfredställande sätt i de rättsfall 

jag har studerat. Ur domstolarnas bedömning kan utläsas att skyddade personuppgifter 

försvårar ett fungerande samarbete som krävs för gemensam vårdnad. Det måste därför anses 

svårt att kombinera för att överensstämma med barnets bästa och förälderns intresse. För 

verkställande av umgängesrätten och skyddade personuppgifter uppstår praktiska problemen 

om det finns en påtaglig risk för att de känsliga uppgifterna röjs. I ett sådant fall kan det vara 

nästintill omöjligt att tillgodose skyddsbehovet genom ett beslut om umgängesstöd. Barnets 

bästa i en sådan situation bör bli att inte behöva se och leva med en orolig boendeförälder som 

riskera att fara illa. Därför anser jag även att fysiska umgängesrätten och skyddade 

personuppgifter är en svårförenlig kombination. Däremot skulle ett anpassat alternativt 

umgänge kunna tillmötesgå båda intressena någorlunda i vissa fall.  
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8.3 Skyddade personuppgifter kontra nära och god kontakt med båda 
föräldrarna 

Det är en självklarhet att varje människa har rätt till trygghet och skydd från att inte bli utsatt 

för våld eller annan kränkande behandling. Ingen ska behöva leva med en ständig oro och 

rädsla. Dessa rättigheter kan skönjas i artikel 3 EKMR om tortyrförbudet och artikel 8 EKMR 

om rätten till respekt för privat- och familjeliv. Om ett barn har rätt till den förälder som den 

andra föräldern försöker att skydda sig mot kan skyddet för rättigheterna tyckas vara rätt 

kraftlöst. Det kan anses vara en kränkning av de rättigheter som framgår av artikel 3 och 

artikel 8 i EKMR. En tillämpning av artiklarna i denna intressekonflikt torde dock inte bli 

aktuell eftersom att besluten utgår från barnets bästa. Vissa föräldrar kan befinna sig i en 

livssituation som innebär att han eller hon måste komma ifrån den gemensamma vårdnaden 

och samarbetet med den andra föräldern för att känna sig trygg. Vid sådant beslut kan det 

tyckas vara förälderns intresse som tillvaratas och att barnets rätt till den andra föräldern 

kommer i sista hand. Så är inte fallet, det säger självt att det är svårt för en förälder att 

tillgodose barnets grundläggande behov av omvårdnad och trygghet när denne knappt kan 

sörja för sin egen trygghet. Förälderns utsatthet påverkar barnet och barnets bästa och därför 

vill jag mena att barnets intresse ligger i förälderns intresse av skydd och säkerhet.  

 

Det behöver inte betyda att ett barn alltid måste fara illa av att en förälder har gjort sig skyldig 

till något som kräver skyddade personuppgifter för den andra föräldern. Det måste dock inom 

ramen för vårdnad-, boende- och umgängesregleringen och dess tillämpningsområde kunna 

vara möjligt att beakta den skyddsbehövande förälderns intresse. Utan sådan möjlighet kan ett 

beslut om gemensam vårdnad eller fysiskt umgänge riskera att urholka de skyddade 

personuppgifterna. Enligt mig bör därför förälderns intresse av trygghet och säkerhet i 

förhållandet till förälderns omsorgsförmåga utgöra en viktig del i bedömningen av barnets 

bästa.  

 

Barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar kan knappast tillgodoses i 

en situation där barnet och mamman lever i ett tillstånd av rädsla för den andra föräldern. 

Domstolarna bör därför välja en lösning som motsvarar behovet i syfte att utvidga den 

skyddsbehövande förälderns möjligheter att kunna leva ett tryggt liv med sitt barn. Jag tycker 

att domstolarna visar i sina olika bedömningar att barnets bästa alltid är utgångspunkten även 

om det innebär en begränsning av barnets behov av god kontakt med båda föräldrarna.  

Barnets främsta trygghetsgivare är dennes föräldrar och riskerar en förälder att fara illa så 



59 
 

påverkas barnet. Det är med andra ord näst intill omöjligt att skilja den ena frågan från den 

andra. Barnets bästa hänger samman med sin förälders rätt till skydd och ett liv utan våld eller 

annars otrygg miljö. 

 
8.4 Barnets bästa kontra förälderns intresse – slutsats  
Vid det här laget vet vi att barn har behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar 

och ska vara en av utgångspunkterna vid bedömningen av vad som är bäst för barnet. Det är 

för att båda föräldrarna har betydelse för barnets välbefinnande och utveckling, vilket gynnar 

barnet på lång sikt. Barnets bästa är en utgångspunkt i ett öppet koncept vilket innebär att de 

lagstadgade reglerna för bedömningen av barnets bästa vid vårdnad, boende och umgänge ska 

användas som riktlinjer. En tolkning av de generella utgångspunkterna för barnets bästa får 

inte leda till alltför allmänna utlåtanden om barn och barns behov. Inte utan att det enskilda 

barnets behov närmare preciseras. Det får inte heller innebära att det kan tolkas som att 

förälderns intresse tillgodoses före barnets vid beslut om vårdnad, boende och umgänge. Den 

rättsliga målsättningen om barnets bästa får inte medföra att barnet och förälderns intressen 

vägs mot varandra. Det framgår tydligt i 6 kap 2 a § 1 st. FB att det är barnets bästa som ska 

vara avgörande för alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. Inte till exempel 

föräldrarnas behov av sitt barn eller rättvisa mellan föräldrarna. I en tvist om vårdnad, boende 

och umgänge är det endast barnets bästa ur ett barnperspektiv som ska vara avgörande.  

