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1 Inledning 
 

De flesta föräldrar som inte lever ihop löser frågor om vårdnad, boende och umgänge utan 

domstols inblandning. De flesta fall som ändå tar sig till domstol slutar med en 

överenskommelse mellan föräldrarna. Endast ett fåtal fall hamnar därmed i domstol.1 När 

domstolen har att avgöra en fråga om vårdnad, boende och umgänge finns regler och 

principer som den ska förhålla sig till vid bedömningen. Barnets bästa ska vara avgörande för 

beslutet.2 Vid bedömningen av vad som är barnets bästa ska domstolen bl.a. fästa avseende 

särskilt vid risken för att barnet far illa.3  

  

Risken för att barnet far illa och dess betydelse i vårdnads-, boende- och umgängesmål har 

fått större uppmärksamhet de senare åren. Dess betydelse lyftes fram ytterligare igenom en 

ändring i lagstiftningen 2006 i syfte att synliggöra att principen om barnets behov av en nära 

och god kontakt med båda föräldrarna inte får innebära att barnet måste leva med eller umgås 

med en förälder under alla förhållanden.4 Bestämmelsen har diskuterats i andra forum än hos 

lagstiftaren. En enkel sökning på internet ger många träffar på hemsidor och 

diskussionsforum där det hävdas att falska anklagelser i syfte att utesluta en förälder från 

vårdnad, boende eller umgänge är ett stort problem. Det finns en rädsla för att ett allt för stort 

beaktande av risken för att barnet far illa i dessa mål ska leda till att även falska anklagelser 

om att den ena föräldern t.ex. begår någon form av övergrepp mot barnet ska leda till att 

föräldern direkt utesluts från vårdnaden. Samtidigt pekar t.ex. en studie från 

Barnombudsmannen (BO) på att domstolarna är restriktiva med att ta ifrån en förälder 

vårdnaden, även när denna blivit dömd för våld mot barnet eller någon annan i barnets familj. 

I 43 % av de undersökta målen dömde tingsrätten till gemensam vårdnad trots en sådan dom.5  

 

Ett barn ska inte behöva förlora kontakten med sin förälder (och en förälder inte förlora 

kontakten med sitt barn) på grund av falska anklagelser, samtidigt som ett barn som faktiskt 

far eller riskerar att fara illa måste skyddas. Frågan är hur ett påstående om att ett barn far illa 

egentligen tas till vara och bedöms av domstolen i ett mål om vårdnad, boende eller umgänge. 

Och vilken vikt tillmäts egentligen risken för att barnet far illa i förhållande till domslutet? 

                                                
1 Schiratzki (2008) s. 39. 
2 6:2 a 1 st Föräldrabalken (FB). 
3 6:2 a 2 st 1 p FB. 
4 Prop. 2005/06:99 s. 42. 
5 Barnombudsmannen (2005). 
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1.1 Syfte 
Fokus för denna uppsats är första punkten i 6:2 a 2 st FB som anger att domstolen vid 

bedömning av vad som är bäst för barnet vid beslut om vårdnad, boende eller umgänge ska 

fästa avseende särskilt vid risken för att barnet far illa. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

hur ett påstående om en omständighet som kan innebära att barnet far eller kan komma att 

fara illa med en av sina föräldrar hanteras och bedöms i tingsrättsmål om vårdnad, boende 

eller umgänge. Jag vill med detta synliggöra eventuella mönster i bedömningarna, men också 

då domstolarna gör skilda bedömningar och för olika typer av resonemang kring samma eller 

liknande situationer, uppgifter m.m. De påståenden som ingår i studien är påståenden om (1) 

övergrepp mot barnet utövat av barnets förälder, (2) övergrepp mot någon i barnets familj 

utövat av barnets förälder, (3) olovligt bortförande eller kvarhållande eller (4) missbruk, 

psykisk ohälsa eller kriminalitet hos barnets förälder.6 

 

För att uppfylla syftet undersöks (1) domstolarnas sätt att uppmärksamma och pröva ett 

sådant påstående, (2) i vilken utsträckning domstolarna gör en riskbedömning av ett sådant 

påstående, (3) hur riskbedömningen görs, (4) en konstaterad risks betydelse för 

helhetsbedömningen av målets utgång, (5) vilka skillnader och likheter som kan observeras 

mellan de studerade grupperna av riskfaktorer samt (6) om svaren på 1-3 skiljer sig åt mellan 

de olika grupperna av riskfaktorer respektive om frågan gäller vårdnad, boende eller 

umgänge.  

 

För att uppfylla syftet genomförs en studie av tingsrättsdomar. Som ett led av syftet kommer 

också i uppsatsens avsnitt 2 en grundläggande redogörelse av reglerna kring vårdnad, boende 

och umgänge att göras. Vidare görs i avsnitt 3-4 en djupare redogörelse för principer och 

presumtioner som är av betydelse för bedömningen av tvister om vårdnad, boende och 

umgänge. Störst fokus läggs där, med hänsyn till uppsatsens huvudsyfte, på bestämmelsen om 

risken för att barnet far illa. 

 

1.2 Avgränsningar och disposition 
Jag har valt att i de inledande avsnitten i den deskriptiva delen av uppsatsen endast redogöra 

för de mest nödvändiga delarna av gällande rätt på området för att sätta in uppsatsens ämne i 

sitt sammanhang. T.ex. behandlas i avsnitt 2 inte interimistiska beslut så utförligt liksom inte 

                                                
6 Om valet av påståenden för studien se avsnitt 1.3.2.1. 
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heller verkställighet eftersom undersökningen inte behandlar dessa områden. Avsnitt 3 som 

behandlar viktiga principer och presumtioner vid bedömning av vårdnads-, boende- och 

umgängesfrågor är däremot mer omfattande och detaljerat. Också i detta avsnitt har dock 

begränsningar fått göras. De principer och presumtioner som behandlas skulle precis som 

risken för att barnet far illa kunna behandlas i helt egna avsnitt. I uppsatsen har dock endast de 

viktigaste aspekterna av de aktuella principerna och presumtionerna presenterats. I avsnitt 4 

behandlas bestämmelsen om risken för att barnet far illa. Eftersom denna princip är central för 

uppsatsens syfte behandlas bestämmelsen ingående. Dock har begränsningar gjorts då något 

tydligt legat utanför syftet. T.ex. finns mycket att säga om bevisning i förhållande till risken 

för att barnet far illa, men detta har lämnats utanför uppsatsen och behandlas därför endast 

kort. I avsnitt 5 presenteras slutsatserna från studien av domarna. För att studien av 

tingsrättsdomarna skulle kunna genomföras krävdes att jag också här avgränsade vad jag ville 

få fram av min studie. Även om det för att t.ex. kunna utreda våld inom familjen är viktigt att 

barnet får berätta om sin situation7, studeras inte i vilken mån barnet får komma till tals i de 

aktuella målen. Också i presentationen av slutsatserna från studien av har vad som ska 

uppmärksammas behövt avgränsas. Vad som redovisas är därmed de resultat jag funnit mest 

intressanta och värda att uppmärksammas. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande 

diskussion i avsnitt 6. 

 

1.3 Metod och material 
Uppsatsen består dels av en deskriptiv del där gällande rätt presenteras, dels av en empirisk 

studie av rättstillämpningen i 65 domar från tre olika tingsrätter. Nedan följer en presentation 

av de olika metoder som använts i de olika delarna samt det material som använts. Här ska 

först nämnas något om uppsatsen längd, som är något längre än ett traditionellt juridiskt 

examensarbete. Med hänsyn till den typ av studie som gjorts, och som presenteras nedan, och 

det material som där använts är detta dock motiverat. För att kunna presentera resultaten på ett 

sätt där slutsatser blandas med referat och citat för att exemplifiera och visa hur slutsatserna 

dragits har det varit nödvändigt att låta uppsatsens omfång bli något större än vanligt. 

 

1.3.1 Uppsatsens deskriptiva del 
Till uppsatsens första del som behandlar gällande rätt har den rättsdogmatiska metoden 

använts. Med rättsdogmatisk metod fastställs gällande rätt genom studier av de traditionella 

                                                
7 Kaldal s. 71. 
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rättskällorna lagstiftning, förarbeten, praxis samt doktrin.8 För fastställande av gällande rätt på 

området har jag förutom lagstiftning använt mig främst av förarbeten (främst utredningar och 

propositioner) samt praxis från HD. Doktrin har också använts i viss mån dels för att öka min 

förståelse för det område jag studerat och av vilka slutsatser som kan dras av de förarbeten 

och den praxis jag använt, dels för att få ta del av olika perspektiv och synsätt på gällande rätt. 

Också FN:s konvention om barnets rättigheters (Barnkonventionen), som är en internationell 

rättskälla, har studerats eftersom den innehåller artiklar och principer som är relevanta för 

uppsatsens ämne. 

 

1.3.2 Studien av tingsrättsdomar 
1.3.2.1 Val av riskfaktorer att studera 
Det finns ingen rättslig definition av begreppet ”barn som far illa”. Det finns därför inte heller 

någon uttömmande uppräkning av omständigheter som kan anses leda därtill. I den aktuella 

bestämmelsen (6:2 a 2 st 1 p) räknas dock tre omständigheter uttryckligen upp som domstolen 

vid bedömningen av barnets bästa ska fästa avseende särskilt vid. Dessa är (1) övergrepp mot 

barnet, (2) övergrepp mot någon annan i barnets familj samt (3) olovligt bortförande eller 

kvarhållande. Men det är inte en uttömmande uppräkning utan avseende ska också fästas 

särskilt vid risken för att barnet ”annars far illa”. Anna Kaldal benämner dessa omständigheter 

”riskfaktorer”, ett begrepp som också används i denna studie.9 För att kunna genomföra 

studien avgränsades den till att endast omfatta fyra olika grupper av riskfaktorer. De 

påståenden som ingår i studien är påståenden om (1) övergrepp mot barnet utövat av barnets 

förälder, (2) övergrepp mot någon i barnets familj utövat av barnets förälder, (3) olovligt 

bortförande eller kvarhållande eller (4) missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet hos barnets 

förälder.  

 

De tre första punkterna motsvarar vad som uttryckligen räknas upp i paragrafen. Missbruk har 

lyfts fram i förarbeten till bestämmelsen, och psykisk ohälsa i praxis (se närmare avsnitt 

4.2.4). Vid första genomgången av de domar jag beställt från Umeå, Malmö och Stockholms 

tingsrätter blev det uppenbart att också påståenden om en tredje ”övrig” omständighet 

förekom nästan lika ofta som påståenden om psykisk ohälsa och dessutom ofta förekom i 

samband med påståenden om psykisk ohälsa eller missbruk: att barnets förälder ägnade sig åt 

                                                
8 Sandgren s. 36. 
9 Kaldal. 
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någon form av brottslighet. Kriminaliteten gällde i flertalet mål narkotikabrott och kom 

därmed ofta i samband med ett påstående om missbruk. På grund av den relativt höga 

förekomsten av påståenden om kriminalitet, samt dess samband med de två andra 

omständigheterna är den också en del av min studie av domarna. Riskfaktorerna missbruk, 

psykisk ohälsa samt kriminalitet har kategoriserats i samma grupp eftersom det här rör sig av 

en typ av miljöfaktorer som kanske främst kan anses vara en risk för att barnet ska fara illa 

genom att vistas i olämpliga miljöer.10 När det i domarna förekom fällande brottmålsdomar 

mot en förälder för brott riktat mot barnet eller annan i barnets familj så har detta endast 

registrerats som ett påstående om övergrepp mot förälder, och inte både det och kriminalitet. 

Samma gäller för domar för egenmäktighet med barn, där påståendet endast registrerats som 

påstående om risk för olovligt bortförande. De påståenden om kriminalitet som registrerades 

gällde därför främst narkotikabrott samt i några mål andra brott, t.ex. häleri i ett mål.  

 

1.3.2.2 Urval av mål 
Vad som betraktas som rättskälla kan variera. Inom rättsvetenskapen används vanligtvis de 

traditionella rättskällorna men de metoder som används för att svara på frågor om rätten har 

närmat sig andra vetenskapsmetoder än de traditionellt rättsvetenskapliga och det finns 

exempel på studier inom rättsvetenskapen där också andra än de traditionella rättskällorna 

används, t.ex. underrättspraxis.11 När rättsfall studeras inom juridiken är det främst domar 

från högre instanser som studeras, då i syfte att tyda gällande rätt. Det är relevant att studera 

HD:s praxis för att hitta svaret på hur t.ex. en bestämmelse ska tillämpas och hur domstolarna 

bör resonera kring vissa frågor. HD:s avgöranden är vägledande för underrätternas 

bedömningar. Men det kan det också vara intressant att studera en större mängd mål för att 

t.ex. upptäcka mönster i domstolarnas olika bedömningar. Detta gäller både för frågor där 

tydlig praxis finns men också andra frågor där praxis inte finns eller där praxis kanske inte 

heller kan bildas. T.ex. ska barnets bästa bedömas från fall till fall och det finns därmed en 

begränsning för vilken typ av prejudikat som kan ställas upp för sådana bedömningar. 

Däremot skulle det kunna skönjas mönster i underrätternas bedömning av barnets bästa.  

 

Lotta Dahlstrand skiljer mellan gällande rätt i sedvanlig mening (lagstiftning, överrättspraxis 

samt doktrin) och gällande rätt i faktisk mening till vilket hon hänför tillämpning av 

                                                
10 Se t.ex. angående missbruk prop. 1992/93:139 s. 38. 
11 Kaldal s. 32. 
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lagstiftning och den tolkning av överrättspraxis som sker av de undre domstolsinstanserna.12 

Det kan tyckas antyda en misstanke om att underrätterna inte följer gällande rätt enligt de 

traditionella rättskällorna, i synnerhet överrätternas praxis. Hur det än ligger till med den 

saken, är det dock underrätterna som mer frekvent gör bedömningar i de frågor som bara 

enstaka gånger hamnar hos HD och underrätternas tillämpning av gällande rätt utgör därmed 

den faktiska gällande rätten, den som tillämpas varje dag. Det är också här, där det finns ett 

stort material, som slutsatser om mönster kan dras. Särskilt vad gäller sådana regler som den 

som är föremål för denna studie där tolkningsutrymmet för domstolen är stort och regeln ska 

tolkas olika från fall till fall och det därmed inte finns någon specifik praxis är det intressant 

och av värde att kunna dra slutsatser om hur tillämpningen och domstolarnas bedömningar 

faktiskt ser ut.13 Med hänsyn till detta valde jag att använda mig av domar från underrätter. På 

grund av att det sedan 2008 införts bestämmelser om prövningstillstånd för samtliga mål även 

till Hovrätterna har urvalet av mål minskat där.14 Då det därmed finns ett större urval av 

material i tingsrätterna är det sådana domar som valts för denna studie. 

 

För att kunna genomföra syftet med denna uppsats utgörs uppsatsens empiriska material av 

totalt 65 domar från Umeå, Stockholm och Malmö tingsrätter.15 För urvalet av domar hade 

följande kriterier ställts upp: 

– Målet ska behandla frågor eller en fråga om vårdnad, boende och/eller umgänge  

– Parterna i målet ska vara barnets eller barnens föräldrar 

– I målet ska ett påstående om en omständighet som kan innebära att barnet far eller kan 

komma att fara illa med en av sina föräldrar göras. De påståenden jag valde att 

uppmärksamma i studien var påståenden om (1) övergrepp mot barnet utövat mot barnets 

förälder, (2) övergrepp mot någon i barnets familj utövat av barnets förälder, (3) olovligt 

bortförande eller kvarhållande samt (4) missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet hos barnets 

förälder. Som ett påstående om en omständighet som kan innebära att barnet far eller kan 

komma att fara illa med en av sina föräldrar har minsta antydan till en av dessa 

omständigheter, oavsett hur otydligt uttalandet varit, räknats.  

 

                                                
12 Dahlstrand s. 19. 
13 Se också Dahlstrand s. 147 om samma resonemang gällande studier av tolkningen av barnets bästa. 
14 49:12 Rättegångsbalken (RB). 
15 I ett mål som blivit återförvisat till tingsrätten av hovrätten krävdes också att jag tittade på den tidigare domen 
från tingsrätten eftersom parterna hänvisade tillbaka till de grunder som anförts däri i det aktuella målet. 



9 
 

Från de tre tingsrätterna begärde jag sedan ut listor med målnummer utifrån ett antal 

sökkriterier i tingsrätternas målhanteringssystem Vera. De kriterier jag sökte på var följande: 

Målets avslutandedatum: 2011-01-01 – 2011-12-31 

Övergrupp: ”Familjemål” 

Undergrupper: ”Vårdnad”, ”övriga familjemål” 

Avgörandetyp: Dom 

 

De listor som systemen genererade på sökningen innehöll totalt 373 mål: 64 mål från Umeå 

tingsrätt, 139 mål från Stockholms tingsrätt samt 170 mål från Malmö tingsrätt. På listorna 

finns en spalt där ”saken” i varje mål antecknats genom vilken jag kunde göra ett grovt urval 

av mål genom att stryka vissa mål som jag såg inte passade för mitt syfte. T.ex. valde jag bort 

mål som behandlade frågor om särskild förordnad vårdnadshavare eftersom min studie endast 

behandlar mål mellan föräldrar. Efter detta begärde återstående domar ut, 51 st. från Umeå 

tingsrätt, 136 st. från Stockholms tingsrätt samt 157 st. från Malmö tingsrätt. Jag gick sedan 

igenom varje dom och valde ut de mål som passade in i nämnda kriterier. Efter genomgången 

fanns ett urval av 65 domar kvar till studien, 30 st. från Malmö tingsrätt, 30 st. från 

Stockholms tingsrätt samt fem st. från Umeå tingsrätt. Den större delen av bortfall under detta 

urval var mål där domstolen endast godkände föräldrarnas överenskommelse.  

 

Vid genomförande av en vetenskaplig studie måste de fall som ska studeras väljas 

slumpmässigt eller utifrån forskningsstrategiska kriterier.16 Valet av material till min studie är 

strategiskt. Valet av tingsrätter gjordes för att få en spridning som dels ger en blandning 

mellan stora och små städer och dels variation från norr till söder. Vid valet av domar från 

tingsrätterna ställde jag upp kriterierna ovan och använde sedan samtliga av de domar som 

föll inom kriterierna till studien. Olika urvalsvarianter kan också kombineras i flera steg.17 

T.ex. hade ett strategiskt urval av tingsrätter kunnat kombineras med ett slumpmässigt urval 

av domar. Skälet till att jag vid urvalet av domar inte gjort ett slumpmässigt urval baserat på 

alla relevanta mål från alla tingsrätter i landet, vilket kan hävdas skulle innebära ett bättre 

underlag för studien, är tidsbrist. För ett sådant urval hade jag först behövt vända mig till varje 

enskild domstol för att få tillgång till de listor varifrån jag sedan skulle gjort ett grovt urval av 

mål. Därefter skulle jag ha gått igenom alla kvarvarande domar för att kunna välja ut de som 

passar in på mina kriterier. Först därefter skulle jag kunnat göra ett slumpmässigt urval 

                                                
16 Esaiasson m.fl. s. 24. 
17 Esaiasson m.fl. s. 179. 
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baserat på alla domar i hela landet som passar in i mina kriterier. Det hade varit mycket 

tidskrävande och inte alls ett rimligt alternativ för denna uppsats tidsram. Ett annat alternativ 

hade varit att redan på mållistorna från varje tingsrätt göra ett slumpmässigt urval, men då 

med risken att alldeles för få av dessa mål passar in i mina kriterier.  

 

Urvalet av domar begränsades också i tiden på så sätt att endast mål som avslutats under 2011 

studerats. Anledningen till att jag valde ett spann om ett år var att jag därigenom i slutändan 

fick ett antal mål som passade den tid jag haft till att genomföra studien, samtidigt som jag 

fick en spridning på tingsrätter. År 2011 valdes för att studien skulle vara aktuell. 

 

1.3.2.3 Studiens genomförande 
Studien har genomförts i tre steg. Den första delen av studien har bestått av att jag läst och 

studerat varje enskild dom och ställt frågor till dessa. I den andra delen av studien 

sammanställde jag resultaten från varje enskild dom, kategoriserade olika svar m.m. för att 

sedan i steg tre kunna analysera dessa och dra slutsatser om målen. Vid analys av de enskilda 

domarna antecknade jag för det första sådan information om målen som var tydlig och inte 

beroende av någon som helst tolkning, d.v.s. ”frågor” med uppenbara svar som inte går att 

tolka på olika sätt. Det gäller t.ex. vem som var kärande respektive svarande, men också 

sådant som hur situationen innan målet såg ut i fråga om vårdnads-, boende- och 

umgängesförhållanden för barnet, och vad domslutet blir. För det andra ställde jag utifrån 

syftet på förhand bestämda, konkreta frågor till texten.18 Det rörde sig här om sådana frågor 

som om domstolen redovisade en riskbedömning, om domstolen fann att risk förelåg eller 

inte, om risken fick effekt på målets utgång m.m. Det handlade om att identifiera domstolens 

resonemang. För att få fram svaren på dessa frågor krävdes oftast en noggrann läsning av 

texten. Den metod jag använde mig av vid denna del av arbetet kan kallas kvalitativ 

textanalys19 som handlar om att ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning 

av textens delar, helhet och den kontext den ingår i. En anledning till att använda sig av denna 

metod är att helheten i texten ”antas vara något annat än summan av delarna.”20 För att tolka 

texten och dess innebörd måste därför de olika styckena i texten förstås utifrån den helhet den 

är en del av och helheten måste förstås på grundval av textens olika delar, s.k. den 

                                                
18 De frågor jag utgick från finns i bilaga 1. 
19 Terminologin kan skifta, men jag använder mig av detta begrepp som också används av Esaiasson m.fl. 
20 Esaiasson m.fl. s. 210. 
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hermeneutiska spiralen.21 Svaret på frågorna söktes därmed genom att jag dels studerade 

enskilda passager som behandlade just det jag ville ha svar på, dels texten i sin helhet och 

enskilda passagers kontext. På så sätt kunde domstolens resonemang och bedömningar 

framträda. Kvalitativ textanalys används oftast på ett mindre material. I min studie studeras 

dock ett större antal mål eftersom jag ville kunna se mönster i tillämpningen. Jag försökte 

genom att på så sätt studera texten finna hur domstolen resonerade kring de bedömningar 

domstolen gjorde, vilka argument som fördes fram och på vilka grunder domstolens olika 

beslut vilade. På så sätt kunde jag t.ex. se domstolarnas sätt att vikta risken för att barnet far 

illa mot andra omständigheter. 