 

Det handlar således om noggranna prövningar för domstolen av samtliga omständigheter i det 

enskilda fallet för att kunna se de olika beslutsalternativen ur barnets synvinkel. Domstolen 

får således inte, i brist på riktlinjer, stödja sina bedömningar på presumtioner om vad som i 

allmänhet är bra för barn. Det kan medföra att barnets rätt till båda sina föräldrar tolkas allt 

för vidlyftigt, vilket i sin tur kan innebära att barnet behöver träffa en förälder som kan vara 

direkt farlig. Därför bör domstolen, socialnämnd och andra rättstillämpare vid beslut som rör 

barn tillämpa en tydlig konsekvensbeskrivning som klargör barnets utsatthet. Däri inbegrips 

den skyddsbehövande förälderns intresse utifrån dess omsorgsförmåga och möjlighet att 

främja barnets utveckling och hälsa. Båda föräldrarna har också en skyldighet att tillgodose 

barnets behov av båda föräldrarna. Liksom ett klargörande bör göras kring den andra 

förälderns möjligheter att förändra den rådande situationen som visar att han/hon inte utgör ett 

hot för barnet eller den skyddsbehövande föräldern.  
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Även om barnets bästa ska vara avgörande i mål om vårdnad, boende och umgänge så 

påverkas barnet alltjämt av förhållandet mellan sina föräldrar. Barnets bästa kan sägas 

sammanhänga med förälderns rätt till trygghet och säkerhet. När en förälder lever med 

skyddade personuppgifter kan det därför finnas skäl att påverka barnets bästa. Lika svårt som 

det är att generellt avgöra vad som är barnets bästa är det att avgöra vilken betydelse 

förälderns skyddsbehov kan ha för barnets bästa. Varken lagstiftare, regeringen eller 

prejudicerat rättsfall har behandlat frågan. Därför blir min slutsats att det inte går att avgöra 

vilken betydelse skyddsbehovet ska ha för barnets bästa vid beslut om vårdnad, boende och 

umgänge.  
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Prop. 1989/90:28 om vård i vissa fall av barn och ungdomar. 

Prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. 

Prop. 1990/91:8 om vårdnad och umgänge. 

Prop. 1992/93:139 om olovligt bortförande och andra övergrepp mot barn. 

Prop. 1994/95:224 Barns rätt att komma till tals. 

Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid. 

Prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge. 

Prop. 2001/02:96 En förstärkt Barnombudsman.  

Prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. 

Prop. 2005/06:161 Sekretessfrågor – Skyddade adresser, m.m. 

Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler.  

Prop. 2009/10:192 Umgängesstöd och Socialtjänstens förutsättningar att tala med barn. 

Prop. 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. 

Prop. 2013/14:178 Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer. 

 
Statens offentliga utredningar (SOU) 
SOU 1979:63 Barnets rätt 2, Om föräldraansvar m.m. 

SOU 1995:60 Kvinnofrid. 

SOU 1996:115 Barnkonventionen och utlänningslagen delrapport.  

SOU 1997:116 Barnets Bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barns rättigheter i 

Sverige. 

SOU 2005:43 Vårndad – Boende- Umgänge. Barnets bästa, föräldrars ansvar. 

SOU 2007:52 Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. 

SOU 2008:81 Stalkning – ett allvarligt brott. 

SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag. 
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Departementsserien (Ds) 
Ds 2012:52 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning 

av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt vissa frågor om kontaktförbud avseende 

gemensam bostad. 

Ds 2013:47 Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer. 

 
Kommittédirektiv (Dir.) 
Dir. 2013:35 Översyn av barnets rättigheter i svensk rätt. 

Dir 2014:84 En utvärdering av 2006 års vårdnadsreform. 

Dir. 2014:86 Tilläggsdirektiv till Barnrättighetsutredningen (S 2013:08). 

Dir. 2015:17 Tilläggsdirektiv till Barnrättighetsutredningen (S 2013:08). 

Dir. 2016:13 Tilläggsdirektiv till 2014 års vårdnadsutredning (Ju 2014:14). 

 
Övrigt 
Dr. S2010.026 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige 

SOSFS 2012:4 Socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge 

 

Offentligt tryck från EU  
Europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna, European Convention for 

the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the General Assembly of the 

United Nations, 10 December 1948. 

 

Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child, 

New York, 20 November 1989, UN Doc. A/Res/44/25, SÖ 1990:20. 

 

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

hemmet, Istanbul Convention Action against violence against women and domestic violence, 

Istanbul, 11 May 2014. 

 

Rättspraxis 
Avgöranden från Högsta domstolen 
NJA 2007 s. 382  

Hovrättsavgöranden 
Svea hovrätts beslut 2009-01-28, mål nr T 8781-08. 

Svea hovrätts beslut 2009-02-18, mål nr T 1952-08. 

Hovrätten för Västra Sverige beslut 2011-11-21, mål nr T 2860-11. 
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Svea hovrätts beslut 2012-01-12, mål nr T 7646-11. 

Svea hovrätts beslut 2013-02-20, mål nr T 1888-12. 

Svea hovrätts beslut 2015-05-22, mål nr T 9580-14. 

Hovrätten för Övre Norrland beslut 2016-03-23, mål nr T 782-15. 

Hovrätten för Västra Sverige beslut 2016-04-25, mål nr T 3274-15. 

 
Kammarrättsavgöranden 
Kammarrätten i Göteborg, dom 2015-06-12, mål nr 1887-15. 
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