 

I det tredje steget har en sammanställning av analyserna av de enskilda domarna gjorts. I detta 

steg schematiserade jag resultaten från varje mål genom att kategorisera svaren och resultaten 

från studierna av varje enskilt mål. Slutligen analyserade jag de sammanställda resultaten och 

drog slutsatser därav.  

 

Min studie utgår endast från domen i målen. Jag har därmed inte tagit del av bilagor till 

domarna, t.ex. vårdnadsutredningar, protokoll från förhör och, skriftlig bevisning. Med 

hänsyn till denna uppsats specifika syfte har det inte varit relevant. Vad som varit viktigt för 

syftet har varit vad domstolen väljer att lyfta fram och hur domstolen resonerar och vad den 

väljer att lägga fokus vid i bedömningen och hur den motiverar det.  

 

Eftersom de mål som ingår i studien valts strategiskt och urvalet är relativt litet då mål från 

endast tre tingsrätter studeras, går det såklart inte att generalisera resultaten hur långt som 

helst och hävda att de resultat och de slutsatser som kan dras av studien gäller för alla 

liknande mål i Sveriges domstolar.22 Däremot menar jag att, vilket är min förhoppning, 

studien ändå kan visa på mönster som kan antyda hur domstolarnas behandling av risken för 

att barnet far illa kan se ut. Vidare tar studien inte endast sikte på att se övergripande mönster 

i domstolarnas bedömningar, utan också synliggöra då domstolarna gör skilda bedömningar 

och för olika typer av resonemang kring samma eller liknande situationer, uppgifter m.m.  

 

                                                
21 Esaiasson m.fl. s. 223. 
22 Esaiasson m.fl. s. 158 f. 
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1.3.2.4 Övrigt av vikt för studiens genomförande 
För att studien skulle kunna genomföras på ett vetenskapligt sätt krävdes att jag så gott det 

gick satte upp vissa kriterier och gränsdragningar för hur jag skulle bedöma om en 

riskbedömning gjordes i domarna. Vid studien av domarna och frågan om en riskbedömning 

gjorts eller inte har jag främst fokuserat på om det går att skönja någon avvägning från 

domstolens sida, där de resonerar kring risken, även om det görs väldigt kort. Som kommer 

framgå bedömde domstolen i flera domar endast om den påstådda omständigheten 

(riskfaktorn) förelåg och bedömde sedan inte om det förelåg någon tillräcklig risk, utan det 

förutsattes. Också sådana bedömningar har därmed kunnat ses som att en riskbedömning 

gjorts. Eftersom alla mål och domskäl skiljer sig åt har det ändå varit svårt att på förhand sätta 

upp kriterier som alltid gick att tillämpa. I slutändan rör det sig därför ändå om en viss 

subjektiv bedömning. 

 

1.3.2.5 Kodning av målnummer 
Till skillnad från publicerad praxis från HD innehåller domar från tingsrätten fullständig 

information om parternas och barnets/barnens namn, personnummer samt adress som lätt kan 

kopplas ihop med känslig information i domarna. I uppsatsen har personerna i målen därför 

avidentifierats när dessa refereras eller citeras. Vidare görs inga direkta hänvisningar till 

målnumren när ett specifikt mål citeras eller refereras eftersom den som vill då skulle kunna 

begära ut domen från tingsrätten och informationen däri sammankopplat med mina 

kommentarer till målen skulle kunna upplevas som integritetskränkande. Möjligen skulle 

också ett arbete med sådana direkta hänvisningar kräva tillstånd från etikprövningsnämnden. 

Av denna anledning har målnumren kodats och benämns endast med siffrorna 1-65. En tabell 

över vilket målnummer som motsvaras av respektive kodnummer finns hos författaren. 

 

2 Regleringen kring vårdnad, boende och umgänge 
 

I den inledande paragrafen i Föräldrabalkens 6 kapitel stadgas barns rätt att få sina 

grundläggande behov tillgodosedda. Barn har enligt paragrafen rätt till omvårdnad och 

trygghet. Barnets rätt till omvårdnad syftar såväl på den psykiska som fysiska omsorgen.23 

Barnets rätt till trygghet innebär bl.a. att barnet ska få leva i ett stabilt förhållande och ha 

någon att lita på. Barn har enligt paragrafen också rätt till en god fostran. Barn ska vidare 

behandlas med aktning för sin person och egenart vilket innebär att barnets vårdnadshavare 
                                                
23 Prop. 1981/82:168 s. 59. 
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ska ta hänsyn till och visa respekt för barnets individuella egenskaper och särdrag. Ett barn får 

vidare inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.  

 

När rätten ska besluta i en fråga om vårdnad, boende eller umgänge ska barnets bästa vara 

avgörande enligt 6:2 a 1 st FB. Barnets grundgällande behov i 6:1 FB utgör en allmän 

utgångspunkt för vad som är barnets bästa vid bedömningen av dessa frågor.24 Vid 

bedömningen av frågorna måste föräldrarnas lämplighet att se till dessa behov bedömas. 

Vidare ska hänsyn också tas till de presumtioner kring barnets bästa som finns uppställda 6:2 

a FB. Enligt denna paragraf ska rätten vid bedömningen av barnets bästa fästa avseende 

särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att 

barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa samt barnets behov av en nära 

och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska också tas till barnets vilja med beaktande 

av barnets ålder och mognad. 6:2 a FB behandlas mer utförligt i 3 och 4. Nedan behandlas 

grundläggande regler kring vårdnad, boende och umgänge. 

 

2.1 Vårdnad 
Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se 

till att dess behov enligt 6:1 FB tillgodoses.25 Efter äktenskapsskillnad mellan två gifta 

föräldrar är huvudregeln att barnet även därefter står under föräldrarnas gemensamma 

vårdnad. Om en eller båda föräldrar vill få ändring i vårdnaden ska domstolen pröva frågan på 

talan av en eller båda föräldrar. Rätten ska efter prövning besluta att vårdnaden ska vara 

gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad 

mot båda föräldrarnas vilja.26 Däremot får rätten besluta om gemensam vårdnad trots att en 

förälder motsätter sig det. 

 

När domstolen ska besluta om barnet ska stå under vårdnaden av båda sina föräldrar eller 

endast en av dem ska den sedan 2006 fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att 

samarbeta i frågor som rör barnet.27 Enligt tidigare praxis skulle vårdnaden anförtros en 

förälder ensam endast om det framkom särskilda omständigheter som talade mot gemensam 

vårdnad.28 En sådan särskild omständighet kunde vara att det mellan föräldrarna fanns en 

                                                
24 Singer (2012) s. 119. 
25 6:2 2 st FB. 
26 6:5 FB. 
27 6:5 2 st FB. 
28 NJA 1999 s. 451. 
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konflikt som var så svår och djup att det var omöjligt för dem att samarbeta i frågor som rör 

barnet.29 I motiven uttalade regeringen att det inte schablonmässigt får beslutas om gemensam 

vårdnad mot den ena förälderns vilja, en förälders skäl mot gemensam vårdnad måste alltid 

prövas.30 Gemensam vårdnad borde ”normalt förutsätta att föräldrarna har ett någorlunda 

konfliktfritt samarbete.” Regeringen anförde vidare flera skäl till varför samarbetssvårigheter 

kunde vara negativt för barnet, och konstaterade sedan följande: ”Gemensam vårdnad kan 

alltså vara oförenlig med barnets bästa även om konflikten mellan föräldrarna inte kan sägas 

vara så svår och djup att det är omöjligt för dem att samarbeta. Vad som är barnets bästa bör 

i varje enskilt fall bestämmas utifrån en bedömning av de individuella förhållandena, och 

någon presumtion för eller mot gemensam vårdnad bör inte gälla.”31 På dessa grunder och 

mot bakgrund av vad vårdnadskommittén kommit fram till i sina undersökningar infördes 

bestämmelsen som en uppstramning av föreliggande rättspraxis.32 I NJA 2007 s. 382 slogs 

vidare fast att en förutsättning för gemensam vårdnad är ”att det finns en realistisk möjlighet 

för föräldrarna att gemensamt och inom rimlig tid lösa de frågor som rör barnet och hantera 

de delade meningar som kan finnas” samt att bristande förtroende för den andre föräldern och 

”bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med den 

andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa.” 

Om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och inte bedöms hindra ett 

fungerande samarbete på längre sikt ska gemensam vårdnad dock inte uteslutas. 

 

Om en förälder brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för dess 

hälsa eller utveckling ska domstolen enligt 6:7 FB besluta om ändring i vården. Det som 

åsyftas är att barnet befinner sig i en sådan risksituation som kan medföra ett ingripande enligt 

1 § 2 st lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och det rör sig om 

bestående fara.33 Om båda föräldrarna brister i omsorgen på detta sätt kan vårdnaden anförtros 

till särskilda vårdnadshavare.  

 

                                                
29 NJA 2000 s. 345. 
30 Prop. 2005/06:99 s. 50. 
31 Prop. 2005/06:99 s. 51. 
32 Prop. 2005/06:99 s. 51. 
33 Vängby & Walin s. 6:38. 
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2.2 Boende 
Sedan 1998 kan domstolen enligt 6:20 FB besluta om barnets boende om föräldrarna har 

gemensam vårdnad. Rätten kan också besluta om växelvis boende hos båda föräldrarna.34 

Frågan om barnets boende prövas på talan av en eller båda föräldrarna.35 Vad rätten kan 

fastställa är med vem barnets ska bo – inte var.36 

 

2.3 Umgänge 
Fram till 1983 uttrycktes umgängesrätten som en rätt för en förälder att umgås med sitt barn.37 

Numera är det barnet som har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor med.38 Talan 

om umgänge kan väckas som en självständig fråga. Talan om umgänge kan väckas av den 

förälder som vill ha umgänge med sitt barn samt socialnämnden.39 Båda föräldrarna, d.v.s. 

också boendeföräldern, kan dock enligt NJA 1994 s 128 väcka talan om ändring i umgänget.40 

Sedan 1998 kan umgänget också regleras av domstolen vid gemensam vårdnad under 

förutsättning att också boendet är rättsligt reglerat.41 Möjlighet för domstolen att besluta om 

andra former av umgänge än att barnet träffar sin förälder, t.ex. via telefon eller brev, infördes 

2006. Möjligheten ska endast användas i undantagsfall och som ett sätt att försöka skapa 

kontakt mellan barnet och föräldern t.ex. i fall där föräldern bor långt bort eller där kontakten 

mellan barnet och föräldern sedan länge varit bruten eller bristfällig.42  

Ansvaret för att barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor med så långt 

möjligt tillgodoses vilar både på boendeföräldern och umgängesföräldern.43 Vårdnadshavaren 

eller boendeföräldern ska lämna sådana upplysningar som kan främja umgänget, om inte 

särskilda skäl talar emot det.44 Att en förälder underlåter att utnyttja sina umgängestillfällen 

kan leda till att ett beslut om umgänge upphävs.45 

 

                                                
34 Prop. 2005/06:99 s. 52. 
35 6:14 a 1 st FB. 
36 Vängby & Walin s. 6:58. 
37 Prop. 1981/82:168 s. 41 ff. 
38 6:15 1 st FB. 
39 6:15 a 1 st FB. 
40 Vängby & Walin s. 6:67. 
41 RH 2006:10. 
42 Prop. 2005/06:99 s. 55. 
43 6:15 2 st FB. 
44 6:15 4 st FB. 
45 RH 1997:59. 
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Sedan 2010 har domstolarna möjlighet att besluta att en person som socialnämnden utser ska 

medverka vid umgänget, umgängesstöd.46 Vid prövning av om umgängesstöd ska utses ska en 

bedömning göras om huruvida barnet verkligen är i behov av det i förhållande till ändamålet 

samt i vilken form stödet ska ske. Endast barnets intressen ska tillmätas betydelse.47 Ett beslut 

om umgängesstöd ska vara begränsat till en viss tid och socialnämnden ska följa upp hur 

umgänget fungerar och verka för att umgängesstödet inte består längre än vad som är 

nödvändigt.48  

 

2.4 Samförståndslösningar om vårdnad, boende och umgänge 
Stor vikt har länge vid lagstiftningsarbetet kring vårdnad, boende och umgänge lagts vid 

samförståndslösningar. Vid vårdnadsreformen 1998 betonades behovet av en ordning där 

frågorna så långt möjligt kan handläggas utanför domstolarna i mindre konfliktskapande 

former.49 En utgångspunkt är att samförståndslösningar kan antas vara bäst för barnet. 

Förutsättningarna för att en sådan lösning ska hålla anses vara större än i andra fall.50 Sedan 

2006 är domstolen i indispositiva tvistemål skyldig att verka för en samförståndslösning.51  

 

Via s.k. samarbetssamtal kan föräldrarna få hjälp med att lösa sin konflikt utanför domstol. 

Domstolen får uppdra åt ett lämpligt organ, i första hand socialnämnden, att i barnets intresse 

anordna samarbetssamtal i syfte att nå enighet mellan föräldrarna.52 Om föräldrarna kommer 

överens med hjälp av sådana samtal eller på annat sätt, kan de sedan 1998 skriva ett avtal om 

vårdnaden, boendet eller umgänget. Avtalet ska för att bli gällande vara skriftligt och godkänt 

av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört.53 Avtalet ska godkännas om det 

som överenskommits är till barnets bästa.54 Ett godkänt avtal har samma verkan som en dom 

och kan därmed också t.ex. verkställas. Ett avtal kan ändras genom ett nytt avtal eller ett 

avgörande i domstol.55 Ett sista medel för att nå en samförståndslösning är att domstolen kan 

utse en medlare med uppdrag att försöka få föräldrarna att enas om en samförståndslösning 

                                                
46 6:15 c FB. 
47 Prop. 2009/10:192 s. 10 f. 
48 6:15 c FB. 
49 Prop. 1997/98:7 s. 82. 
50 Prop. 2005/06:99 s. 62 f. 
51 42:17 1 st RB. 
52 6:18 1-2 st FB. 
53 6:6 1 st, 6:14 a 2 st respektive 6:15 a 3 st FB samt 6:17 a 2 st FB. 
54 Prop. 1997/98:7 s. 81. 
55 Prop. 1997/98:7 s. 86. 
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förenlig med barnets bästa. I motiven framhålls att en medlare främst bör utses i fall där 

samarbetssamtal skett men en överenskommelse ändå inte nåtts.56 

 

2.5 Förfarandet i domstol 
Tvister om vårdnad, boende eller umgänge är indispositiva tvistemål och handläggs i den 

ordning som är föreskriven för sådana mål. Domstolen har ansvaret för att målet blir 

tillräckligt utrett.57 Domstolen har möjlighet att döma på annat sätt än parterna yrkat, och 

därmed utöva vad som kallas domslutsinriktad officialprövning.58 Att en fråga om vårdnad, 

boende eller umgänge redan avgjorts i domstol hindrar inte att frågan antingen prövas på nytt 

i domstol eller regleras genom ett avtal mellan föräldrarna, domen har ingen rättskraft.59  

 

Innan rätten avgör ett mål om vårdnad, boende eller umgänge ska den ge socialnämnden 

tillfälle att lämna upplysningar. Om nämnden har tillgång till upplysningar som kan vara av 

betydelse för frågans bedömning är nämnden skyldig att lämna upplysningarna till rätten.60 

Denna skyldighet hindras inte av sekretess.61 Om rätten anser att ytterligare utredning behövs 

får den uppdra åt socialnämnden eller något annat organ att göra en vårdnads-, boende eller 

umgängesutredning. Rätten får därvid fastställa riktlinjer för utredningen och bestämma en 

viss tid inom vilken utredningen ska slutföras. Rätten ska se till att utredningen bedrivs 

skyndsamt.62 Den som utför utredningen ska så länge det inte är olämpligt försöka klarlägga 

barnets inställning samt redovisa den för rätten.63 Syftet är att säkerställa att domstolen får ett 

nödvändigt underlag för att kunna ta hänsyn till barnets vilja.64 Den som utför en vårdnads-, 

boende- eller umgängesutredning ska om det inte är olämpligt lämna ett förslag till beslut.65 

Förslaget bör vara väl motiverat och innehålla ett resonemang om hur utredaren sett på olika 

beslutsalternativ och vad de kan innebära för barnet. 66  

 

Domstolen har möjlighet att om det behövs fatta ett interimistiskt beslut som ska gälla fram 

till dess att frågan avgjorts genom lagakraftvunnen dom eller beslut eller ett av socialnämnden 

                                                
56 Prop. 2005/06:99 s. 64. 
57 6:19 1 st FB. 
58 Schiratzki (1997) s. 268. 
59 Sjösten (2009) s. 160. 
60 6:19 2 st FB. 
61 10:28 1 st Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
62 6:19 3 st FB. 
63 6:19 4 st FB. 
64 Sjösten (2009) s. 172. 
65 6:19 4 st FB. 
66 Prop. 2005/06:99 s. 59 och 92. 
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godkänt avtal träffats mellan föräldrarna.67 Rätten ska när den fattar det interimistiska beslutet 

iaktta samma saker som vid en slutlig prövning, d.v.s. barnets bästa ska vara avgörande och 

domstolen ska ta hänsyn till barnets vilja.68 

 

2.6 Verkställighet av beslut om vårdnad, boende eller umgänge 
Det händer att en domstols dom, dess beslut eller ett avtal om vårdnad, boende eller umgänge 

inte efterlevs. I en sådan situation kan ansökas om verkställighet. När rätten beslutar om 

verkställighet får den också besluta att förelägga vite eller besluta att barnet ska hämtas av 

polisen.69 En förutsättning för att rätten ska få besluta om hämtning i fråga om verkställighet 

av en dom eller ett beslut om vårdnad eller boende är att verkställighet annars inte kan ske 

eller det är nödvändigt för att undvika att barnet lider allvarlig skada. För att domstolen ska få 

besluta om hämtning vid verkställande av en dom eller ett beslut om umgänge mellan barnet 

och en förälder som barnet inte bor med krävs att verkställighet annars inte kan ske och barnet 

har ett särskilt starkt behov av umgänge med föräldern.70 Vid verkställighet ska barnets bästa 

komma i främsta rummet.71  

 

3 Barnets bästa – en princip med många tolkningar 
 
3.1 Den grundläggande principen om barnets bästa 
3.1.1 Barnkonventionens artikel 3 
Begreppet ”barnets bästa” har förekommit i svensk lagstiftning sedan 1910-talet och i HDs 

praxis från 1920-talet. På 1970-talet lyftes uttrycken ”barnets bästa” och ”barnets rätt” fram i 

doktrin och debatt både i och utanför Sverige. 72 Principen om barnets bästa har slagits fast i 

artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) som antogs av FN:s 

generalförsamling år 1989. Sverige ratificerade konventionen i juni 1990 och den trädde i 

kraft i september samma år. Sverige har därmed åtagit sig att följa konventionen. 

Barnkonventionen har dock inte inkorporerats i svensk lagstiftning vilket innebär att den inte 

gäller som svensk lag. Sverige har istället valt att ändra och anpassa svensk lag efter 

                                                
67 6:20 1 st FB. 
68 6:2 a 1 st och 3 st FB. 
69 21:3 1 st FB. 
70 21:3 3-4 st FB. 
71 21:1 1 st FB. 
72 Schiratzki (1997) s. 50. 
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konventionens bestämmelser, s.k. transformering.73 I Barnkonventionens artikel 3.1 stadgas 

att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn och som vidtas 

av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter 

eller lagstiftande organ. Konventionsstaterna ska enligt punkt 2 tillförsäkra barnet sådant 

skydd och omvårdnad som behövs för dess välfärd. Hänsyn ska därvid tas till de rättigheter 

och skyldigheter som tillkommer barnets föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer med 

lagligt ansvar för barnet. Konventionsstaterna ska för ändamålet vidta alla lämpliga 

lagstiftnings- och administrativa åtgärder. Artikeln om barnets bästa riktas framför allt till 

åtgärder som vidtas av det offentliga. Föräldrarnas ansvar att se till barnets bästa fastslås i 

artikel 18.1 enligt vilken barnets föräldrar eller vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets 

uppfostran och utveckling. Barnets föräldrar eller vårdnadshavare ska sätta barnets bästa i 

främsta rummet. Artikeln kräver också av konventionsstaterna att de gör sitt bästa för att 

säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets 

uppfostran och utveckling.74 

 

3.1.2 Barnets bästa vid frågor om vårdnad, boende och umgänge 
En uttrycklig och övergripande bestämmelse om att barnets bästa skulle komma i främsta 

rummet vid avgörande av alla frågor som rör vårdnad om barn, barns boende och umgänge 

infördes 1998. Införandet skulle tydligare markera barnets bästa som en utgångspunkt för 

bedömningen vid frågor enligt FB:s sjätte kapitel och de mer preciserade bestämmelserna 

däri. Införandet skulle inte innebära någon ändring av gällande rätt, men regeringen menade 

att rättsläget preciserades för vissa situationer. Vidare knöt den nya bestämmelsen också 

kapitlet närmare till Barnkonventionen.75 

 

Redan i motiven till införandet av barnets bästa i FB 1998 framhölls att inga andra intressen 

kan ta över eller gå före barnets bästa vid frågor om vårdnad, boende eller umgänge.76 

Betydelsen av barnets bästa kom dock tydligare till uttryck i lagstiftningen vid 2006 års 

vårdnadsreform.77 Då ändrades FB:s bestämmelse om barnets bästa från att sedan 1998 ha 

stadgat att barnets bästa skulle komma i främsta rummet till att barnets bästa skall vara 

                                                
73 Se Barnkommitténs huvudbetänkande i vilket de konstaterar att det inte finns mycket att vinna på att ge 
Barnkonventionen status av nationell lag i ett land där den barnrättsliga lagstiftningen är så omfattande som i 
Sverige, SOU 1997:116 s. 115. 
74 Artikel 18 motsvaras i svensk lagstiftning av 6:1 samt 6:2 2 st FB. 
75 Prop. 1997/98:7 s. 104 f. 
76 Prop. 1997/98:7 s. 104. 
77 Prop. 2005/06:99 s. 1. 
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avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. I motiven framhävdes att det 

som är bra för föräldrarna visserligen också oftast är bra för barnet, men att frågor om 

vårdnad, boende och umgänge inte har med rättvisa mellan föräldrarna att göra. Barnets 

intressen är vad som måste stå i fokus och när det gäller frågor om vårdnad, boende och 

umgänge bör inga andra intressen kunna ta över, t.ex. rättvisa mellan föräldrarna eller 

förälders behov av kontakt med barnet.78 Vissa av de särskilda bestämmelser i sjätte kapitlet 

som hänvisade till barnets bästa togs bort 2006 medan de bestämmelser i vilka barnets bästa 

hade en annan betydelse än i den övergripande bestämmelsen, t.ex. ”uppenbart oförenligt med 

barnets bästa”, behölls men ändrades i sin utformning.79 

 

3.2 Hur ska innebörden av ”barnets bästa” tolkas? 
Barnets bästa är inget statiskt begrepp utan kan variera beroende på kontexten i vilken barnets 

bästa ska bedömas. Vad som anses vara barnets bästa kan inte bara variera från barn till barn 

och i olika situationer utan också mellan olika samhällen.80 Begreppets innebörd kan också 

variera över tid.81 Singer menar att begreppet därmed ges ett innehåll som svarar mot den vid 

varje tid och i varje samhälle gällande synen på barn och deras behov och att barnets bästa 

därmed anses vara socialt och kulturellt bestämt.82 Tolkningen av barnets bästa enligt 

Barnkonventionen måste dock stämma överens med den anda som genomsyrar konventionen 

”med betoning på barnet som enskild individ med egna åsikter och känslor, och som 

innehavare av såväl medborgerliga och politiska rättigheter som rätt till särskilt skydd.” 

Staterna kan inte tolka begreppet “på ett sätt som är alltför styrt av den egna kulturen”. 

Staterna får inte heller inte tolka begreppet på ett sätt så att de nekar barn de rättigheter som 

konventionen garanterar.83 Barnets bästa är en av de fyra grundläggande principerna i 

Barnkonventionen som ska genomsyra hela konventionen och vilka ska beaktas vid tolkning 

och genomförande av övriga rättigheter i konventionen. De övriga tre, artikel 2 om icke-

diskriminering, artikel 6 om barnets rätt till liv och utveckling samt artikel 12 om barnets rätt 

att komma till tals, ska alltså beaktas vid tolkningen av barnets bästa.84  

 

                                                
78 Prop. 2005/06:99 s. 39 och 85. 
79 Se prop. 2005/06:99 s. 6 ff samt 40. 
80 Rejmer (2003) s. 56.  
81 Singer (2000) s. 51. 
82 Singer (2000) s. 51. 
83 Holm s. 48 f. 
84 SOU 1997:116 s. 133 f. 
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Intressant är att artikeln om barnets bästa i Barnkonventionen inte stadgar att barnets bästa ska 

vara ”the primary consideration” utan ”a primary consideration” (”komma i främsta 

rummet”). Det innebär att en avvägning får göras mellan barnets bästa och andra intressen, 

och att barnets bästa därmed inte alltid måste vara avgörande.85 Barnets bästa måste dock 

aktivt övervägas.86 I 6:2 a 1 st FB stadgas däremot som visats att barnets bästa ska vara 

avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge, innebärande att inga andra 

intressen får ges företräde framför barnets bästa. För att detta ska kunna ske måste barnets 

bästa dock tillskrivas något innehåll. Innebörden av begreppet barnets bästa har medvetet 

lämnats öppet både i Barnkonventionen och i svensk lagstiftning.87 En helhetsbedömning ska 

göras och ingen omständighet ska generellt vid bedömningen tillmätas större betydelse än 

någon annan. Principen om barnets bästa skiljer sig därmed från traditionella rättsregler där 

vissa omständigheter genom bestämmelsens utformning ges större betydelse än andra.88 

 

Principens öppna utformning medför att skönsmässiga bedömningar måste göras av den som 

har att avgöra barnets bästa, oavsett om det rör sig om en socialsekreterare eller en domare. 

Valet av vem som ska bedöma vad barnets bästa är står mellan barnet själv, dess föräldrar 

eller professionella yrkesgrupper som t.ex. psykologer, läkare eller jurister.89 Det är i 

vårdnads-, boende- och umgängesmål vårdnadsutredarna och domstolens ledamöter som ger 

begreppet en konkret innebörd. Deras kunskap, uppfattningar, antaganden och bedömningar 

utgör grunden för vad som anses vara barnets bästa.90 För att förstå och tolka barnets bästa är 

kunskaper från andra vetenskaper än den juridiska viktig.91 Vid tolkningen av begreppet ställs 

därmed också krav på rättstillämparen att använda relevant utomrättslig kunskap. Barnets 

bästa bygger på kunskaper om barns behov och hälsa.92 Tolkningar av barnets bästa måste 

göras utifrån dels ett objektivt perspektiv, dels ett subjektivt perspektiv. Med ett objektivt 

perspektiv ser man till vad som är bäst för barn generellt. Det objektiva barnets bästa grundar 

sig därför på vetenskaplig forskning och erfarenhet om barn. 93 Med ett subjektivt perspektiv 

ser man istället till det individuella barnets behov. Det subjektiva barnets bästa utröns därför 

                                                
85 Schiratzki (2001) s. 5. 
86 Holm s. 49. 
87 Kaldal s. 68. 
88 Schiratzki (2001) s. 9. 
89 Schiratzki (2001) s. 4.  
90 Rejmer (2001) s. 25. 
91 Schiratzki (2008) s. 17. 
92 Kaldal s. 33. 
93 SOU 1997:116 s. 134. 
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genom kunskap om det enskilda barnet som kan framkomma genom att t.ex. lyssna på barnet. 

94  

 

Schiratzki menar att barnets bästa kan ses som ett moraliskt värde, en övergripande rättslig 

princip men också som en konkret rättsregel. När barnets bästa ses som en konkret rättsregel 

tolkas den med hjälp av presumtioner med utgångspunkt i nationella och kulturella 

förhållanden. 95 Presumtioner och antaganden fungerar som stöd för att bedöma vad barnets 

bästa är objektivt. Sådana presumtioner har exempelvis angetts i 6:2 a FB. Domstolen ska 

enligt denna vid bedömningen av barnets bästa fästa avseende särskilt vid risken för att barnet 

far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska 

också tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. Dessa omständigheter 

behandlas närmre i nedan i avsnitt 3.3. I motiven till vårdnadsreformen 1998 framhölls dock 

att omständigheterna som nämns i paragrafen till ledning för bedömningen inte var avsedd 

som en uttömmande uppräkning.96 Vid reformen 2006 anfördes att det faktum att risken för 

att barnet far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna har 

lyfts fram i lagstiftningen endast är ett uttryck för vad lagstiftaren särskilt velat fästa 

uppmärksamheten på, och har inte nödvändigtvis mer vikt än andra omständigheter i ett 

enskilt fall.97 Vid de båda reformerna har respektive regering pekat på behovet av att göra 

enskilda bedömningar av de individuella förhållandena i varje enskilt fall. 98 En närmare 

precisering av begreppet i lagstiftningen skulle innebära en risk för att nödvändig flexibilitet i 

enskilda fall gick förlorad.99 Hänsyn ska vid bedömningen tas till allt som rör barnets fysiska 

och psykiska välbefinnande och utveckling. Både kort- och långsiktiga effekter ska 

beaktas.100 Bedömningen av barnets bästa i det enskilda fallet ska ”bygga på kunskap och 

beprövad erfarenhet i kombination med att barnet självt får komma till tals”.101 Vid 

avgörande av tvister om vårdnad och umgänge och vad som där ska bedömas vara barnets 

bästa kan barnets rättigheter enligt 6:1 FB vara vägledande.102 En domstol eller en 

socialnämnd får från fall till fall pröva, hur barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god 

                                                
94 SOU 1997:116 s. 134. 
95 Schiratzki (2008) s. 81. 
96 Prop. 1997/98:7 s. 49 och 104. 
97 SOU 2005:43 s 478 samt prop. 1997/98:7 s. 105. 
98 Prop. 2005/06:99 s. 40 och 51 samt prop. 1997/98:7 s. 49 och 104. 
99 Prop. 1997/98:7 s. 49 och 104. 
100 Prop. 1997/98:7 s. 104 f. 
101 Prop. 2005/06:99 s. 40. 
102 Vängby & Walin s. 6:15. 
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fostran bäst kan tillgodoses och vilka förutsättningar barnets föräldrar har att i övrigt uppfylla 

det ansvar och de uppgifter som vilar på en vårdnadshavare.103  

 

Att begreppet lämnats öppet för tolkning medför svårigheter i och med att det inte finns några 

tydliga kriterier och regler att förhålla sig till, vare sig vad gäller bedömningen av barnets 

bästa objektivt eller subjektivt. 104 Det utgör ett dilemma rent juridiskt, eftersom man i 

juridiken eftersträvar rättssäkerhet genom förutsägbarhet och likhet inför lagen.105 Samtidigt 

medför begreppets öppenhet goda möjligheter till att kunna ta ny kunskap, samt att kunna ta 

hänsyn till just det enskilda barnets person och situation.106 Begreppet är konstruerat för att 

kunna vara flexibelt och för att bedömningen av barnets bästa ska kunna anpassas till det 

individuella barnets enskilda förhållanden. Schiratzki menar att det bland jurister råder relativ 

enighet om att barnets bästa ska vara ett öppet koncept.107 Men det har också hävdats att 

barnets bästa trots sin öppna utformning inte tillämpas på ett öppet sätt eftersom bedömningar 

av barnets bästa till stor del istället bygger på presumtioner.108 Schiratzki har efterlyst ett 

klargörande av 6:2 a FB. Hon menar att det av förarbeten är tydligt att tolkningen av barnets 

bästa ska ske inte bara på de uppräknade aspekterna i paragrafen, utan även andra aspekter, 

men att frågan är om det ”är rimligt att tro att lagens definition av barnets bästa endast 

kommer att användas som en ’kom-ihåg-lista’.”109 Hon befarar således att uppräkningar 

kommer att tillämpas som fasta presumtioner. Fördelen med presumtioner är att bedömningen 

av barnets bästa kan bli mer enhetlig och förutsägbar. Samtidigt kan vissa omständigheter 

som är viktiga i det enskilda fallet bli förbisedda.  

 

3.3 Presumtioner för barnets bästa vid frågor om vårdnad, boende och 
umgänge 

Kaldal menar att det inte är givet om de förhållanden som räknas upp i 6:2 a 2 st FB, d.v.s. 

risken för att barnet far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda 

föräldrarna, utgör rekvisit i traditionell bemärkelse och därmed ska uppfyllas.110 Ewerlöf m.fl. 

menar att domstolarna använt dem som generella presumtioner för barnets bästa.111 Klart är 

                                                
103 Vängby & Walin s. 6:16. 
104 Kaldal s. 68. 
105 Schiratzki (2001) s. 4. 
106 Kaldal s. 68. 
107 Schiratzki (2001) s. 4. 
108 Schiratzki (2001) s. 10. 
109 Schiratzki i JT 1998/99. 
110 Kaldal s. 221. 
111 Ewerlöf s. 79. 
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åtminstone att dessa och andra principer har betydelse för bedömningen av barnets bästa. I 

detta behandlas de omständigheter och principer som särskilt har lyfts fram i lagstiftningen 

samt i praxis som något som bör tillmätas betydelse för bedömningen av barnets bästa vid 

vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Risken för att barnet far illa behandlas dock i avsnitt 

4. 

 

3.3.1 Barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar 
FB:s regler om vårdnad och umgänge bygger på uppfattningen att barnet har ett behov av en 

nära och god kontakt med båda sina föräldrar.112 Institutet gemensam vårdnad är ett uttryck 

för principen, men den får också betydelse vid bedömning av hur vårdnaden, boendet eller 

umgänget ska regleras i enskilda fall. Det var 1991 som en bestämmelse infördes i 

lagstiftningen innebärande att det när gemensam vårdnad inte kan komma i fråga ska fästas 

avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

Anledningen till att låta principen komma till uttryck i lagstiftningen var främst att problemet 

med umgängessabotage uppmärksammats. Barnets vårdnadshavare eller boendeförälder har 

som nämnts i avsnitt 2.3 ett ansvar för att barnets umgänge med umgängesföräldern fungerar. 

Om denna inte medverkar till umgänge eller kanske till och med motverkar det kan det vara 

ett tecken på att ändring i vårdnaden (och numera också boendet) bör ske. I motiven 

uttrycktes att bestämmelsen främst skulle kunna ha betydelse i omprövningsfall där det finns 

utredning om hur umgänget tidigare fungerat. Det framhölls dock att anledningen till att 

föräldern motarbetat umgänget också måste uppmärksammas.113 Den princip som 

bestämmelsen ger uttryck för var inte ny. I tidigare propositioner hade framhållits att 

domstolen till vårdnadshavare bör förordna den som kan antas bäst främja ett nära och gott 

umgänge mellan barnet och den andre föräldern, om inte andra omständigheter talar för en 

annan lösning.114 Från 1998 gäller att rätten även vid bedömning av frågor om boende och 

umgänge ska fästa avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda 

föräldrarna.115 Principen fick stort genomslag och var nog en av anledningarna till att 

gemensam vårdnad blev huvudregel 1998.116  

 

                                                
112 Prop. 2005/06:99 s. 50. 
113 Prop. 1990/91:8 s. 39 f. 
114 Se prop. 1981/82:168 s. 66. 
115 Prop. 1997/98:7. 
116 Singer (2012) s. 120.  
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3.3.2 Kontinuitetsprincipen 
HD har också fäst avgörande vikt vid den s.k. kontinuitetsprincipen, som bygger på tanken att 

det kan vara till skada för ett barns utveckling att förflyttas till en ny miljö och att barnet 

därmed inte ska tvingas flytta i onödan.117 Den fokuserar därmed på barnets behov av 

stabilitet och kontinuitet och diskuteras oftast i termer av att barnet ska bo kvar hos den 

förälder som barnet hittills bott hos. Saldeen påpekar att kontinuitetsprincipen därmed ger ett 

visst försteg för den förälder som redan utövar vårdnaden. ”De individuella förhållandena, 

t.ex. anmärkningar mot den hittillsvarande vårdnadshavarens person eller miljö kan 

naturligtvis dock föranleda en annan bedömning.”118 Vängby och Walin påpekar att också ett 

interimistiskt beslut i vårdnadsfrågan kan få stor betydelse även för den slutliga utgången av 

målet när kontinuitetsprincipen tillämpas ”trots att det förra inte kan grundas på lika 

ingående utredning som domen.”.119 

 

3.3.3 Barnets behov av en nära och god kontakt ställd mot 
kontinuitetsprincipen 

Eftersom barnets bästa är ett öppet koncept och ingen princip generellt ska ges företräde före 

någon annan ställs sådana principer ofta mot varandra. I propositionen till 1991 års 

lagändringar i FB framhölls att i fall där barnet under en längre tid vistats hos den förälder 

som är minst ägnad att främja barnets behov av kontakter med den andra föräldern, och 

därmed barnets behov av en god relation till båda föräldrarna ställs mot dess behov av 

kontinuitet och stabilitet i sin tillvaro, är det viktigt att inte ”slentrianmässigt” ge företräde åt 

kontinuitetsaspekten utan att det kan vara värt att låta barnet gå igenom sådana 

omställningsproblem som en överflyttning av vårdnaden kan medföra för att barnet ska få en 

fungerande relation med båda sina föräldrar. ”Detta gäller inte minst i ett längre 

perspektiv.”120 Barnets möjlighet till kontakt med båda sina föräldrar kan därmed i ett 

avgörande om vårdnad väga över barnets behov av stabilitet. I propositionen till införandet av 

bestämmelsen om barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna framhölls 

att motiven bakom att föräldern motsätter sig umgänge måste beaktas och att 

omställningssvårigheterna som en överflyttning av vårdnaden medför kan vara ”ett pris som 

är värt att betala för att få till stånd en fungerande relation med båda föräldrarna.”121 

 
                                                
117 Sjösten (2009) s. 59. 
118 Saldeen s. 215. 
119 Vängby & Walin s. 6:18 a. 
120 Prop. 1990/91:8 s. 61. 
121 Prop. 1990/91:8 s. 61. 
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Schiratzki menar att tidsaspekten blir tydlig vid bedömningen av stabilitet ställt mot 

umgänge.122 Med detta åsyftas att t.ex. i situationer när ett barn länge bott hos en förälder som 

hindrat barnets kontakt med den andra föräldern får barnets behov av kontakt med båda 

föräldrarna konkurrens av kontinuitetsprincipen. Det medför att även i fall där en förälder 

utan någon ”rättfärdigande” anledning (t.ex. att den andre föräldern utsätter barnet för våld) 

hindrar kontakten mellan barnet och den andre föräldern kan kontinuitetsprincipen få 

företräde framför barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. 

Schiratzki fann att barnets behov av stabilitet i publicerad praxis fram till 1997 gavs företräde 

framför barnets behov av kontakt med båda föräldrarna.123 Av Schiratzkis framställning 

framgår att HD:s bedömning av barnets behov av kontinuitet och barnets behov av kontakt 

med båda föräldrarna har ett samband med hur kontakten mellan barnet och den förälder som 

inte varit vårdnadshavare tidigare sett ut. Av den praxis hon redovisar framgår att i de fall där 

barnet haft bristfällig kontakt med den andre föräldern ansågs barnets behov av stabilitet gå 

före dess behov av kontakt med båda föräldrarna, medan det i det enda fall där barnet ansågs 

ha en etablerad relation med den andre föräldern ansågs föreligga mindre risk för att barnet i 

fallet skulle fara illa av ett miljöbyte.124  

 

Vängby och Walin sammanfattar praxis på området på så sätt att ”i HD än den ena än den 

andra synpunkten getts företräde, beroende på omständigheterna i målet.”125 

Kontinuitetsprincipen gavs företräde framför barnets behov av en nära och god kontakt i NJA 

1986 s. 338. Målet gällde frågan om vårdnaden om en åttaårig flicka. Modern hade ca två år 

innan målet handlades i HD flyttat med barnet till Ungern, varifrån modern kom, och genom 

detta gått emot det interimistiska beslut som HovR fattat vilket gav fadern vårdnaden. HD 

fann i målet att det kunde antas att modern inte skulle medverka till att barnet och fadern fick 

ett naturligt umgänge ens om fadern kom till Ungern. Domstolen fann att det faktum att 

modern satt sig över hovrättens interimistiska beslut utgjorde anledning att ifrågasätta om det 

var i enlighet med barnets bästa att anförtro vårdnaden till modern. HD fann dock att dottern 

funnit sig väl tillrätta i Ungern samt att hon hade "behov av kontinuitet beträffande 

vårdnadshavare samt miljö och andra vardagliga förhållanden" och att hennes bilder av sin 

gamla hemort i Sverige numera måste ha bleknat. Domstolen fann att det skulle innebära 

betydande anpassningssvårigheter för barnet att flytta tillbaka till fadern i Sverige, och fann 
                                                
122 Schiratzki (1997) s. 239. 
123 Schiratzki (1997) s. 239. 
124 Schiratzki (1997) s. 239. 
125 Vängby & Walin s. 6:17. 
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vid en sammanvägning av omständigheterna i målet att det mest förenliga med barnets bästa 

var att modern anförtroddes vårdnaden om henne. 
 

I NJA 1989 s. 335 fick kontinuitetsprincipen däremot ge vika för barnets behov av en nära 

och god kontakt med båda föräldrarna. Frågan gällde vårdnaden om ett sjuårigt barn. I målet 

hade modern, hos vilken barnet bott sedan föräldrarnas separation, i flera år i perioder 

motarbetat umgänget mellan barnet och fadern genom att vägra låta barnet träffa fadern. I 

målet klargjorde domstolen att den utgick från att barnet hade behov av kontakt med båda 

sina föräldrar. Domstolen fann att det fanns anledning att befara att modern också i 

fortsättningen kunde komma att hindra umgänge mellan barnet och fadern, vilket talade för att 

fadern skulle anförtros vårdnaden om barnet. Något som talade mot detta var att dottern bott 

med modern i ca fyra år under goda förhållanden, och att en överflyttning skulle innebära en 

stor förändring för henne. Bl.a. skulle dottern därmed förlora den dagliga kontakten med sin 

syster (moderns dotter från ett annat förhållande). HD konstaterade dock att dottern var trygg 

och stabil och hade en mycket god relation till fadern, varför det fanns anledning att räkna 

med att dottern skulle klara av omställningen. HD fann också att fadern skulle komma att 

verka för ett umgänge mellan dottern och modern. Domstolen fann därför att det var mest 

förenligt med barnets bästa att anförtro vårdnaden till fadern.  

 

För mer redovisning av den omfattande mängden avgöranden från HD samt HovR på området 

hänvisar jag vidare.126 Det räcker dock med denna korta genomgång för att visa att de båda 

principerna kan, beroende på omständigheterna och förhållandena i de enskilda målet, barnets 

individuella egenskaper och förutsättningar o.s.v., viktas på olika sätt mot varandra. Ingen av 

de två principerna har generellt företräde före den andra. Bedömningen blir allt mer 

komplicerad i mål där det också framkommer uppgift om att barnet far illa. Det kan vara så att 

en förälder hindrat den andre från att ha kontakt med barnet eftersom den förälder som håller 

undan barnet misstänker att den andre föräldern begår övergrepp mot barnet. I ett sådant mål 

kan samtliga tre presumtioner bli aktuella. Risken för att barnet far illa skulle kunna motivera 

att den förälder som anklagas för övergrepp inte ska ha del i vårdnaden eller boendet, 

kontinuitetsprincipen likaså, medan barnets behov av en nära och god kontakt istället skulle 

tala för motsatsen.  

 

                                                
126 Se t.ex. Vängby & Walin, Saldeen s. 212 ff,  Sjösten i JT 1999–2000 samt Saldeen i JT 1989–90. 
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3.3.4 Barnets rätt att komma till tals och barnets vilja 
En annan viktig faktor vid fastställandet av barnets bästa är barnets egen vilja. Barns rätt att 

komma till tals slås fast i Barnkonventionens artikel 12. Bestämmelser i 

vårdnadslagstiftningen om barnets rätt att komma till tals och att hänsyn ska tas till barnets 

vilja infördes 1995.127 I 6:2 a 3 st FB sägs att vid bedömningen av barnets bästa ska hänsyn 

tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad.128 I svensk rätt anses att barn 

ska skyddas från att behöva delta i en rättstvist.129 Men för att domstolen ska få en uppfattning 

av vad som är bäst för barnet krävs också att barnet får uttrycka sin egen uppfattning och sin 

vilja. På så sätt kan domstolen komma närmre den subjektiva innebörden av barnets bästa i 

det enskilda fallet. Enligt 6:19 6 st FB får barnet höras inför rätten om särskilda skäl talar för 

det och det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av det.130 Vidare ska den som utför en 

vårdnads-, boende- eller umgängesutredning, om det inte är olämpligt, försöka klarlägga 

barnets inställning och redovisa den för domstolen.  

 

Domstolens skyldighet att ta hänsyn till barnets vilja gäller även i fall där föräldrarna kommer 

överens om en lösning. Trots att en samförståndslösning oftast kan antas vara bäst för barnet 

måste domstolen, om det t.ex. framkommer att barnet motsätter sig lösningen, ta hänsyn till 

detta.131 Det har påpekats att barnets möjlighet att få komma till tals och uttrycka sin vilja 

avgörs av vuxna och är beroende av de vuxnas syn på barnets behov.132 Det är också de vuxna 

som avgör om informationen som barnet ger bedöms vara relevant eller inte.133 Om barnets 

vilja tillmäts betydelse eller inte är också beroende av hur tydligt barnet uttrycker sin vilja.134 

 

Det finns ingen exakt angiven åldersgräns för när barnets vilja ska börja tillmätas betydelse.135 

Barnets åsikter måste dock, också i fall där barnets uppnått en ålder och mognad att dess vilja 

bör tillmätas betydelse, inte alltid följas. Det är slutligen alltid de vuxna som måste bedöma 

                                                
127 Prop. 1994/95:224. 
128 6:2 a 3 st FB. 
129 Kaldal s. 128. 
130 Möjligheten utnyttjas dock sällan, se Rejmer (2003) s. 127 och Kaldal s. 140. 
131 Sjösten (2009) s. 172. 
132 Singer (2012) s. 32 och Ryrstedt i JT 2005-06, s. 313. 
133 Ryrstedt i JT 2005-06, s. 313. 
134 Höjer s. 20 f och Sjösten s. 48. 
135 En sådan fanns tidigare införd i 21:5 FB där det tidigare stadgades ett verkställighet av ett beslut inte fick ske 
mot barnets vilja om barnet fyllt tolv år, utom då länsrätten fann det nödvändigt med hänsyn till barnets bästa. 
Denna tolvårsgräns, som kunde frångås om barnet nått en sådan mognad att dess vilja borde beaktas på 
motsvarande sätt, togs bort 2006. 
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vad som är barnets bästa och ta ansvar för beslutet.136 Det kan också vara svårt att veta vad 

som är barnets verkliga vilja eller om barnet t.ex. blivit påverkat av en av sina föräldrar.137 

 

4 Risken för att barnet far illa 
 
4.1 Bestämmelsens ursprung 
Synen på barn genomgick stora förändringar under 1900-talet.138 Utvecklingen har gått mot 

att barnet alltmer ses som en självständig individ,139 med egna rättigheter140 och med egna 

intressen och behov som måste tillgodoses141. Vid införandet av lagen (den 11 juni 1920) om 

barn i äktenskap infördes ett uttryckligt stadgande om förälders rätt att tukta sitt barn, vilket 

ansågs ingå i den rätt och plikt föräldern hade att uppfostra barnet.142 1966 togs rätten för en 

förälder att aga sitt barn bort ur FB.143 Därmed fanns inte längre någon godkänd anledning för 

föräldrar att slå sina barn och misshandel av barn blev därmed lika brottsligt som misshandel 

mot annan person. Ett uttryckligt förbud mot barnaga infördes dock först 1979 efter ett 

betänkande av en utredning som skulle undersöka hur barnens rättsliga ställning kunde 

förstärkas.144 Med tiden har mer och mer fokus i internationell och nationell rätt lagts på barns 

rättigheter, skydd och särskilt utsatta situation. Internationellt har Barnkonventionen har blivit 

ett verktyg för att skapa ett samhälle som utgår från ett tydligt barnperspektiv.145 Exempel i 

nationell lagstiftning är Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), 

straffskärpningsgrunden i 29:2 8 p Brottsbalken (1962:700) (BrB) enligt vilken ett brott som 

varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående 

person ska räknas som försvårande omständighet vid bedömning av straffvärdet samt 4 a § 

brottsskadelagen (1978:413) som ger barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada 

tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående rätt till 

brottsskadeersättning.  

 

                                                
136 Prop. 2002/03:53 s. 80. 
137 Prop. 1994/95:224 s. 27. 
138 Singer (2000) s. 49. 
139 Singer (2000) s. 49. 
140 Barnombudsmannen (2001) s. 13. 
141 Singer (2000) s. 49. 
142 Åslund s. 13. 
143 Åslund s. 27. 
144 SOU 1978:10. 
145 Barnombudsmannen (2001) s. 13. 
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Utgångspunkten i FB är att barnets föräldrar är mest lämpade som vårdnadshavare för sitt 

barn och att barn har behov av en nära och god relation till båda sina föräldrar.146 Vissa 

föräldrar missköter dock sin roll som förälder och det krävs därför regler för att samhället ska 

kunna skydda barn som far illa. Den första bestämmelsen i vårdnadslagstiftningen om risken 

för att barnet far illa infördes 1993 och tog endast sikte på bedömningen av umgängesfrågor. 

Domstolen skulle därmed vid bedömningen av en umgängesfråga beakta risken för att barnet i 

samband med umgänget utsattes för övergrepp, olovligen fördes bort eller hölls kvar eller 

annars for illa. Bestämmelsen kom till efter kritik mot att utgången i umgängesmål ofta 

byggde på schabloniserade bedömningar samt att bestämmelsen i 6:6 a FB, om skyldigheten 

för vårdnadshavare att medverka till umgänge med andre föräldern, ibland hade uppfattats på 

så sätt att vårdnadshavaren var skyldig att medverka till umgänge också i fall där barnet 

kunde ta skada av det. I motiven framhölls att intresset av att förhindra att barnet far illa vid 

umgänge med en förälder inte får offras för intresset av att kunna tillgodose att barnet har en 

nära och god relation till båda föräldrarna.147 I den proposition som ledde till införandet av 

bestämmelsen behandlades också flera frågor kring olovligt bortförande av barn i 

internationella förhållanden. Den kom därmed till i den kontexten, och fokus låg därmed 

främst på risken för att barnet skulle bli olovligt bortfört eller kvarhållet. Man menade att det 

också fanns behov av en nationell reglering som motverkar att barn olovligen förs ut ur 

landet, och att ambitionen bör ”vara att de nationella reglerna skall vara utformade så att 

behovet av att använda konventionerna blir så litet som möjligt”.148 Men regeringen valde, 

med hänvisning till att ett barn kan fara illa på flera olika sätt, att ge bestämmelsen en vid ram 

och även omfatta andra former av att barnet far illa.149 

 

Vid införandet av den övergripande bestämmelsen om barnets bästa 1998 valde man att i 

samma paragraf också inarbeta bestämmelserna om barnets behov av kontakt med båda sina 

föräldrar samt risken för att barnet far illa, som tidigare funnits i skilda paragrafer.150 Det 

tydliggjordes därmed att dessa omständigheter ska vara en del av bedömningen av barnets 

bästa. Det stadgades därmed att vid bedömningen av barnets bästa skulle risken för att barnet 

utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa beaktas.151 Vid 

samma tidpunkt utvidgades tillämpningsområdet för bestämmelsen om risken för att barnet 
                                                
146 Kaldal s. 218. 
147 Prop. 1992/93:139 s. 28 f. 
148 Prop. 1992/93:139 s. 27. 
149 Prop. 1992/93:139 s. 29. 
150 Prop. 1997/98:7 s. 48. 
151 Lag (1998:319) om ändring i föräldrabalken. 



31 
 

far illa som därefter inte bara är aktuell vid avgörande av frågor om umgänge utan också om 

vårdnad och boende.152  

 

I svensk rätt betonas bl.a. barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor 

med.153 Men betoningen på barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna kan 

medföra att andra omständigheter av betydelse för barnets bästa kommer i skymundan. 2002 

års vårdnadskommitté som fick i uppdrag att utvärdera 1998 års vårdnadsreform gjorde en 

undersökning av tingsrättsdomar (samt hovrättsdomar i de fall domen från tingsrätten blivit 

överklagad) som tydde på att barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna 

vid domstolarnas tillämpning ofta fick företräde framför risken för att barnet far illa.154 

Kommittén fann också i sin undersökning att det fanns en tendens hos domstolarna att tona 

ned betydelsen av att en förälder gjort sig skyldig till övergrepp i familjen när ställning ska tas 

till vilken betydelse som ska tillmätas handlandet vid bedömningen av vårdnadsfrågan.155 

Kommittén påpekade att lagstiftarens avsikt säkert inte varit att det skulle vara någon 

rangordning mellan de båda faktorerna.156 Barnets behov av en nära och god kontakt med 

båda föräldrarna hade dock en särställning i lagens dåvarande lydelse. Vid bedömning av 

barnets bästa skulle fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt 

med båda föräldrarna medan risken för att barnet for illa endast skulle beaktas. I kommitténs 

betänkande framhölls att skyddsaspekten fått för liten tyngd i lagstiftningen.157 I den 

efterföljande propositionen framhävdes barnets absoluta rätt att inte bli utsatt för våld, 

övergrepp eller annan kränkande behandling. Regeringen uttalade att det i de allra flesta fall 

är bäst för barnet att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, men att det inte får 

innebära att barnet måste leva eller umgås med en förälder under alla förhållanden.158 För att 

öka uppmärksamheten på fall där barnet kan fara illa samt framhålla betydelsen av risken för 

att barnet far illa vid bedömningen av vad som är barnets bästa lyftes år 2006 omständigheten 

fram tydligare i lagstiftningen.159 Detta gjordes genom att lagtexten ändrades så att numera 

också risken för att barnet far illa, precis som dess behov av en nära och god kontakt med 

båda sina föräldrar, är något som domstolen ska fästa avseende särskilt vid. I samband med 

                                                
152 Prop. 1997/98:7. 
153 Schiratzki (2008) s. 81 f. 
154 SOU 2005:43 s. 198. 
155 SOU 2005:43 s. 118. 
156 SOU 2005:43 s. 198. 
157 SOU 2005:43 s. 736. 
158 Prop. 2005/06:99 s. 42. 
159 Prop. 2005/06:99 s. 1, 42 och 51. 
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ändringen 2006 lades också risken för att någon annan i familjen utsätts för övergrepp till i 

bestämmelsen.  

 

4.2 Innebörden av begreppet ”fara illa” i 6:2 a 2 st 1 p FB 
4.2.1 Barn som far illa – ett odefinierat begrepp 
Begreppet ”barn som far illa” återfinns förutom i FB också i sociallagstiftningen. Kaldal för 

fram att begreppet, tillsammans med ”barn i fara” och ”utsatta barn”, inte har någon definition 

som gäller generellt för de rättsområden där begreppen förekommer, samt att det dessutom 

råder delade meningar mellan olika yrkesgrupper.160 Vilka exakta omständigheter som kan 

falla inom ramen för begreppet i FB har lämnats odefinierat. När bestämmelsen först infördes 

som ledning för beslut om umgänge ansåg regeringen att den borde ges en vid ram. Däremot 

fann man anledning att uttryckligen peka på situationen att barnet utsätts för övergrepp eller 

att barnet olovligt bortförs eller kvarhålls.161 Som framgått tidigare räknas nu även 

förhållandet att någon annan i barnets familj utsätts för övergrepp upp i bestämmelsen. 

Förutom de uttryckligt uppräknade omständigheterna stadgas att det också ska fästas 

avseende särskilt vid risken för att barnet ”annars far illa”.  

 

Precis som framhållits under avsnitt 3.2 finns det för- och nackdelar med både snäva 

respektive vida definitioner av rättsliga begrepp. Kaldal framhåller, angående bedömning av 

sociala insatser till skydd för barn, hur en vid definition av ”barn som far illa” lämnar mycket 

tolkningsutrymme till den enskilde utredaren och kan leda till att ”identifikationen av barn i 

risksituationer och barn som erhåller insatser från socialtjänsten varierar från kommun till 

kommun och mellan enskilda socialsekreterare.” 162 En snäv definition kan istället medföra 

att många barn i behov av hjälp inte uppmärksammas.163 Detta kan också appliceras på 

begreppet ”barn som far illa” i den familjerättsliga kontexten. En vid definition kan leda till 

vitt skilda bedömningar hos olika domstolar medan en snäv definition riskerar att utesluta 

vissa barn som kan fara illa.  

 

I den aktuella bestämmelsen, 6:2 a 2 st 1 p FB, har vissa omständigheter (riskfaktorer) räknats 

upp som sådant som kan innebära en risk för att barnet far illa. Som framgår av avsnitt 1.3.2.1 

                                                
160 Kaldal s. 77. 
161 Prop. 1992/93:139 s. 29. 
162 Kaldal s. 78. 
163 Kaldal s. 78. 
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motsvaras de i huvudsak av de omständigheter som ingår i min rättsfallsstudie. I de följande 

avsnitten behandlas de grupper av omständigheter eller riskfaktorer som ingår i studien. 

 

4.2.2 Övergrepp mot barnet eller annan i barnets familj 
En risk som domstolen uttryckligen ska ta hänsyn till vid bedömningen av barnets bästa är 

risken för att barnet eller annan i barnets familj utsätts för övergrepp. Till begreppet 

”övergrepp” räknas fysiska övergrepp, såsom misshandel och sexuella övergrepp, men också 

psykiska övergrepp.164 I motiven till vårdnadsreformen 2006 sägs att det i de allra flesta fall 

då en förälder utsätter barnet eller någon annan person i familjen för våld, trakasserier eller 

andra kränkningar är bäst för barnet att den föräldern inte får ta del i vårdnaden om barnet, 

och att det också kan leda till att inget umgänge bör ske.165 Man ansåg att ett barns behov av 

trygghet och omsorg knappast kan tillgodoses genom gemensam vårdnad i sådana fall, ”även 

om samarbetet mellan föräldrarna kanske ytligt sett verkar fungera.”166 

 

Vad som exakt åsyftas med någon ”i barnets familj” har jag inte funnit någon information om. 

Men med tanke på bestämmelsen syfte, att verka till skydd för barn, kan det antas att till 

begreppet ”familj” kan räknas en större grupp av personer, beroende på förutsättningarna i 

målet. Bestämmelsen kom till för att uppmärksamma barn som bevittnar våld, och det bör väl 

gälla oavsett om det gäller en förälder eller t.ex. en morförälder om barnet utsätts för 

bevittnande av våld mot en sådan person. En parallell kan kanske dras till 

straffskärpningsgrunden i 29:2 8 p BrB där i begreppet ”närstående” främst ingår barnets 

mamma och pappa eller fosterföräldrar och sambor till sådana, men där också t.ex. mor- och 

farföräldrar kan räknas in.167 

 

Det finns ett samband mellan övergrepp mot förälder och övergrepp mot barnet själv. 

Internationella studier visar att mellan 20-70% av barn till fäder som misshandlar barnets 

mamma själva utsätts för fysiskt våld.168 Att låta ett barn uppleva våld mot en närstående 

person är i dagsläget inget brott. I NJA 2005 s. 712 prövades om en man som utövat våld mot 

sin hustru genom det utsatt barnen som upplevde våldet för ofredande enligt 4:7 BrB. HD 

fastslog att så inte var fallet. HD menade att det skulle utgöra en pressad tolkning av 

                                                
164 Prop. 1992/93:139 s. 37. 
165 Prop. 2005/06:99 s. 42. 
166 Prop. 2005/06:99 s. 51. 
167 Prop. 2002/03:53 s. 111 f. 
168 Eriksson s. 14. 
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bestämmelsen, att stöd varken fanns i lagmotiv eller praxis samt att en sådan tillämpning i 

viss mån skulle få karaktären av dubbelbestraffning med hänsyn till 29:2 BrB. Fallet visar att 

barn som upplever våld i hemmet inte ses som brottsoffer enligt brottsbalken.169  

 

Anledningen till att övergrepp mot annan i barnets familj framhävdes för bedömningen av 

barnets bästa vid vårdnads-, boende- och umgängesfrågor var att det under senare år i flera 

undersökningar framkommit att många barn upplever våld i familjen och att det innebär en 

risk för barnets psykiska hälsa samt att reaktionerna hos barnet kan bli lika allvarliga som då 

barnet själv utsatts för övergreppet.170 Vid införandet av denna omständighet i 6:2 a 2 st 1 p 

FB framhölls att då en förälder utsätter barnet eller någon annan i familjen för våld, 

trakasserier eller andra kränkningar är det i de flesta fallen bäst om den föräldern inte får 

någon del i vårdnaden om barnet, och det kan också leda till att inget umgänge bedöms böra 

äga rum mellan barnet och den våldsutövande föräldern.171 

 

Kaldal framhåller hur våld mot närstående till barnet lyfts fram också i tidigare förarbeten till 

vårdnadslagstiftningen, men att det där inte handlade om risken för att barnet skulle fara illa 

utan en oro för förälderns förmåga att tillgodose barnets behov av trygghet.172 I den 

proposition hon hänvisar till uttalas följande: “En förälder som misshandlats eller utsatts för 

andra övergrepp av den andra föräldern och som lever i ett tillstånd av oro eller till och med 

skräck för den andra föräldern kan vid gemensam vårdnad vara dåligt rustad att tillgodose 

sitt barns behov av trygghet och omsorg.” 173  

 

4.2.3 Olovligt bortförande eller kvarhållande 
Som framgått under avsnitt 4.1 behandlade den proposition som ledde till att bestämmelsen 

om risken för att barnet far illa infördes också flera frågor kring olovligt bortförande av barn i 

internationella förhållanden. Olovligt bortförande eller kvarhållande innebär enligt lag 

(1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om 

överflyttning av barn  

                                                
169 Lernestedt s. 190. 
170 Prop. 2005/06:99 s. 41 f. 
171 Prop. 2005/06:99 s. 43. 
172 Kaldal s. 237. 
173 Prop. 1997/98:7 s. 48 ff och s. 107. 
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– att någon bortför eller kvarhåller barnet i strid mot den rätt att ta vård om barnet som 

tillkommer dess vårdnadshavare eller någon annan i den stat där barnet hade sitt hemvist 

omedelbart före bortförandet eller kvarhållandet, och  

– denna rätt också utövades vid den tidpunkt då barnet bortfördes eller kvarhölls eller skulle 

ha utövats vid denna tidpunkt om inte bortförandet eller kvarhållandet hade ägt rum.174  

 

Den som enbart har rätt till umgänge med barnet omfattas inte.175 För att kunna hantera de 

situationer och de problem som uppstår när en förälder olovligt för bort eller kvarhåller ett 

barn utomlands finns 1980 års Luxemburgkonvention om erkännande och verkställighet av 

avgöranden rörande vårdnad om barn samt återställande av vård om barn samt 1980 års 

Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn. Den förra 

konventionen rör precis vad namnet anger. Haagkonventionen rör istället de civilrättsliga 

aspekterna på internationella bortföranden av barn. Det är dessa två konventioner som 

inkorporerats i lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska 

vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Haagkonventionen används i 

praktiken framför Luxemburgkonventionen eftersom den är effektivare och har en stor 

geografisk spridning.176 Enligt den ska ett barn med hemvist i en konventionsstat och som 

bortförts till eller kvarhålls i en annan konventionsstat på ansökan omedelbart återlämnas till 

den första staten. Vägransgrunder för överflyttning finns, vilka dock inte ska redogöras för 

här. Mellan EU:s medlemsstater gäller Bryssel II-förordningen177 enligt vilken 1980 års 

Haagkonvention ska tillämpas då ett barn bortförts från en medlemsstat till en annan, eller 

kvarhålls i en annan medlemsstat. Om ett barn bortförs till eller kvarhålls i ett land som inte 

anslutit sig till något av dessa dokument kan ett överlämnande inte tvingas fram med rättsliga 

medel utan då återstår diplomatiska förhandlingar mellan Utrikesdepartementet och det 

aktuella landet.178  

 

I motiven till införandet av bestämmelsen i 6:2 a 2 st 1 p FB anfördes att det faktum att barnet 

kan återföras enligt 1980 års Europakonvention om erkännande och verkställighet av 

avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård om barn samt 1980 års 

                                                
174 11 § 2 st lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om 
överflyttning av barn. 
175 Prop. 1988/89:8 s. 40. 
176 Singer (2012) s. 164. 
177 EG, nr 2201/2003. 
178 Singer (2012) s. 165. 
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Haagkonvention utgör inte skäl att underlåta att vidta sådana försiktighetsmått vad gäller 

besluten om vårdnad, boende och umgänge som annars är påkallade.179  

 

Jag har under mitt arbete med uppsatsen inte funnit någon tydlig fingervisning angående om 

begreppen ”olovligt bortförande” samt ”olovligt kvarhållande” ska tillskrivas samma 

innebörd i 6:2 a 2 st 1 p FB som i de nämnda internationella bestämmelserna. Klart är att till 

risken för att barnet olovligt bortförs eller kvarhålls räknas enligt FB inte endast om det sker 

utanför Sveriges gränser utan även om det sker inom Sverige.180 Om begreppen i övrigt ska 

tillskrivas samma innebörd skulle det innebära att de endast tar sikte på bortföranden i strid 

med den andre förälderns rätt till vårdnad om barnet och inte på umgänge. Vad som talar för 

en sådan tolkning är såklart att det är exakt samma begrepp som används, samt att 

bestämmelsen i FB kom till i en proposition som behandlade frågor om olovliga bortföranden 

och kvarhållanden enligt de internationella bestämmelserna. Det kan dessutom tänkas att om 

en annan innebörd hade åsyftats hade man i FB:s bestämmelse istället kunnat tala om 

”bortförande” respektive ”kvarhållande”. Vad som talar mot detta är dock bestämmelsens 

syfte: att skydda barnet. Den specifika delen om olovligt bortförande och kvarhållande torde 

ta sikte på att skydda barns behov av stabilitet, trygghet och behov av en nära och god kontakt 

med båda sina föräldrar och andra personer i barnets närhet. Det borde ur det perspektivet inte 

spela någon roll om det finns risk för att barnet förs bort från sin vårdnadshavare eller en 

förälder som barnet har rätt till umgänge med. Jag menar därför att begreppet åtminstone bör 

ges en vidare innebörd i FB bestämmelse, oavsett om det ursprungligen varit avsikten eller 

inte. 

 

En risk för olovligt bortförande eller kvarhållande kan framför allt föreligga om föräldrarna 

eller någon av dem har anknytning till ett annat land. Något som kan vara till hjälp vid 

bedömningen kan vara i vilken mån umgängesföräldern har funnit sig i att den andra föräldern 

tillerkänts vårdnaden om barnet.181 I NJA 1995 s. 727 uttalade HD att det för att en risk för 

bortförande ska anses föreligga ”inte är tillräckligt att den förälder vars umgänge med barnet 

är i fråga har sitt ursprung i annat land och har anknytning till det landet genom anhöriga 

eller på annat liknande sätt. Det måste krävas att det föreligger en mera konkret fara för 

bortförande.” Omständigheter som kunde visa på en sådan risk som borde inverka på 

                                                
179 Prop. 1992/93:139 s. 38. 
180 Prop. 1992/93:139 s. 29. 
181 Prop. 1992/93:139 s. 38. 
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umgängesfrågan var enligt HD ”en faktisk åtgärd som framstår som vidtagen för att 

förbereda ett senare bortförande eller uttalanden som tyder på ett sådant syfte hos 

föräldern.” Domstolen påpekade dock att sådana åtgärder och uttalanden kan få en naturlig 

förklaring om de sätts i sitt sammanhang. Domstolen bedömde att de uttalanden om 

bortförande av barnet som fadern gjort inte skulle tillmätas någon avgörande betydelse 

eftersom de gjorts två år tillbaka, vid en tid då föräldrarnas relation nyligen avslutats och det 

fanns starka motsättningar mellan dem. 

 

Slutligen ska nämnas att den som obehörigen skiljer ett barn (under 15 år) från dess 

vårdnadshavare kan dömas till egenmäktighet med barn enligt 7:4 BrB. Det gäller också vid 

gemensam vårdnad om den ene vårdnadshavaren utan beaktansvärda skäl egenmäktigt bortför 

barnet. 

 

4.2.4 Missbruk, psykisk ohälsa samt kriminalitet 
De nu behandlade konkreta omständigheter som räknas upp i den aktuella punkten är inte en 

uttömmande uppräkning, utan domstolen ska också fästa avseende särskilt vid risken att 

barnet ”annars far illa”. Också andra omständigheter kan innebära en risk för att barnet far 

illa. Kaldal uttrycker följande: ”Riskfaktorerna torde med utgångspunkt i lagens formulering, 

utöver de explicit angivna, kunna bestå av en rad obestämda faktorer. En begränsning torde 

emellertid ligga i att en viss kvalifikation i nivå med de tre övriga faktorerna krävs.”182 Hon 

uppmärksammar att i de mål där HD diskuterat risken för att barnet far illa när det inte rört 

övergrepp eller bortförande har HD inte angett vilken grund det baseras på.183 Omständigheter 

som, utöver de som uttryckligen tagits med i bestämmelsen, i förarbeten exemplifierats som 

omständigheter som barnet annars kan fara illa av är den att barnets förälder är missbrukare. 

Oron ligger i att föräldern ska lämna barnet vind för våg eller låta det vistas i olämpliga 

miljöer.184 I praxis har också psykisk ohälsa kunnat betraktas som risk för att barnet far illa. I 

NJA 2003 s. 372 ansåg domstolen att faderns hastiga personlighetsförändringar innebar en 

konkret risk för att barnet skulle fara illa psykiskt vid ett umgänge med fadern.185 

 

                                                
182 Kaldal s. 240. 
183 Kaldal s. 240. 
184 Prop. 1992/93:139 s. 38. 
185 Risken ansågs dock motverkas om umgänget endast skedde i begränsad umgänge och med kontaktperson. HD 
ansåg därmed att umgänge skulle ske mellan barnet och fadern. 
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Som framgått under avsnitt 1.2 blev det vid första genomgången av de tingsrättsdomar 

varifrån jag gjorde mitt urval uppenbart att också påståenden om att den ena föräldern var 

kriminell, framför allt narkotikabrott, förekom i flera mål och ofta i samband med påståenden 

om missbruk och psykisk ohälsa. Också den omständigheten är något som kan påverka 

barnets miljö och dess trygghet. T.ex. kan de kretsar i vilka en förälder med kriminell 

belastning rör sig utgöra ett orosmoment. 

 

4.3 Domstolens riskbedömning 
4.3.1 När ska en riskbedömning göras? 
När det i ett mål om vårdnad, boende eller umgänge kommer fram uppgifter om våld måste de 

enligt motiven alltid prövas och en riskbedömning göras.186 I motiven till ändringen 2006 

framhölls att i de fall en förälder motsätter sig gemensam vårdnad måste en prövning alltid 

göras av de skäl som föräldern framför. ”Detta är tydligt inte minst om motståndet mot 

gemensam vårdnad har sin grund i sådana förhållanden som våld eller andra former av 

övergrepp från den andra förälderns sida.” 187 Riskbedömningen syftar till att fastställa om 

det föreligger någon risk för att barnet far illa vid olika lösningar av den eller de frågor som är 

aktuella i målet. Bedömningen tar sikte på en befarad framtida skada, med målet att undvika 

eller minska den.188 Riskbedömningen ska göras av domstolen men också av den som gör en 

vårdnads-, boende- eller umgängesutredning.189  

 

4.3.2 Komponenter i riskbedömningen 
Riskbedömningar görs på flera olika områden inom juridiken, t.ex. inom skadeståndsrätten 

och i LVU-mål. Kaldal beskriver hur Peter Wahlgren delat upp begreppet risk i tre delar som 

ingår som grundkomponenter i vad han kallar riskanalys Dessa är 1) effekten – den befarade 

skadan, 2) frekvensen – sannolikheten att den inträffar och 3) kostnaden – det som krävs för 

att hantera eller undvika risken. Kostnad behöver inte handla om en ekonomisk kostnad utan 

också andra negativa konsekvenser som uppkommer genom att risken hanteras. De tre 

variablerna kan tillmätas olika betydelse i förhållande till varandra, vilket påverkar utfallet.190 

”Är den befarade skadan stor kan exempelvis en högre kostnad accepteras för att undvika 

skadan, är sannolikheten låg kan det motivera att en lägre kostnad för att hantera risken 

                                                
186 Prop. 2005/06:99 s. 42. 
187 Prop. 2005/06:99 s. 50. 
188 Kaldal s. 171. 
189 Prop. 2005/06:99 s. 43. 
190 Kaldal s. 88. 
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accepteras, osv.”191 Vad gäller risken för att barnet far illa är en kostnad för att hantera risken 

genom inskränkning i t.ex. umgänge mellan barn och förälder det negativa med att ett barn 

skiljs från sin förälder. Det finns dock ingen exakt mall för hur riskbedömningar i förhållande 

till risken för att barnet far illa i 6:2 a 2 s 1 p FB ska gå till. 

 

4.3.3 När föreligger en risk för att barnet far illa?  
Bestämmelsen tar sikte på risken för att barnet far illa. Vid första införandet av bestämmelsen 

1993 sades följande i motiven: "Detta betyder att det inte kan vara enbart i sådana fall där det 

måste hållas för visst att exempelvis en förälder kommer att olovligen föra ett barn ut ur 

landet som detta spörsmål bör få inverkan på umgängesbeslutet. Också i de fall där det annars 

finns en risk för ett olovligt bortförande e.d. bör umgängesbeslutet utformas med beaktande 

av denna risk för att barnets bästa skall kunna tillgodoses."192 
 

Det krävs inte som i brottmål att det är ställt utom allt rimligt tvivel att förhållanden kommer 

att inträffa som kan leda till att barnet far illa. Det ska räcka med att det föreligger konkreta 

omständigheter som talar för att det finns en risk för att barnet skulle komma att fara illa.193 

Ett påstående om övergrepp ska därmed beaktas även då t.ex. en förundersökning lagts ner.194 

På samma sätt behöver inte en fällande brottmålsdom mot föräldern innebära att det föreligger 

en risk för att barnet far illa.195  

 

Anna Kaldal menar att en risk i lagens mening endast föreligger när en risk som motsvarar 

lagens krav på risk bevisas föreligga. Hon talar om risknivå, och vilken risknivå som krävs för 

det rättsliga beslutet om samhällsintervention, d.v.s. när domstolen ingriper till skydd för 

barnet. 196 Denna risknivå utgör den brytpunkt där barnets behov av skydd sätts framför rätten 

till familjeliv och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.197  

Den aktuella risknivån i 6:2 a FB är ”risk för att barnet far illa”.198 Kaldal menar att HD har 

försökt specificera risknivån genom lokutionerna beaktansvärd risk (NJA 1995 s. 727) och 

                                                
191 Kaldal s. 88. 
192 Prop. 1992/93:139 s. 28. 
193 Prop. 1992/93:139 s. 37 och prop. 1997/98:7 s. 49.  
194 Prop. 2005/06:99 s. 42. 
195 Kaldal s. 235. 
196 Kaldal s. 172. 
197 Kaldal s. 40 och 269. 
198 Kaldal s. 172. 
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konkret fara (NJA 2003 s. 372). Uttrycket olämplig som vårdnadshavare har också använts i 

förhållande till risken för att barnet far illa (t.ex. NJA 2000 s. 345).199 

 

Kaldal har identifierat två steg i riskbedömningen. För att en risk ska anses föreligga krävs för 

det första att det föreligger en konkret omständighet som talar för risk. Kaldal uttrycker det på 

så sätt att en riskbedömning ska baseras på kunskapsbaserade riskfaktorer, att den inte enbart 

får bygga på subjektiva uppfattningar. Det första steget i bedömningen handlar därmed om att 

bedöma om det i målet föreligger någon riskfaktor (t.ex. de omständigheter som räknats upp i 

bestämmelsen).200 I propositionen till lagändringen 2006 gavs exempel på vad 

riskbedömningen ska grunda sig på. Den ska bl.a. grundas på vad som är utrett om tidigare 

inträffade händelser och andra faktiska omständigheter. Som exempel på omständigheter som 

kan vara av betydelse vid bedömningen om det kan finnas en risk för att barnet skulle fara illa 

nämns att en förälder har missbruksproblem, lider av psykisk sjukdom, dennes allmänna 

attityd till våld eller att föräldern utövat övergrepp eller hot om det.201 Detta är exempel på 

riskfaktorer. Sådana kan bevisas genom t.ex. läkarintyg, vittnesmål m.m.202 

 

Det andra steget är att bedöma om det, som Kaldal uttrycker det, föreligger tillräcklig risk. 

Det är här den individuella bedömningen kommer in, innebär riskfaktorn tillräcklig risk i det 

enskilda fallet? 203 I mål där det är utrett att föräldern begått övergrepp bör enligt motiven ”en 

nyanserad bedömning göras av det inträffade.”204 Övergrepp som skett systematiskt under en 

längre tid kan tyda på en större risk för att barnet skulle fara illa med en sådan förälder som 

vårdnadshavare än t.ex. då en förälder ”gjort sig skyldig till en enstaka överilad handling mot 

den andra föräldern”. Något som regeringen ansåg innebar en större risk för att barnet ska fara 

illa är fall där det ”framgår att övergreppen är ett utslag av förövarens behov av att utöva makt 

och kontroll över sitt offer.” Man menade att ett sådant beteende kan vara svårt att förändra. 

Andra omständigheter som kan tyda på att barnet skulle fara illa är att övergreppen skett 

systematiskt under en längre tid, varit allvarliga eller riktats mot flera personer. Tidpunkten 

för övergreppen har också betydelse för bedömningen. Om övergreppen skett nyligen och 

förhållandet mellan förälder och barn är osäkert kan det innebära en större risk för att barnet 

skulle fara illa än om övergreppen skett en längre tid tillbaka och förhållandet mellan 
                                                
199 Kaldal s. 257. 
200 Kaldal s. 230 ff. 
201 Prop. 2005/06:99 s. 42. 
202 Kaldal s. 255. 
203 Kaldal s. 230 ff. 
204 Prop. 2005/06:99 s. 42 f. 
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föräldern och barnet efteråt fungerat väl. Om föräldern genomgått behandling för att få bukt 

med sitt problem ska det också beaktas i bedömningen. Vad som anförts visar att t.ex. 

övergreppens art, omfattning och tiden för dess utövande spelar roll för bedömningen av 

graden av risk.205 Också i vilken situation riskfaktorn förekommit kan ha betydelse för 

bedömningen. I NJA 2000 s. 345, i vilket föräldrarna tvistade om vårdnaden om parternas två 

barn, hade fadern blivit dömd för misshandel av modern. HD bedömde dock med hänvisning 

till att misshandeln begåtts ett och ett halvt år tillbaka och i en upprörd situation att fadern 

numera inte kunde anses vara olämplig som vårdnadshavare. Istället sågs misshandeln som ett 

tecken på föräldrarnas samarbetssvårigheter vilket slutligen ledde till ensam vårdnad för 

modern. Andra saker som spelar roll är vad frågan är i målet. En förälder kan t.ex. bedömas 

vara olämplig som vårdnadshavare men lämplig som umgängesförälder.206 Vidare ska också 

skyddsfaktorer i barnets miljö beaktas.207  

 

Bedömningen av graden av risk kan till skillnad från riskfaktorerna inte bevisas, utan 

domstolen har istället att avgöra vilken betydelse en konstaterad riskfaktor har för en framtida 

utveckling. Bedömningen bygger därför till stor del på erfarenhetssatser, d.v.s. kunskapen om 

sambandet mellan riskfaktor och eventuell skada.208 Det finns dock riskfaktorer som är så 

pass allvarliga att sambandet mellan faktorn och risken för barnet generellt anses finnas och 

risknivån vara uppnådd redan genom konstaterandet av själva riskfaktorn. Kaldal framhåller 

att sexuella övergrepp och allvarlig misshandel mot barn är två omständigheter som det råder 

konsensus om är skadligt för barn, och att orsakssambandet mellan dessa övergrepp och skada 

också bevisats. Det finns därmed inte samma tolkningsutrymme för vilka åtgärder samhället 

ska vidta när sådana övergrepp konstaterats, som det gör vid andra former av vanvård. Vad 

som istället blir fokus är att utreda och kunna bevisa att övergreppen faktiskt sker eller har 

skett.209 Om domstolen bedömer att sådana övergrepp skett är det därför möjligt att 

bedömningen av grad av risk ”faller bort” och att risken anses följa direkt med riskfaktorn. 

 

                                                
205 Prop. 2005/06:99 s. 43. 
206 Kaldal s. 339. 
207 Kaldal s. 257. 
208 Kaldal s. 257 och 260. 
209 Kaldal s. 119 och 335. 
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I riskbedömningen måste också beaktas den insats som ska företas för att skydda barnet från 

en konstaterad risk. Denna insats kan i sig medföra negativa konsekvenser för barnet, t.ex. en 

separation från en förälder.210 

	  

Schiratzki framhåller det komplicerade förhållandet att barnets bästa både måste tolkas och 

bevisas. I och med att ”barnets bästa” inte har en enda definierad innebörd kan en mängd 

faktorer beaktas vid bedömningen, vilket också innebär att de materiella rättsfakta som bör 

åberopas och bevisas kan variera från fall till fall.211 Kaldal uttrycker det på så sätt att gränsen 

mellan rättstillämpning och bevisvärdering blir flytande.212 

 

4.4 Vad händer när en risk för att barnet far illa har konstaterats? 
Det är i steg två som risknivån fastställs.213 Om domstolen finner att risknivån är uppnådd, 

d.v.s. att det föreligger en risk för att barnet far illa, ska det förhållandet vara en faktor i den 

efterföljande helhetsbedömningen av barnets bästa. Om domstolen däremot finner att det inte 

föreligger någon risk ska risken därefter uteslutas från den fortsatta prövningen. Men även om 

det inte bedöms finnas någon risk kan den information som ingått i riskbedömningen ändå 

användas på andra sätt i målet, t.ex. kan det visa på samarbetssvårigheter mellan 

föräldrarna.214 En konstaterad risk för att barnet skulle fara illa om ett beslut skulle fattas 

innebärande att barnet skulle stå under vårdnad av, umgås med eller bo hos en viss förälder 

kan medföra att inget sådant beslut fattas. Dock måste en helhetsbedömning av barnets bästa 

göras och risken behöver därför inte nödvändigtvis medföra att den aktuella föräldern t.ex. 

nekas del i vårdnaden eller umgänge. I motiven anges dock att i fall där domstolen konstaterar 

att det finns en risk för att barnet kommer att fara illa ”bör detta väga tungt i den 

helhetsbedömning av samtliga omständigheter som skall göras.”215 Också olika 

skyddsaspekter spelar in i denna bedömning. Som närmare kommer beröras i avsnitt 5.5.3 är 

det olika om domstolarna i de studerade målen väger in skyddsfaktorerna i själva 

riskbedömningen, eller istället diskuterar dessa efter konstaterandet av att en risk för att barnet 

far illa föreligger. Hur som helst kan domstolen t.ex. välja att med hänsyn till risken för att 

                                                
210 Kaldal s. 122. 
211 Schiratzki (1997) s. 265. 
212 Kaldal s. 33. 
213 Kaldal s. 339. 
214 Kaldal s. 242 f. 
215 Prop. 2005/06:99 s. 42. 
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barnet far illa besluta att umgänge visserligen ska ske men med vissa restriktioner, t.ex. var 

umgänget får ske eller att det ska ske i närvaro av en kontaktperson.216  

 

5 Resultat och slutsatser från studien av tingsrättsdomar 
 
I detta avsnitt presenteras resultat och slutsatser från studien av domarna från de tre 

tingsrätterna. Resultaten och slutsatserna därav kommenteras löpande i avsnittet. En 

sammanfattande diskussion kring förs i avsnitt 7. 

 

5.1 Avsnittets terminologi 
I avsnittet talar jag om påståenden vilket syftar på det påstående som framkommit i ett mål 

om en omständighet hänförlig till en riskfaktor som ingått i studien, d.v.s. 1) övergrepp mot 

barnet, 2) övergrepp mot någon i barnets familj, 3) olovligt bortförande eller kvarhållande 

samt 4) att barnets förälder missbrukar, lider av psykisk ohälsa eller ägnar sig åt kriminalitet. 

Ordet används främst för att omständigheten i de flesta studerade målen var omtvistad, endast 

i ett fåtal mål medgav den förälder som påståendet riktades mot omständigheten eller en del 

av den. Ibland har också ordet anklagelse använts där detta textmässigt varit lämpligare.  

 

I avsnittet blandas statistik med kortare referat och citat från domar som exemplifierar 

domstolens resonemang och bedömningar. När domarna refereras eller citeras redogörs endast 

för det väsentliga för att referatet eller citatets sammanhang och innebörd ska framgå.  

När resultat i avsnittet presenteras i statistisk form presenteras de på två olika sätt. Vissa av de 

frågor jag arbetat med riktar sig till målet som helhet. Sådana resultat redovisas därmed i 

termer av i hur många mål domstolen resonerade eller agerade på ett eller annat sätt. För 

andra frågor, som t.ex. om en riskbedömning gjordes, har målen delats upp i de frågor som de 

behandlade, d.v.s. vårdnad, boende eller umgänge. När dessa resultat presenteras talas därmed 

om frågor, vilket syftar på frågorna vårdnad, boende eller umgänge. I avsnittet används också 

begreppet påståenden aktuella för frågan. I ett mål där flera frågor behandlas, d.v.s. två eller 

tre frågor om vårdnad, boende eller umgänge, är ett påstående om att barnet far illa inte alltid 

relevant för alla frågor. Ett påstående om att modern utövat våld mot barnet har t.ex. betydelse 

för en vårdnadsfråga i ett mål. Om domstolen i ett sådant mål skulle anförtro vårdnaden till 

modern och sedan går över till att pröva om umgänge ska fastställas mellan barnet och fadern, 

har påståendet om moderns våld inte betydelse för den frågan. När jag studerat de enskilda 

                                                
216 Prop. 2005/06:99 s. 42. 
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domarna har jag därför delat upp varje fråga (vårdnad, boende, umgänge) för sig och studerat 

de frågor där påståendet varit aktuellt.  

 

5.2 Grundläggande statistik om de studerade målen 
Av de 344 mål jag beställt och gått igenom från domstolarna innehöll 65 st. ett eller flera 

påståenden om en omständighet som var hänförligt till någon av de fyra riskfaktorer som jag 

studerat. Målen rörde frågor om vårdnad, boende eller umgänge för totalt 86 st. barn. Av de 

frågor som domstolarna slutligen avgjorde rörde 55 st. vårdnad, 44 st. umgänge samt 14 st. 

boende.  

 

5.2.1 Fördelningen av påstådda riskfaktorer 
I de 65 mål som ingått i studien fanns sammanlagt 124 påståenden om en omständighet som 

kunde hänföras till någon av de olika riskfaktorer som ingått i studien. I 52 mål var det endast 

en förälder som framförde påståenden. I 24 av dessa framförde föräldern påstående om en av 

riskfaktorerna, i 28 mål framförde föräldern påståenden om flera riskfaktorer. I 13 mål 

förekom påståenden från både modern och fadern. 

 

Mest förekommande var påståenden om övergrepp från en av barnets föräldrar mot någon i 

barnets familj. 45 sådana påståenden kunde identifieras, fördelat på 44 mål (i ett av målen 

fanns sådana påståenden från både modern och fadern). 43 av dessa avsåg övergrepp mot 

barnets förälder och två avsåg övergrepp mot barnets syskon. Ofta rörde påståendena flera 

olika typer av övergrepp. Totalt fanns 35 påståenden om fysiskt våld, ett om sexuellt våld 

(rörde ett våldtäktsförsök på moderns dotter från ett annat förhållande), 22 om hot, hotfullt 

beteende eller trakasserier samt tolv påståenden om kränkningar eller psykisk misshandel. 

 

32 st. påståenden om övergrepp mot barnet återfanns i 32 av målen. Precis som för övergrepp 

riktade mot barnens förälder rörde det sig om flera olika typer av övergrepp. Bland 

påståendena fanns 26 st. om fysiskt våld riktat mot barnet, två påståenden om hot, hotfullt 

beteende eller trakasserier, sju påståenden om kränkningar eller psykisk misshandel samt sex 

påståenden om sexuella övergrepp eller sexuellt ofredande. 

 

25 påståenden om missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet hos en av barnets föräldrar, 

gjordes, fördelat på 24 mål. 19 av dessa gällde missbruk, nio st. psykisk ohälsa samt sex st. 

kriminalitet. Minst förekommande var påståenden om olovligt bortförande eller kvarhållande. 
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21 sådana fanns i totalt 19 domar. Av dessa gällde 19 st. risk för bortförande samt två risk för 

kvarhållande. I två av dessa mål var barnet fortfarande bortfört vid handläggningen av målet.  

 

I ett av de mål som ingick i studien var informationen så knapphändig att exakt vad som 

påstods ha hänt var oklart, men det var klart att ett påstående om att barnet på något sätt 

kunde fara illa hos den ena föräldern gjorts. Därför ingick även det i studien. 

 

Den vanligaste kombinationen av påståenden (från en och samma förälder) var påståenden om 

övergrepp riktade mot barnet samt övergrepp mot någon annan i barnets familj, vilka 

tillsammans fördes fram av samma förälder i 18 av målen. Detta återspeglar också att 

övergrepp mot förälder var den vanligast förekommande anklagelsen, samt vad som sagts i 

avsnitt 4.2.2 om att det finns ett samband mellan förekomsten av övergrepp mot en förälder 

och övergrepp mot barnet själv. Näst vanligaste kombinationen var påståenden om (risk för) 

olovligt bortförande eller kvarhållande samt övergrepp mot någon i barnets familj, vilka 

återfanns tillsammans i 13 av målen. 

 

I två av målen förekom alla de fyra olika grupper av påståenden som ingått i undersökningen. 

I båda målen var det modern som framförde påståenden om att fadern utsatt både modern och 

barnet för våld, samt att fadern var kriminell (det ena målet) och hade missbruksproblem (det 

andra målet). Fäderna i de båda målen påstod i sin tur i det ena målet att modern fört bort 

barnet (barnet var fortfarande bortfört vid huvudförhandlingen), och i det andra att modern 

tidigare kvarhållit barnet. 

 
5.2.2 Vem anklagade vem? 
Av de totalt 124 påståendena var 101 st. riktade från modern mot fadern. Endast 23 st. 

påståenden riktades från fadern mot modern. Elva av dessa gällde olovligt bortförande eller 

kvarhållande, vilket därmed var den vanligaste anklagelsen mot modern. Hela 43 (av totalt 

45) påståenden om övergrepp riktad mot någon i barnets familj var riktade mot fadern. Vidare 

var 25 (av totalt 32) påståenden om övergrepp mot barnet samt 22 (av totalt 25) påståenden 

om missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet riktade mot fadern.  

 

60 st. av påståendena gjordes i mål där föräldrarna tidigare varit samboende, 42 st. i mål där 

föräldrarna tidigare varit gifta, tolv i mål där föräldrarna haft någon form av förhållande men 

aldrig levt tillsammans. I mål där tio st. av påståendena gjordes var det oklart vilken relation 
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föräldrarna tidigare haft. Fördelningen mellan kärande respektive svarande var relativt jämn, 

67 påståenden gällde förhållanden på svarandens sida och 53 st. förhållanden på kärandens 

sida. I ytterligare fyra mål var den förälder som framförde påståendet både kärande och 

svarande (två mål hade slagits ihop till ett). 

 

5.3 Hur togs påståenden om att barnet far illa till vara av domstolarna? 
5.3.1 Hur många av påståendena uppmärksammades i domskälen? 
Av de 124 påståenden som gjordes uppmärksammades 88 st. av dem av domstolen i 

domskälen. I samtliga fyra kategorier översteg antalet påståenden som uppmärksammades 

domskälen antalet som inte alls uppmärksammades. Påståenden om övergrepp mot barn 

uppmärksammades till 75 % (24 av 32 påståenden), påståenden om missbruk, psykisk ohälsa 

eller kriminalitet uppmärksammades till 72 % (18 av 25), påståenden om övergrepp mot 

barnets förälder eller syskon uppmärksammades till 68.8 % (31 av 45) och påståenden om 

risk för olovligt bortförande eller kvarhållande uppmärksammades till 66.6 % (14 av 21). Det 

syns därmed inte några tydliga skillnader gällande i vilken utsträckning de olika typerna av 

påståenden uppmärksammades av domstolen i domskälen. I det mål där det var oklart vad 

påståendet egentligen innebar uppmärksammades påståendet ändå till viss del, varmed det 

räknats till påståenden som uppmärksammats i domskälen. 
 

Även om de flesta påståendena uppmärksammades i domskälen fick nära 30 % (36 st.) av 

dem inte alls något utrymme i domstolens redovisade bedömning av målet. Sju av dessa 

påståenden framfördes i mål där ett annat påstående uppmärksammades, bedömdes utgöra en 

risk för barnet och slutligen fick effekt på målets utgång. I dessa mål skulle anledningen till 

att påståendet inte alls uppmärksammats kunna vara att domstolen, med tanke på utgången, 

funnit det onödigt att också redovisa bedömningen av detta påstående. I tre mål där flera 

påståenden gjorts uppmärksammades inte ett enda av dessa. I andra uppmärksammades endast 

ett av flera påståenden. I ett mål217 där modern anklagat fadern för att ha utövat våld mot både 

henne och barnet och där båda parter påstod att det fanns en risk för att den andre föräldern 

skulle föra bort barnet uppmärksammade domstolen endast påståendet om våld mot barnet. 

Det enda domstolen sa var dock att barnet “efteråt uppgett att hennes uttalande om att 

[fadern] hade slagit henne inte var sant.”. Det kan såklart inte uteslutas att domstolen i de 

mål där påståendet inte uppmärksammats i domskälen ändå har diskuterat påståendena. 

                                                
217 Mål nr 6. 
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Förhoppningsvis kan det antas att domstolen i majoriteten av målen åtminstone kort diskuterat 

påståendet. Däremot är det svårt att veta om domstolen faktiskt gjort en riskbedömning och 

hur den i sådana fall gått till. Om domstolen i dessa mål vid sidan av de nedskrivna 

domskälen diskuterat påståendet så är det hur som helst uppenbart att de funnit att det inte ska 

ha någon inverkan på utgången i målets frågor, och någon form av bedömning har därmed 

företagits. Eftersom dessa steg i domstolens resonemang inte presenteras går det inte att se 

t.ex. hur grundligt domstolen har utrett påståendet eller varför den väljer att inte ge påståendet 

någon betydelse för målets utgång. 

 

Om påståendet uppmärksammas av domstolen i domskälen eller inte verkar ha ett samband 

med hur mycket den förälder som framfört det har ”tryckt” på det, d.v.s. hur stor grund det 

varit för partens talan. I mål där anklagelsen framstått som den främsta grunden för partens 

yrkande, där förklaringar kring omständigheten verkar ha tagit upp stor del av partens 

sakframställning och/eller partsförhör m.m. har också domstolen oftast uppmärksammat 

påståendet i domskälen. I 78.2% av dessa mål (61/78 mål) uppmärksammades påståendet i 

domskälen. I de mål där parten själv inte verkar ha uppmärksammat omständigheten så 

mycket och det finns flera andra grunder för talan uppmärksammade domstolen påståendet i 

56.5% av målen (26/46 mål). Påpekas ska dock att observationen är baserad på hur parternas 

talan har beskrivits och framställts i domen som är skriven av domstolen. Sambandet skulle 

därför också kunna bero på att domstolen i de mål där den inte utreder omständigheten i 

domskälen inte heller i övriga delar av domen helt återger allt vad parten sagt angående 

omständigheten, och i de mål där domstolen på något sätt uppmärksammar påståendet i 

domskälen också låter detta ta större plats i presentationen av partens grunder, 

sakframställning m.m. Det går heller inte att helt utesluta att andra faktorer som inte studerats 

har inverkan på om domstolen uppmärksammar påståendet eller inte. Om domstolens förmåga 

att uppmärksamma påståendet och därmed också utreda det är beroende av hur mycket 

föräldern själv framhäver omständigheten måste detta ifrågasättas med tanke på domstolens 

utredningsskyldighet och skyldighet att se till barnets bästa i dessa mål. Finns det någon 

indikator på att något inte står rätt till bör detta såklart utredas och om möjligt uteslutas för att 

tillförsäkra att domstolens beslut verkligen är till barnets bästa. 

 

Värt att notera är också att 90 % av de påståenden (18 av 20 st.) där det fanns en tidigare 

fällande brottmålsdom mot föräldern för den omständighet eller den händelse som påståendet 

gällde, uppmärksammades i domskälen. 69.2 % av de påståenden (18 av 26 st.) där det i målet 
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framkom att den omständighet eller händelse som påståendet gällde anmälts till polisen men 

där t.ex. förundersökningen lagts ner eller där föräldern blivit friad i domstolen, 

uppmärksammades i domskälen. För de påståenden där det inte fanns en fällande dom och 

omständigheten eller händelsen aldrig anmälts var motsvarande siffra 65.3 % (51 av 78 st.). 

Det är svårt att härmed dra någon generell slutsats eftersom antalet påståenden med en 

fällande dom i bakgrunden inte var lika många som antalet påståenden utan en sådan dom. 

Men siffrorna antyder ändå att domstolarna var mer noga med att uppmärksamma påståendet i 

de mål där det fanns en fällande dom i bakgrunden som ”bevisning” för att påståendet faktiskt 

var sant.  

 

Något som jag anser är märkligt är att i flera mål där domstolen inte alls nämner påståendet i 

domskälen konstaterar domstolen ändå att den förälder som påståendet gäller är en lämplig 

förälder. I ett sådant mål218 hade fadern väckt talan om umgänge med sitt barn som stod under 

parternas gemensamma vårdnad och bodde hos modern. Modern anklagade fadern för att ha 

misshandlat barnet. Domstolen adresserade inte påståendet i domskälen, men uttryckte istället 

att det i målet hade ”framkommit att båda föräldrarna är lämpliga som vårdnadshavare” 

samt att fadern ”inte använt sin del i vårdnaden på ett sätt som skadat barnet.” I ett annat 

mål219 hade fadern väckt talan mot modern om gemensam vårdnad i första hand. Fadern 

anklagade modern för att lida av psykisk ohälsa. Modern i sin tur påstod att fadern 

missbrukade hasch samt hade begått narkotikabrott. I målet uppmärksammade domstolen inte 

något av påståendena i domskälen utan fastslog istället följande: ”Det har inte framkommit att 

någon av föräldrarna skulle vara olämplig som vårdnadshavare. Det framgår att båda parter 

är kärleksfulla och ansvarstagande föräldrar som är måna om [barnets] bästa och att 

[barnet] har det bra såväl när han bor hos [fadern] som hos [modern].” Ordvalet ”lämplig” i 

dessa mål skulle kunna syfta på föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets grundläggande 

behov enligt 6:1-2 FB. Oavsett så ter det sig ändå märkligt att domstolen säger att inget 

framkommit som tyder på att någon av föräldrarna är olämplig respektive att det framkommit 

att båda föräldrarna är lämpliga som vårdnadshavare då det tydligt framkommit uppgifter som 

talar i motsatt riktning och domstolen inte någonstans i domskälen diskuterat och avfärdat 

dessa. Möjligen kan man tänka sig att det är i just detta konstaterande som domstolen avfärdar 

risken, och att det därmed är någon slags riskbedömning som gestaltas i dessa korta meningar. 

Dock har jag inte bedömt att detta kan klassas som en riskbedömning. Domstolens förmåga 

                                                
218 Mål nr 15. 
219 Mål nr 23. 
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att ta till vara på och utreda sådana allvarliga påståenden kan starkt ifrågasättas i mål där 

domstolen agerar på detta sätt. Domstolens val av formulering får det att framstå som att de 

inte alls, inte ens vid sidan av de nedskrivna domskälen, uppmärksammat påståendet eller 

tillmätt det någon som helst vikt. 

 

5.3.2 Prövningen av påståendet 
I studien har jag också undersökt i vilken utsträckning domstolarna gör en självständig 

prövning av grunden för påståendet, där de så att säga ”vrider och vänder” på vad som talar 

för att påståendet stämmer respektive mot att påståendet stämmer. Av de 88 påståenden som 

ens uppmärksammades i domskälen prövade domstolarna 46 st. av dessa, och prövade inte 42 

st. Ingen kategori av påståenden prövades i någon avsevärd större utsträckning än andra.220 

 

I flera mål uttryckte domstolen tydligt att någon prövning av grunden för påståendet inte 

gjordes. I ett mål221 hade modern anklagat fadern för att ha utövat våld mot henne samt för att 

ha hotat att föra bort barnet. Fadern hade riktat andra typer av anklagelser mot moderns 

familj. Domstolen uttalade följande apropå föräldrarnas ”konflikt” som inte hade blivit bättre 

sedan modern flyttat från den stad där båda föräldrarna tidigare bott: “Tvärtom kan 

konstateras att även målet i tingsrätten till stor del kommit att handla om – befogade eller 

obefogade [min fetstil] – beskyllningar mot den andre föräldern och/eller dennes familj.” I 

andra mål var det tydligt att domstolen inte ansåg det nödvändigt att pröva grunden för 

påståendet då det ändå bedömdes föreligga andra förhållanden och omständigheter som ledde 

domstolen till ett domslut som inte s.a.s. stod i strid till påståendet om det skulle bedömas 

vara sant. I ett sådant mål222 gällde frågan vårdnaden om barnet. Modern hade anklagat fadern 

för att ha utövat våld mot henne samt för att ha missbruksproblem. Domstolen anförde: “I 

målet har det dessutom riktats allvarliga anklagelser mot [fadern]. Oavsett om dessa 

påståenden är sanna eller inte [min fetstil] föreligger skäl, på grund av [faderns] frånvaro, 

att förordna i enlighet med [moderns] yrkande.” Fadern befann sig vid tiden då 

huvudförhandlingen ägde rum på okänd adress och hade sedan ca sju månader inte velat ge 

sig till känna. Domstolen fann att modern redan på grund av att fadern varit frånvarande borde 

                                                
220 66.6 % av påståenden om missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet prövades, 57.1 % av påståenden om risk 
för olovligt bortförande, 50 % av påståenden om övergrepp mot barn samt 45.2 % av påståenden om övergrepp 
mot någon annan i barnets familj. 
221 Mål nr 8. 
222 Mål nr 27. 
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tillerkännas ensam vårdnad om barnet, och fann det därför inte nödvändigt att gå närmare in 

på risken för att barnet skulle fara illa.  

 

I sådana mål där det finns andra uppenbara omständigheter till varför den förälder som blivit 

anklagad för något t.ex. inte ska få del i vårdnaden ser jag inget problem med att domstolen 

inte prövar påståendet och inte heller gör någon riskbedömning (se om det senare avsnitt 

5.8.3). När domstolen i vissa mål inte redovisar en prövning av påståendets grund utan att ha 

en sådan synlig anledning till detta kan det däremot vara ett problem. Precis som i mål där 

påståendet inte alls uppmärksammas i domskälen kan man också i dessa mål ifrågasätta hur 

mycket vikt domstolen verkligen lagt vid påståendet, särskilt om domstolen sedan inte heller 

redovisar någon riskbedömning eller domstolen finner att ingen risk föreligger. Men att någon 

prövning av påståendet inte redovisats kan också göra att man i mål där domstolen finner att 

det föreligger en risk för att barnet far illa ifrågasätter om domstolen verkligen kritiskt 

granskat påståendet. Jag anser därmed att det är av stor vikt att domstolen gör och redovisar 

sin bedömning av påståendets grund. 

 

Det gick inte att se något tydligt mönster av att domstolarna i mindre utsträckning gjorde en 

självständig prövning av påståendet då det fanns en tidigare fällande brottmålsdom eller 

tvärtom t.ex. en friande sådan i bakgrunden att basera sin bedömning på. I 15 av de 23 mål 

där det förelåg en tidigare dom och i 11 av 19 där en anmälan inte lett någonstans, 

förundersökning lagts ner o.s.v. prövades påståendet och dess grund dock inte självständigt av 

den aktuella domstolen.  

 

5.3.3 Bristande prövning då ett yrkande medges eller föräldrarna kommer 
överens 

En observation jag gjort under studien är att i de mål där ett yrkande medges av den andre 

parten, där yrkande återkallas eller i mål där föräldrarna når en överenskommelse under 

handläggningens gång, finns det brister i domstolens redovisning av sina bedömningar. Redan 

majoriteten av de 279 mål som sorterades bort av de jag beställt från de tre tingsrätterna 

slutade med att domstolen dömde i enlighet med vad föräldrarna enats om. I dessa mål 

presenterades oftast endast parternas yrkanden och inte deras grunder. Informationen var 

därmed så knapphändig att det inte gick att utläsa om något påstående om att det fanns risk 

för att barnet skulle fara illa fanns och målen kunde därmed inte ingå i studien. I dessa mål 

var också domskälen sparsamt utformade. Domstolen nöjde sig oftast med att konstatera att 
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parternas överenskommelse eller vad en part medgivit kunde antas eller fick anses vara till 

barnets bästa och att det därmed fanns förutsättningar att förordna i enlighet med detta. En 

vanlig formulering var följande: “Vad parterna kommit överens om kan antas vara förenligt 

med barnets bästa. Tingsrätten förordnar därför i enlighet med parternas överenskommelse.” 

Det framgick därmed inte om domstolarna i dessa mål närmare utrett frågorna i målen. Det 

framstod som att domstolarna förutsatte att överenskommelsen var i enlighet med barnets 

bästa och därmed inte gjorde någon prövning av frågan, trots sin utredningsskyldighet. Också 

i flera av de mål jag slutligen studerade fann jag att domstolens prövning av frågorna i målet 

inte var alls lika utförlig i dessa mål som mål där parterna var oense ända fram till 

huvudförhandlingens slut. I det mål som redogörs för under avsnitt 5.7.1.3 (mål nr 62) gjorde 

domstolen däremot en prövning av det påstådda våldet mot modern och risken för att barnet 

skulle fara illa, trots att modern under handläggningen medgivit faderns yrkande om ensam 

vårdnad. 

 

Domstolens sätt att formulera domslutet i dessa mål är ett utslag av tanken om att en 

samförståndslösning mellan föräldrarna kan antas vara bäst för barnet. Som nämnts i avsnitt 

2.4 anses förutsättningarna för att en samförståndslösning ska hålla större än i fall där 

domstolen beslutar om vårdnads-, boende- och umgängesförhållandena. I de allra flesta fall 

stämmer detta säkert. Domstolen har dock en skyldighet för att målet blir tillräckligt utrett, 

och kan dessutom utöva domslutsinriktad officialprövning, d.v.s. besluta på annat sätt än 

parterna yrkat. Jag tycker därför att det är märkligt att domstolen i dessa mål endast kort 

konstaterar att medgivandet eller överenskommelsen kan antas vara förenligt med barnets 

bästa. Också detta ordval i flera av målen tyder på att domstolen inte riktigt gjort en fullgod 

utredning. De skriver sällan t.ex. att överenskommelsen är förenlig med barnets bästa. 

 
5.4 Domstolarnas riskbedömning 
5.4.1 Då en riskbedömning redovisades 
Av de 88 påståenden som uppmärksammades i domskälen diskuterades 18 st. i andra 

sammanhang än risken för att barnet far illa (se avsnitt 5.8.3). De 70 kvarstående påståendena 

var aktuella för sammanlagt 109 frågor (d.v.s. om vårdnad, boende eller umgänge). En 

riskbedömning av påståendet redovisades för 74 st. av de frågorna, 36 st. för frågor om 

vårdnad, 30 st. för frågor om umgänge samt åtta st. för frågor om boende. I umgängesfrågorna 

var riskbedömningar därmed vanligast, då en sådan redovisades i 75 % av frågorna (30 av 40 

st.). För vårdnadsfrågorna redovisades riskbedömningar i 65.5 % av frågorna (36 av 55 st.) 
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och för boendefrågorna i 57.1 % av frågorna (8 av 14 st.). 28 st. av de påståenden som det 

redovisades en riskbedömning av förekom i mål där påståendet var aktuellt för flera frågor, 

t.ex. både för vårdnadsfrågan och boendefrågan. I dessa mål studerade jag om domstolen 

redovisade skilda riskbedömningar för varje fråga, vilket jag fann att de gjorde i de flesta mål.  

 

Störst andel riskbedömningar redovisades för risken för olovligt bortförande eller 

kvarhållande, där riskbedömningar redovisades i 77.7 % av de frågor där en sådan var aktuell 

(7 av 9). För påståenden om missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet redovisades en 

riskbedömning i 76.9% av de frågor där det var aktuellt (20 av 26). En riskbedömning av 

påståenden om övergrepp mot barnet redovisades i 70.9 % av de frågor där en riskbedömning 

var aktuell (22 av 31). För påståenden om övergrepp mot förälder redovisades en 

riskbedömning i 59.5 % av frågorna (25 av 42).  

 

5.4.2 Då en riskbedömning inte redovisades 
För 35 frågor där påståendet var aktuellt redovisade domstolen ingen riskbedömning. Det 

innebär att i drygt 32 % av de frågor där domstolen borde ha gjort en riskbedömning 

redovisades ingen sådan. Av dessa gällde 19 frågor vårdnad, tio st. umgänge samt sex st. 

boende.223 För nio av dessa frågor konstaterade domstolen ändå uttryckligt att det fanns en 

risk, samt för två frågor att det inte fanns en risk. Någon form av riskbedömning har därmed 

skett i dessa mål utan att den redovisats.224 Det är också möjligt att domstolen företagit en 

riskbedömning, kanske till och med en utförlig sådan, även i de andra frågorna. Men eftersom 

en sådan inte redovisats är det även här lätt att ifrågasätta vilken vikt domstolen egentligen 

fäst vid påståendet och risken för att barnet far illa. Av de 26 frågor där ingen riskbedömning 

redovisades och det inte heller konstaterades att en risk förelåg beslutade domstolen om 

gemensam vårdnad i fyra mål, växelvis boende i tre fall, boende hos den som påståendet 

gällde i ett fall samt i sex fall att barnet skulle ha umgänge med den förälder som påståendet 

gällde, varav ett mål där umgänget skulle trappas upp och utökas med tiden. I 53.8 % av de 

frågor där en riskbedömning inte redovisades beslutade domstolen därmed att barnet skulle 

stå under vårdnad av, bo hos eller umgås med den förälder som påståtts utgöra en risk för att 

barnet far illa. För dessa utgångar var barnets behov av en nära och god kontakt med föräldern 

                                                
223 Eftersom dessa siffror endast är baserade på om en riskbedömning faktiskt syns i domskälen eller inte, finns 
det en möjlighet att domstolen ändå i några mål ändå företagit en riskbedömning som de inte tydligt redovisat i 
domskälen. 
224 De frågor i vilka domstolen uttryckt att en risk för att barnet far illa bedömts föreligga har räknats in i den 
fortsatta studien av riskens påverkan på målets utgång. 



53 
 

ett vanligt argument från domstolens sida. Andra motiveringar var att det inte förelåg något 

som talade mot gemensam vårdnad samt växelvis boende, samt avsaknaden av 

samarbetsproblem eller att dessa inte var tillräckligt svåra för att tala mot gemensam vårdnad. 

I andra mål framhölls utredningar och förhör som visat att föräldern är en bra förälder. 

Särskilt i de mål där domstolen beslutar att barnet skulle stå under vårdnad av, bo hos eller 

umgås med den förälder som påståtts utgöra en risk för att barnet far illa är det viktigt att 

domstolen redovisar sitt resonemang kring varför en risk inte anses föreligga (och att de 

överhuvudtaget företagit en sådan bedömning!). Annars går det att ifrågasätta om domstolen 

verkligen gjort en ändamålsenlig bedömning av omständigheterna i målet och sina beslut i 

frågorna. 

 

I ett mål225 där domstolen inte redovisade någon riskbedömning konstaterade domstolen ändå 

uttryckligen följande: “Även om [fadern] och [modern] är olika som personer har det inte 

framkommit något som tyder på att endera av dem skulle vara olämplig som boendeförälder; 

tvärtom gör tingsrätten bedömningen att båda synes mycket engagerade i sonen och i högsta 

grad måna om hans bästa, både i fråga om hans sociala utveckling och möjligheterna till ett 

förbättrat studieresultat.” I målet hade fadern anklagat modern för att ha utövat våld mot 

deras son. Modern förnekade det. En polisanmälan som skolan gjort samt en utredning om 

LVU hade lagts ner. Någon uttrycklig riskbedömning redovisades inte. Domstolen nämnde 

endast att de utredningar som inletts lagts ner och att modern inte längre var misstänkt för 

brott i någon utredning. För kommentarer kring detta hänvisas till vad som sagts om liknande 

bedömningar i mål där påståendet inte alls uppmärksammas i domskälen i avsnitt 5.3.1. 

Domstolens hänvisning till att utredningar om våldet lagts ner är inte heller tillräcklig då 

domstolen ska göra en egen bedömning av frågan oavsett om föräldern friats från misstankar. 

 

I vissa frågor där ingen riskbedömning av påståendet redovisades kan det ha berott på att det 

fanns andra omständigheter som ändå s.a.s. talade för ett beslut som låg i linje med påståendet 

(t.ex. att den förälder som påståendet gällde inte skulle få del i vårdnaden). Här hänvisas till 

den redovisning som gjorts av mål nr 27 under avsnitt 5.3.2. 

 

Ingen större skillnad vad gäller om domstolen redovisade en riskbedömning eller inte kunde 

skönjas mellan de olika typerna av påståenden, riskbedömningar gjordes i ungefär lika stor 

                                                
225 Mål nr 53. 
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utsträckning. Till skillnad från vad Barnombudsmannen fann i sin undersökning 2005226 fann 

jag i min studie av domarna inga tendenser hos domstolarna att redovisa riskbedömningar i 

fler mål där det fanns en tidigare dom för en sådan händelse som påståendet gällde. I 15 

frågor där en dom fanns gjordes en riskbedömning, och i 14 sådana frågor gjordes ingen 

riskbedömning.  

 

5.4.3 Hur väl utförliga var domstolarnas redovisade riskbedömningar? 
Om riskbedömningarna som sådana kan sägas att även i de domar där domstolen i domskälen 

redovisat någon form av riskbedömning var den ofta väldigt kortfattad. Av de 74 st. frågor där 

jag bedömt att någon form av riskbedömning redovisades lyfte domstolen i hela 51 st. av 

dessa i domskälen nästan enbart fram argument som låg i linje med domstolens bedömning av 

om en risk för att barnet for illa förelåg eller inte. D.v.s. att i de frågor där domstolen slutligen 

bedömde att en risk förelåg redovisades i riskbedömningen nästan enbart omständigheter som 

talade för att en risk förelåg, och på motsatt sätt redovisades nästan enbart omständigheter 

som talade mot att en risk förelåg i de frågor där en risk i slutändan inte bedömdes föreligga. I 

endast elva frågor fördes ett resonemang med både omständigheter som talade mot respektive 

för att risk för att barnet skulle fara illa förelåg.  

 

Ofta var det otydligt var domstolen menade att själva riskbedömningen gjordes. Domstolen 

använde t.ex. sällan ordet ”riskbedömning” för att tydliggöra att och var i domskälen 

riskbedömningen gjordes. Även i mål där domstolen gjorde en riskbedömning var det därmed 

onödigt svårt att följa domstolens resonemang, och det var uppenbart att mycket lämnats 

utanför de nedskrivna domskälen. I vissa domar var domstolen däremot mer tydlig. I ett 

mål227 skrev domstolen följande: “[Faderns] brottslighet utgör, även om han ännu inte är 

dömd, en allvarlig tankeställare vad det gäller hans föräldraförmåga. Det är rättens uppgift 

att göra en riskbedömning bl.a. vad det gäller denna fråga.” I ett fåtal mål hade domstolarna 

också gjort en pedagogisk rubrikindelning.  

 

Sammanfattningsvis kan därmed sägas att domstolarna brister i att göra eller åtminstone 

redovisa riskbedömningar i frågor där en sådan borde göras. När domstolarna väl gör en 

riskbedömning är den ofta bristfälligt redovisad. Riskbedömningarna är ett mycket viktigt 

verktyg i mål där det framkommer uppgifter som kan innebära en risk för att barnet far illa, 

                                                
226 Barnombudsmannen (2005) s. 42. 
227 Mål nr 18. 
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och det är viktigt att en riskbedömning görs på ett adekvat sätt. Med detta menar jag att 

domstolen gör en bedömning steg för steg där alla relevanta omständigheter vägs mot 

varandra. Särskilt när domstolen finner att det inte föreligger en risk för att barnet far illa trots 

de påståenden och uppgifter som förts fram i målet framstår det som viktigt att domstolen 

redovisar varför den bedömt att det inte föreligger en risk för att barnet far illa. I en 

övervägande del av de frågor där någon form av riskbedömning gjordes redovisade domstolen 

i domskälen nästan enbart de omständigheter som gav stöd för bedömningen.  

Domstolen verkar korta ner sin redovisning av riskbedömningen till att nästan enbart omfatta 

sådant som talar för den bedömning domstolen gjort, och inte sådant som talar mot 

domstolens bedömning vilket riskerar att snedvrida bilden av förutsättningarna i målet och 

vad domstolen haft att ta hänsyn till i sin riskbedömning. Det kan såklart vara så att det i flera 

av målen endast framkommit sådant som talade för respektive endast sådant som talade mot 

att det fanns en risk för att barnet skulle fara illa. Att så var fallet i så många av målen som 

dessa siffror antyder finner jag dock inte troligt. 

 

5.4.4 Vad talade för respektive mot att en risk för att barnet skulle fara illa 
förelåg? 

Vilka omständigheter lyftes då fram av domstolarna i riskbedömningen? Sådant som ansågs 

tala för att det fanns en risk för att barnet far illa var framför allt åsikter från de professionella 

som utfört en vårdnads-, umgänges eller boendeutredning och vad de i vissa fall också 

uppgett muntligen. Sådant som domstolarna ansåg talade för att själva riskfaktorn förelåg var 

vittnesmål, omkringliggande omständigheter som talade för att t.ex. det påstådda våldet skett, 

att uppgifterna som föräldern lämnat ansågs trovärdiga. Också erfarenheter från tidigare togs 

med i bedömningen t.ex. att en förälder flera gånger omhändertagits berusad. Domstolen 

hänvisade också i några mål till tidigare brottmålsdomar mot föräldern. Omständigheter som 

lyftes fram i förhållande till om tillräcklig risk förelåg var t.ex. om ett tidigare umgänge 

fungerat dåligt, en förälder inte ”bättrat sig” efter ett tidigare fängelsestraff och i ett mål att 

fadern, som blivit dömd för ett våldsbrott mot modern, inte hade insikt i vad han gjort. 

Gällande risk för olovligt bortförande lyftes också förälderns anknytning till ett annat land 

respektive låga anknytning till Sverige fram. 

 

Sådant som ansågs tala mot att en risk för att barnet skulle fara illa förelåg var främst att det 

inte framkommit något som talade för att den påstådda omständigheten förelåg eller att det 

inte visats. Också att uppgifterna inte var trovärdiga användes som argument i vissa mål. 
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Även vittnesmål som talade mot att riskfaktor förelåg lyftes fram. Flera hänvisningar gjordes 

till att den som utfört vårdnads-, boende eller umgängesutredningen inte funnit att någon risk 

förelåg. I flera mål där en polisanmälan inte lett någonstans, förundersökning lagts ner eller 

föräldern blivit friad efter rättegång ansågs detta tala mot att riskfaktor förelåg. På samma sätt 

värderades också att ett barns kontakt med BUP inte lett till några åtgärder. I vissa mål där 

utredaren i en vårdnads-, boende eller umgängesutredning konstaterat att risk förelåg riktades 

kritik mot utredningen. Också tidsaspekten lyftes fram, t.ex. att föräldern avtjänat det straff 

denne fått för sin handling, att handlingen skett flera år tillbaka i ett upprört tillstånd, att 

föräldern på senare tid bättrat sig, respekterat besöksförbud samt att föräldern och barnen 

numera har en god relation.  

 

Detta är bara ett axplock av domstolarnas vanligaste argument för och mot att det förelåg risk 

för att barnet far illa. Bara av denna korta genomgång syns att omständigheterna ofta kan 

viktas åt olika håll. Å ena sidan talar vårdnadsutredningen för att risk finns, å andra sidan kan 

kritik riktas mot hur utredningen genomförts. En fällande dom kan tala för att risk finns, men 

att föräldern avtjänat sitt straff kan tala mot.  

 

5.5 Riskbedömningarnas utfall 
5.5.1 Hur ofta bedömdes en risk för att barnet skulle fara illa föreligga? 
23 av 74 (30.1 %) riskbedömningar slutade med att en risk ansågs föreligga. En risk för att 

barnet skulle fara illa bedömdes därmed finnas i 14 st. umgängesfrågor, åtta st. i 

vårdnadsfrågor och en boendefråga. Tre av dessa avsåg risk för olovligt bortförande eller 

kvarhållande, tolv st. påståenden om övergrepp mot annan i barnets familj, två st. påståenden 

om övergrepp mot barnet samt sex st. påståenden om missbruk, psykisk ohälsa eller 

kriminalitet. 
 

I 68.9 % av riskbedömningarna resulterade i att ingen risk för att barnet skulle fara illa ansågs 

föreligga. Risk bedömdes därmed inte föreligga i 28 st. vårdnadsfrågor, 16 st. umgängesfrågor 

samt sju st. boendefrågor. Av de påståenden som inte ledde till att en risk ansågs föreligga 

gällde fyra st. olovligt bortförande eller kvarhållande, 13 st. övergrepp mot annan i barnets 

familj, 20 st. övergrepp mot barnet samt 14 st. om missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet. 
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5.5.2 Risk endast på grund av riskfaktor? 
Jag har i min studie av målen sett på riskbedömningarna som en sådan tvåstegsbedömning 

som Anna Kaldal formulerat (se avsnitt 4.3.3). En riskbedömning består därmed av en 

bedömning av om en riskfaktor föreligger i steg ett, samt en bedömning av om tillräcklig risk 

föreligger i steg två. Som nämndes där finns det vissa riskfaktorer som automatiskt kan anses 

medföra en tillräcklig risk eftersom riskfaktorn i sig är så pass allvarlig. Vid studien av målen 

märkte jag att domstolarna ganska ofta enbart redovisade en bedömning av om en riskfaktor 

förelåg eller inte, med följden att en risk för att barnet for illa ansågs föreligga om en 

riskfaktor hade visats samt att en sådan risk inte ansågs föreligga om riskfaktor inte hade 

visats.  

 

40 riskbedömningar slutade med att risk inte ansågs föreligga på grund av att ingen riskfaktor 

förelåg, 35 st. p.g.a. att det inte ansågs visat eller inte framkommit tillräckligt stöd för att 

riskfaktorn förelåg samt fem st. på grund av att uppgiften inte bedömdes vara trovärdig. Elva 

riskbedömningar resulterade i att riskfaktor ansågs föreligga, men inte tillräcklig risk. Ett bra 

exempel var ett mål där domstolen bedömde att föräldern visserligen hade ”en psykiatrisk 

problematik” men att det, med hänvisning till ett läkarintyg, inte påverkade lämplighet som 

förälder negativt.228 Andra återkommande motiveringar för dessa bedömningar var att den 

konstaterade riskfaktorn låg en längre tid tillbaka i tiden, att föräldern därefter bättrat sig och 

att barnet numera har en god relation till föräldern. I ett mål229 där fadern anklagats för att ha 

hotat och kränkt modern samt i övrigt uppträtt mycket aggressivt mot henne genom att t.ex. 

sparkat på hennes dörr anförde domstolen att det faktum att fadern “har ett hetsigt humör och 

kan ha handlat oöverlagt och frustrerat i samband med ett avsett umgängestillfälle är inte 

något som i sig diskvalificerar honom som vårdnadsförälder.” 

 

I hela 17 av de 23 riskbedömningar som slutade med att en risk bedömdes finnas förde 

domstolen inget synligt resonemang om varför risk ansågs föreligga, d.v.s. varför tillräcklig 

risk förelåg. Istället framstod det som att domstolen bedömde att det fanns en risk för att 

barnet skulle fara illa endast på den grunden att själva riskfaktorn ansågs föreligga. 230 

                                                
228 Mål nr 65. 
229 Mål nr 56. 
230 Hollander gjorde samma typ av observation i sin studie av riskbedömningar i LVU-mål. Där fann hon att den 
egentliga prövningen endast avsåg riskfaktorerna i barnets miljö och om de var bevisade. Om riskfaktorerna 
ansågs finnas ledde det till ett omhändertagande om barnet, s. 348 och 350 ff. 
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Eftersom det ändå var relativt få riskbedömningar som utmynnade i att en risk ansågs 

föreligga, är det svårt att dra några generella slutsatser kring vilka riskfaktorer som anses ha 

sådan ”inbyggd” risk. I samtliga sex riskbedömningar som slutade med att en risk ansågs 

föreligga då det framkommit påståenden om missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet 

gjordes endast en bedömning av om riskfaktorn förelåg. Likadant var det för de två frågor där 

det bedömdes finnas en risk för att barnet skulle fara illa då påståenden om övergrepp mot 

barnet framförts. För övergrepp mot förälder gjordes en sådan bedömning i åtta av de tolv 

frågor där risk bedömdes finnas, samt för olovligt bortförande eller kvarhållande i en fråga av 

tre.  

 

Endast för sex st. frågor där risk ansågs finnas gjorde domstolen en bedömning av om en 

tillräcklig risk fanns och ansåg att så var fallet. Med detta åsyftas att domstolen gjorde en 

bedömning av varför den konstaterade riskfaktorn medförde en risk för att barnet i målet 

skulle vara illa. 

 

Det är naturligt att då en riskfaktor inte anses föreligga så stannar riskbedömningen där och en 

risk bedöms därmed inte föreligga. Vad som är intressant är att domstolarna ofta verkar 

bedöma att risk finns då riskfaktor föreligger, utan att redovisa en bedömning av om det 

faktiskt innebär en risk för barnet. Precis som nämnts i andra avsnitt så kan det vara så att 

domstolen utanför de nedskrivna domskälen fört ett resonemang om tillräcklig risk. Jag anser 

att det är av vikt att domstolen för ett sådant synligt resonemang i domskälen. Det är viktigt 

att förklara varför den omständigheten i just det här fallet för just det här barnet utgör en risk 

för att barnet ska fara illa. Också då det är uppenbart på vilket sätt barnet riskerar att fara illa, 

tycker jag det är av vikt att domstolen ändå skriver varför. Varför kan det här barnet fara illa 

av att bo hos en förälder med psykiska problem, eller umgås med en förälder som utövat våld 

mot barnet? Det handlar dels om att synliggöra problematiken och uppmärksamma olika 

situationer som barn kan fara illa av, dels om att undvika att göra schablonmässiga 

bedömningar. Att en viss omständighet föreligger eller tidigare förelegat borde enligt min 

mening inte automatiskt medföra att en förälder bedöms olämplig som t.ex. vårdnadshavare, 

vilket kanske är faran om en (tillräcklig) risk för att barnet far illa bedöms föreligga endast 

p.g.a. förekomsten av en riskfaktor. En mer ingående bedömning måste göras.  

 



59 
 

5.5.3 Användandet av skyddsfaktorer 
I de studerade målen har domstolen resonerat olika kring risk och skyddsfaktorer. I vissa mål 

har domstolarna först konstaterat att det föreligger en risk för att barnet far illa, och sedan 

kopplat på skyddsfaktorer. I andra mål har domstolarna vägt in riskfaktorer i själva 

riskbedömningen. Nedan följer några exempel på mål där olika skyddsfaktorer diskuteras. 

 

I ett mål231  där fadern tidigare dömts för bl.a. grov kvinnofridskränkning och misshandel mot 

modern konstaterade domstolen att det förelåg en konkret risk för att fadern på nytt skulle 

utsätta modern för brott och för att barnen skulle fara illa. Domstolen konstaterade att risken 

inte tidigare kunnat ”motverkas genom det begränsade och övervakade umgänge som 

förevarit.” Att besluta om ett sådant begränsat och övervakat umgänge igen, att tillämpa 

sådana skyddsfaktorer, ansågs därför inte i målet kunna minska risken för att barnet skulle 

fara illa. I målet konstateras en risk först, och skyddsfaktorerna diskuteras i förhållande till att 

minska risken. 

 

I ett annat mål232 vägdes skyddsfaktorn tydligt in i själva riskbedömningen. Föräldrarna i 

målet hade tidigare haft gemensam vårdnad, och domstolen bedömde att denna skulle bestå. 

Den större frågan var däremot var barnen, som innan domen bott hos fadern, skulle bo. 

Fadern var vid tiden för huvudförhandlingen i målet åtalad för grovt vapenbrott, grovt 

vållande till kroppsskada samt grovt häleri, och det fanns därmed en risk för att fadern skulle 

få ett fängelsestraff. Domstolen konstaterade att faderns kriminella belastning otvivelaktigt 

tyngde hans föräldraförmåga. Den riskbedömning som gjordes i målet tog främst sikte på hur 

det skulle påverka barnen om fadern blev frånvarande på grund av ett fängelsestraff. Som 

skyddsfaktor framhöll domstolen att barnen hade en styvmor: “För det fall att [fadern] på 

grund av häktning, fängelsestraff eller av annan anledning skulle vara förhindrad att utöva 

sina skyldigheter som vårdnadshavare för [barnen] är det [barnens styvmoders] skyldighet 

att ta hand om barnen.” Domstolen konstaterade att någon risk för att barnen skulle fara illa 

inte förelåg. “Tingsrätten finner sammanfattningsvis att riskbedömningen utfaller på så sätt 

att [barnen], om det inte inträffar någon radikal förändring i familjebilden, inte löper någon 

risk genom att bo hos pappa. [Moderns] påståenden att barnen får ett bristfälligt 

omhändertagande vinner inget stöd i utredningen. Man kan utgå ifrån att barnen blir väl 

omhändertagna även om [fadern] skulle vara frånvarande under en tid.” Utgången i blev att 

                                                
231 Mål nr 28. 
232 Mål nr 18. 
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barnen även fortsättningsvis skulle bo hos fadern. Avgörande för utgången var “ytterst 

barnens stora sociala nätverk i [staden där de bodde] och [moderns] negativa inställning till 

[fadern] och hans familj, med de konsekvenser detta kan få […].” 

 

I ett annat mål233 där skyddsfaktorn vägdes in i riskbedömningen hade modern anklagats för 

att ha missbruksproblem. Domstolen anförde följande: ”Att ett barn har två vårdnadshavare 

är dock en trygghet för barnet i flera avseenden. Om exempelvis en förälder av något skäl 

tillfälligt brister i ansvaret kan den andre föräldern träda in. På grund härav och då det inte 

finns några omständigheter som med någon styrka talar emot får det anses vara bäst för 

[barnet] att hennes föräldrar har gemensam vårdnad om henne.” I målet beslutade 

domstolen förutom att föräldrarna skulle ha gemensam vårdnad också att barnet skulle bo 

växelvis hos sina föräldrar. Resonemanget är intressant eftersom gemensam vårdnad används 

som något som motverkar att risk för att barnet far illa finns. Självklart kan föräldrar med 

gemensamt ansvar för barnet kompensera för varandras brister i vissa situationer, men frågan 

är om det kan motverka att barnet far illa i varje situation då den förälder som ska ”träda in” 

inte är närvarande?  

 

5.5.4 Samband mellan brottmålsdom och konstaterad risk för att barnet far illa 
Ett samband kunde observeras mellan frågor där en dom förelåg och risk bedömdes finnas 

samt frågor där t.ex. en förundersökning lagts ner eller föräldern friats i domstol och risk inte 

bedömdes finnas. Av de 23 frågor där domstolen bedömde att risk fanns det en tidigare dom i 

tolv st. av dem. Motsvarande siffra för de där risk inte ansågs föreligga var tre st. domar. Av 

de 51 frågor där risk inte ansågs föreligga fanns uppgifter om en anmälan som inte lett 

någonstans, en förundersökning som lagts ner eller en friande dom i 15 av dessa. I de frågor 

där risk ansågs finnas fanns två sådana uppgifter. I ett mål234 där modern anklagat fadern för 

att bl.a. ha utövat våld mot parternas barn konstaterade domstolen följande: “[Modern] har 

gjort gällande att det faktum att [fadern] dömts för fridsbrott mot [barnet] vid tingsrätten 

talar mot att han ska få ha umgänge. Domen är i den delen dock ogillad i hovrätten, varför 

den inte kan tillmätas någon särskild betydelse.” Domstolen menar att eftersom anklagelsen 

om fridsbrott mot barnet ogillats av hovrätten har den anklagelsen ingen betydelse för 

umgängesfrågan i det aktuella målet. Domstolen verkar inte göra någon egen bedömning av 

                                                
233 Mål nr 51. 
234 Mål nr 28. 
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omständigheten, utan avfärda att riskfaktor föreligger och därmed att barnet inte riskerar att 

fara illa endast baserat på hovrättens bedömning. 

 

Sådana mål där domstolen konstaterar att påståendet inte i målet kan tillmätas någon 

betydelse endast på grund av att en domstol i ett brottmål inte funnit tillräckliga skäl för att 

fälla den tilltalade föräldern rimmar inte väl med vad som sagts i förarbeten. Som framgått av 

avsnitt 4.3.3 har däri framhävts att domstolen ska göra en självständig prövning när det finns 

såväl en fällande som en friande dom i bakgrunden, framför allt med hänsyn till att 

beviskraven i brottmål är högre än i vårdnads-, boende- och umgängesmål. I brottmål ska det 

för en fällande dom vara ställt utom allt rimligt tvivel att brottet begåtts av den tilltalade. I 

bedömningen av risken för att barnet kommer att fara illa i vårdnads-, boende- och 

umgängesmål ska det istället räcka med att det föreligger konkreta omständigheter som talar 

för att det finns en risk för att barnet skulle komma att fara illa.235 Det har uttryckligen sagts 

att t.ex. ett påstående om övergrepp därmed ska beaktas av domstolen i dessa mål även då 

t.ex. en förundersökning lagts ner.236 På samma sätt ska inte heller den omständigheten att det 

finns en fällande dom mot föräldern utan ytterligare bedömning automatiskt leda till att en 

risk för att barnet far illa anses finnas.237 

 

5.6 Riskens effekt på målets utgång 
Inräknat de mål där ingen riskbedömning redovisades, men domstolen ändå tydligt 

konstaterade att en risk förelåg (nio st.), bedömde domstolen att en risk för att barnet skulle 

fara illa förelåg i 32 frågor. I 30 av dessa kunde man se att risken fick någon påverkan på 

domslutet, 16 st. i vårdnadsfrågor och 14 i umgängesfrågor. Av de 30 gällde 14 st. risk för 

övergrepp mot någon i barnets familj, fem st. risk för övergrepp mot barnet, tre st. risk för 

olovligt bortförande eller kvarhållande samt sju st. risk för att barnet far illa p.g.a. förälders 

missbruk, psykiska ohälsa eller kriminalitet. En av vårdnadsfrågorna gällde det mål där det 

var oklart vad föräldern egentligen anklagats för (se avsnitt 5.2.1).  

 

I vårdnadsfrågorna bidrog risken i 15 fall till att den förälder hos vilken risken förelåg inte 

fick del i vårdnaden om barnet. I ett fall bidrog risken för att modern skulle utsättas för 

övergrepp av fadern istället till att fadern tillerkändes ensam vårdnad om barnet, se mer om 

                                                
235 Prop. 1992/93:139 s. 37 och prop. 1997/98:7 s. 49.  
236 Prop. 2005/06:99 s. 42. 
237 Kaldal s. 235. 
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detta avsnitt 5.7.1.3, mål nr 62. I umgängesfrågorna bidrog en konstaterad risk i nio fall till att 

inget umgänge skulle fastställas mellan barnet och den aktuella föräldern. I fem 

umgängesfrågor beslutades om umgänge, men med olika inskränkningar. I två fall skulle 

umgänge endast ske via telefon, i ett annat skulle umgänget upptrappas sakta.  

 

Risken var därmed inte den avgörande faktorn i alla dessa frågor. Endast i åtta frågor kunde 

sägas att risken för att barnet skulle fara illa var den faktor som fick avgörande betydelse för 

frågan. Vad domstolen anförde som något som s.a.s. talade i ”motsatt riktning” än risken för 

att barnet skulle fara illa var främst barnets behov av nära och god kontakt med båda sina 

föräldrar. Också då domstolen inte uttryckligen uttalade detta var det tydligt att det fanns som 

en underliggande faktor, t.ex. till att umgänge ändå utdömdes, men med restriktioner. Annat 

som kunde tala i motsatt riktning var barnets vilja, om barnet t.ex. uttryckt en vilja att stå 

under vårdnaden av den förälder hos vilken risken bedömts föreligga. Men också 

omständigheter som talade ”i samma riktning” som en konstaterad risk fick påverkan på 

frågornas utgång. Exempel på sådana omständigheter var att barnet och den förälder hos 

vilken risken bedömts föreligga haft dålig kontakt en längre tid eller att möjligheter till sociala 

insatser för barnet var större hos den andre föräldern. I två frågor var det två konstaterade 

risker som tillsammans talade för inskränkning i vårdnaden respektive umgänget med den 

förälder hos vilken riskerna bedömts föreligga. 

 

I 24 frågor ändrades förhållandena från hur de varit innan målet i fråga om vårdnaden eller 

umgänget, t.ex. från gemensam vårdnad till ensam vårdnad. I sex frågor stannade förhållande 

så som de var innan p.g.a. risken t.ex. att umgänge inte heller i fortsättningen skulle äga rum. 

 

Inte i en enda fråga ställdes två konstaterade risker mot varandra i slutändan. I de mål där 

flera påståenden förts fram mot båda föräldrarna kvarstod vid denna slutliga bedömning 

endast en konstaterad risk förutom, som nyss nämnts, i två av frågorna där två risker för att 

barnet far illa konstaterats. Riskerna avsåg dock samma förälder. 

 

Endast i två frågor kunde konstateras att risken inte fick någon uttrycklig effekt på målets 

utgång. I de båda målen diskuterades riskens betydelse domslutet inte alls. Den ena frågan 

gällde boende och risken gällde olovligt bortförande. Den andra frågan var vårdnad och risken 

gällde övergrepp mot barnets förälder. I boendefrågan blev utgången att barnet skulle bo hos 

den föräldern hos vilken risken inte förelåg. Anledningen var främst att barnet spenderat mest 
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tid hos den föräldern samt att föräldern på andra sätt ansågs mindre lämpad som 

boendeförälder. I vårdnadsfrågan blev utgången gemensam vårdnad om barnet. Den 

konstaterade risken för att barnet skulle fara illa diskuterades i den domen inte alls i 

förhållande till målets utgång.  

 

Av det anförda framgår att en konstaterad risk för att barnet kan fara illa i stor utsträckning 

påverkar domstolens slutliga bedömning av frågan. Barnets behov av en nära och god kontakt 

med båda föräldrarna är den princip som risken för att barnet far illa oftast ställs mot i målen, 

både uttalat och outtalat. Det är tydligt att det är den grund varifrån prövningen utgår. Också 

att gemensam vårdnad är utgångspunkten tycker jag framgår tydligt i de mål jag studerat. 

Alltid när vårdnadsfrågan ska prövas börjar domstolen med att pröva om det finns 

förutsättningar för gemensam vårdnad eller inte. Som framgått tidigare har det hävdats att det 

blivit en för stark presumtion för gemensam vårdnad, vilket t.ex. gjorde att risken för att 

barnet far illa inte beaktades. Numera framhävs att gemensam vårdnad inte är en presumtion, 

men en utgångspunkt. Jag vet inte om jag kan hålla med om att det finns en skillnad mellan de 

två begreppen, och oavsett tycker jag att det är positivt att barnets behov av en nära och god 

kontakt med båda sina föräldrar och föräldrarnas gemensamma ansvar för sitt barn är en 

utgångspunkt i vårt samhälle. Som en följd av att detta ska kunna vara utgångspunkten i krävs 

också att vi ser gemensam vårdnad som det bästa för barnet om inget talar i någon annan 

riktning. Det får såklart inte bli så, som det påståtts ha varit innan lagändringen 2006, att 

risken för att barnet far illa kommer i skymundan för detta. Om något indikerar att något inte 

står rätt till i barnets närhet måste det uppmärksammas och utredas. Om skäl talar för det ska 

den gemensamma vårdnaden upplösas, barnet inte bo med respektive inte umgås med den 

förälder som utgör en risk för barnets välmående. 

 

En observation var att domstolen sällan utnyttjade möjligheten att utdöma umgänge via 

telefon eller på annat sätt. Jag anser att det, utifrån vad som framkommit av domarna, hade 

varit ett alternativ i flera av de mål där något umgänge inte fastslogs. Det finns såklart mål där 

inte ens ett sådant umgänge är bra för barnet. Men så långt det är möjligt menar jag ändå att 

det är bra för ett barn att känna till och ha någon form av kontakt med båda sina föräldrar. 

 

5.7 Hur de olika riskfaktorerna hanterades och bedömdes 
I detta avsnitt redovisas observationer om de fyra olika kategorier av påståenden eller 

riskfaktorer som behandlas i studien. Under arbetet med uppsatsen och studiens 
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genomförande blev det uppenbart att de olika riskfaktorerna på vissa sätt liknar varandra och 

på andra sätt skiljer sig från varandra. T.ex. skiljer det sig på vilket sätt de riskfaktorer som 

räknas upp i 6:2 a 2 st 1 p FB syftar till att skydda barn från att fara illa och vilka intressen 

hos barnet som därmed skyddas. Också domstolarnas hantering och bedömning av de olika 

påståendena samt deras sätt att ”tillämpa” de olika riskfaktorerna skiljde sig åt på vissa sätt, 

men liknade varandra på andra sätt, 

 

Eftersom jag i studien inkluderade varje mål där det framfördes något som antydde att någon 

av de fyra kategorierna av riskfaktorer var aktuell (se avsnitt 1.3.2.2) innebär det att den 

förälder som framförde ett påstående som ingått i studien inte alltid uttryckligt hävdade att det 

därmed fanns en risk för att barnet skulle fara illa, eller ens lyfte fram påståendet som något 

som var negativt för barnet. I vissa mål kunde t.ex. en förälders påstående om att den andre 

föräldern tidigare haft missbruksproblem framkomma lite ”i förbifarten”, och inte som en 

konkret uttryckt oro för att barnet numera skulle fara illa hos den föräldern. I vissa mål 

påstods därmed att förhållanden hänförliga till någon av de fyra riskfaktorerna förelegat 

tidigare, ibland i kombination med en uttalad oro för att det skulle kunna inträffa igen 

samtidigt som sådana förhållandena i vissa mål påstods föreligga vid tiden för målet. Endast 

ett fåtal påståenden om olovligt bortförande eller kvarhållande byggde inte på tidigare 

händelser utan endast på omständigheter som gjorde den ena föräldern orolig för att något 

sådant skulle kunna ske. 

 

5.7.1 Övergrepp mot någon i barnets familj 
Det vanligaste påståendet var som redovisats ovan övergrepp mot en person i barnets familj. 

Precis som för alla påståenden om övergrepp mot barnet samt missbruk, psykisk ohälsa eller 

kriminalitet var samtliga påståenden om övergrepp mot barnets förälder baserade på tidigare 

händelser eller omständigheter. I samtliga sådana mål påstods därmed att den ena föräldern 

tidigare utövat våld eller begått andra övergrepp mot den andre föräldern (samt i två mål mot 

barnets syskon) inom det förhållande som tidigare funnits mellan föräldrarna. Den relation i 

vilka övergreppen skett var i samtliga mål avbruten, och den miljö i vilken de skett var 

därmed upplöst. Det blev tydligt att detta hade betydelse för domstolarnas riskbedömningar. 

Till skillnad från de andra riskfaktorerna så bedömdes denna riskfaktor i majoriteten av de 

mål där den var aktuell inte utifrån risken för att samma typ av övergrepp skulle inträffa igen. 

Olika resonemang kunde urskiljas kring vad den eventuella risken för att barnet skulle fara 

illa mer konkret bestod i. De olika typerna av resonemang presenteras i det följande. 
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5.7.1.1 Övergreppen bedöms innebära en risk för övergrepp mot barnet 
I tre av de tolv riskbedömningar som resulterade i att en risk ansågs föreligga på grund av 

övergrepp begångna mot barnets förälder resonerade domstolen på så sätt att detta kunde 

innebära en risk för att barnet själv skulle komma att utsättas för övergrepp av föräldern. I 

flera mål uttryckte domstolen också att förälderns omsorgsförmåga eller lämplighet som 

vårdnadshavare eller boendeförälder kunde ifrågasättas p.g.a. vad denne utsatt den andre 

föräldern för. Tre riskbedömningar tog sikte på detta. I ett mål238 anförde domstolen att 

faderns handlande (han hade utsatt modern samt sonen för fysisk och psykisk misshandel) 

innebar ”att [faderns] lämplighet som vårdnadshavare måste ifrågasättas.” I några av dessa 

mål verkade domstolen mer eller mindre, utan att gå närmare in på hur barnet riskerade att 

fara illa på grund av att föräldern utsatts för övergrepp, konstatera att en förälder som begått 

sådana handlingar mot barnets förälder per automatik är olämplig som vårdnadshavare eller 

boende- respektive umgängesförälder. Det verkade som att föräldern i dessa mål ansågs ha 

förverkat sin rätt till att t.ex. vara vårdnadshavare.  

 

5.7.1.2 Rädslan kan påverka föräldraförmågan hos den utsatta föräldern 
En annan tolkning av riskens konkreta innebörd rörde frågor om umgänge och tog fasta på 

den utsatte förälderns rädsla för den andre föräldern. Två sådana bedömningar gjordes. I dessa 

mål menade domstolen att eftersom rädslan hos den förälder som utsatts för övergreppen var 

så stor så riskerade ett reglerat umgänge mellan barnet och den som begått övergreppen att 

påverka förälderns föräldraförmåga vilket i sin tur skulle inverka negativt på eller vara 

skadligt för barnet. I dessa mål bedömde domstolen därmed inte nödvändigtvis att det förelåg 

någon egentlig risk för att föräldern på nytt skulle utsättas för övergrepp. Det faktum att det 

ansågs visat att sådana övergrepp skett tidigare och att rädslan hos den förälder som blivit 

utsatt därmed var berättigad ansågs innebära en risk för att barnet på så sätt skulle fara illa. I 

ett mål239 hade modern påstått att fadern hotat att föra bort barnet samt att fadern tidigare 

utsatt modern för våld. Modern hade ensam vårdnad om barnet. Umgänge hade tidigare skett 

mellan barnet och fadern i närvaro av kontaktperson, men hade vid tiden för 

huvudförhandlingen inte skett annat än över Skype sedan ca 1,5 år tillbaka. Modern och 

barnet bodde vid huvudförhandlingen sedan ca ett år tillbaka på skyddat boende. Det fanns en 

dom mot fadern för grov kvinnofridskränkning mot modern. Fadern uppgav att han endast 

                                                
238 Mål nr 5. 
239 Mål nr 46. 
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misshandlat modern en gång drygt två år tillbaka. Domstolen fann att fadern tidigare utövat 

våld mot modern och att han också efter att ha avtjänat sitt straff uppträtt hotfullt mot modern. 

Domstolen anförde dock följande som det största skälet till att en risk för att barnet skulle fara 

illa ansågs föreligga: “Av utredningen framgår vidare att det finns en överhängande risk för 

att ett umgänge, oavsett var det skulle äga rum, under rådande förhållanden skulle utsätta 

[modern] för en sådan påfrestning – inte minst genom risken för att hennes och [barnets] 

bostadsort skulle komma att avslöjas – att det skulle vara till men för hennes egen 

föräldraförmåga, vilket i sin tur riskerar att inverka negativt på [barnet].” Domstolen 

bedömde att umgänge inte skulle äga rum mellan barnet och fadern. 

 

Anna Kaldal gör en liknande observation. Hon framhåller att våld mot närstående till barnet 

lyftes fram i förarbeten redan innan införandet av risken för övergrepp mot någon i barnets 

familj i 6:2 a 2 st 1 p FB 2006, men att fokus där legat på barnets behov av trygghet (se 

avsnitt 4.2.2). Hon anför vidare att i de vårdnads-, boende- och umgängesmål från HD där 

våld mot närstående till barnet framkommit har den omständigheten bedömts påverka barnets 

behov av trygghet. Hon menar att bedömningen därmed inte baserats på den rättsliga grunden 

risk för att barnet far illa (våldet) utan istället på den rättsliga grunden barnets behov av 

trygghet (förälderns oro och dess inverkan på barnets trygghet).240 Jag håller inte helt med om 

den bedömningen. Eftersom det, som visats i avsnitt 4.2.1, inte finns någon uttömmande 

uppräkning av vad som kan anses medföra att ett barn far illa anser jag att denna bedömning 

mycket väl kan sägas ha gjorts inom ramen för att barnet far illa. I de mål där domstolen gör 

denna typ av bedömning tar domstolen visserligen inte ställning till om övergreppen kan 

komma att upprepas eller kanske istället riktas mot barnen, d.v.s. om föräldern utgör ett direkt 

hot mot barnets hälsa, utan bedömer att förälderns rädsla för och oro gällande den andre 

föräldern är tillräckligt för att barnet kan komma att fara illa. Jag menar därmed att det är 

rimligt att inom den aktuella bestämmelsens ”ram” tala om att barnet kan fara illa genom att 

dess behov av trygghet inte tillgodoses. Jag håller dock fullt med Kaldal när hon säger att 

barnets behov av trygghet på detta sätt används som en ”säkerhetsventil”. Ingen prövning görs 

av risken av att barnet har kontakt med en förälder som begått sådana övergrepp mot en till 

barnet närstående person.241 Domstolen undviker på detta sätt att bedöma om de påstådda 

övergreppen ens förekommit (i vissa mål) samt om de skulle kunna upprepas eller riktas mot 

barnet. Kaldal tror att detta på grund av att övergrepp mot närstående sedan 2006 också tagits 

                                                
240 Kaldal s. 237 f. 
241 Kaldal s. 238. 



67 
 

in i 6:2 a 2 st 1 p kanske kan ändras i framtiden.242 Jag kan inte uttala mig om hur det ser ut 

idag jämfört med tidigare, men konstateras kan åtminstone att domstolarna fortfarande gör en 

sådan bedömning i vissa mål. 

 

5.7.1.3 Övergreppen bedöms innebära en risk för att föräldern utsätts på nytt 
Risken för att barnet far illa i första punkten i 6:2 a 2 st FB tar sikte på en framtida skada för 

barnet. Risken för att någon i barnets familj utsätts för övergrepp bör därmed ta sikte på 

risken för att någon i barnets familj kan komma att utsättas för övergrepp i framtiden. Denna 

del av bestämmelsen i 6:2 a 2 st 1 p FB infördes för att det under senare år i flera 

undersökningar framkommit att många barn upplever våld i familjen och att det innebär en 

risk för barnets psykiska hälsa samt att reaktionerna hos ett barn som upplever våld i sin 

familj kan bli lika allvarliga som då barnet själv utsatts för övergreppet.243 Som nämnts ovan 

baseras påståenden om denna riskfaktor oftast på att övergreppen förekommit tidigare i den 

relation som barnets föräldrar tidigare levde i. I de mål som ingått i denna studie levde 

samtliga föräldrar under målets handläggning isär och våldet påstods inte utövas längre. Som 

framgått ses denna riskfaktor därmed ofta inte som just en risk för att barnets familjemedlem 

ska utsättas på nytt, utan istället en risk för att barnet själv ska utsättas, att förälderns rädsla 

ska inverka negativt på dennes föräldraförmåga och därmed på barnet eller att föräldern helt 

enkelt på grund av det inträffade inte passar som vårdnadshavare, boendeförälder eller 

umgängesförälder. I två mål diskuterade domstolen dock de tidigare inträffade övergreppen i 

termer av risk för att föräldern återigen skulle komma att utsättas för övergrepp. I ett av dessa 

mål244 bodde modern och barnen vid målets handläggning sedan ca ett år tillbaka, sedan 

uppbrottet från fadern, på skyddat boende och hade sekretessbelagda adressuppgifter. Fadern 

hade dessutom besöksförbud mot dem. Vid ett övervakat umgänge i särskilt avsedd lokal för 

övervakat umgänge hade personalen där ett halvår före handläggningen hört fadern fråga 

barnen efter moderns adress. Tingsrätten konstaterade med hänvisning till att fadern tidigare 

blivit dömd för brottslighet mot modern (bl.a. grov kvinnofridskränkning och misshandel), att 

modern och barnen numera hade skyddad adress samt till vad som framkommit i vårdnads- 

och umgängesutredningen att det förelåg ”[…] en konkret risk för att [fadern] ånyo ska 

utsätta [modern] för brott och att barnen ska fara illa.” 

 

                                                
242 Kaldal s. 238. 
243 Prop. 2005/06:99 s. 41 f. 
244 Mål nr 28. 
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Det andra målet245 där domstolen tog fasta på risken för att föräldern skulle utsättas för 

övergrepp igen i framtiden utmärkte sig. Målet inleddes med att fadern väckte talan mot 

modern om ensam vårdnad om parets son som vid huvudförhandlingen var 16 år gammal. 

Modern motsatte sig till en början faderns yrkande, men medgav det slutligen. Modern 

uppgav att fadern tidigare utsatt henne för våld. Barnet hade drygt ett år innan 

huvudförhandlingen flyttat till fadern. Modern framhöll hur hennes och sonens kontakt 

upphört sedan han flyttat till fadern, och att hon trodde att orsaken var att fadern och sonens 

äldre bröder ansåg att sonen inte skulle ha umgänge med modern annat än hemma hos fadern, 

vilket modern inte kunde tänka sig. Av utredningen framkom att det fanns en dom mot fadern 

avseende misshandel och olaga hot mot modern. Fadern hade också tidigare varit ålagd 

besöksförbud mot modern, vilket han överträtt. Av dokumentation från sociala utredningar 

framgick också att fadern tidigare slagit även sonen, men att sonen och fadern uppgett att det 

inte skett. Av utredningen framgick vidare att sonen uttryckt att han ville bo med fadern. 

Modern sa att det på grund av att sonen numera bodde hos fadern och inte hade kontakt med 

henne vore det bättre för honom att ha endast en vårdnadshavare. Dock framgick också 

följande: “Vid samtal med [modern] den 1 mars 2011 framkommer att hon är rädd för 

följderna av domstolsförhandlingen, att hon anser att det bästa för [sonen] är att hon får 

fortsatt ensam vårdnad om honom men att hon samtidigt är rädd för sitt liv om domstolen 

beslutar så. Vidare framkommer det att hon känner sig hotad av både [fadern] och den man 

som hon nyligen skilt sig från.” Domstolen anför vidare att: “Hon tror inte att [sonen] vill bo 

med [fadern] men anser ändå att det är bäst att han gör det. Hon känner sig hotad och kan 

inte göra något åt saken. Hon tycker alltså att tingsrätten ska låta [sonen] vara hos sin 

pappa. Om tingsrätten skulle ogilla käromålet kommer [sonen] kanske att slå henne som hans 

storebröder gör.” 

 

Domstolen uteslöt gemensam vårdnad med hänvisning till de ”synnerligen svåra 

motsättningarna mellan parterna”. Domstolen framhävde att sonens vilja typiskt sett på grund 

av hans ålder skulle väga mycket tungt. Däremot ansåg domstolen att det faktum att hans bror 

närvarat vid uttalandet om sin vilja att bo med fadern, med hänsyn till vad som framkommit i 

målet, innebar att det inte kunde bedömas vara säkert att det var sonens verkliga vilja. Barnets 

uttalade inställning borde därmed beaktas men inte tillmätas avgörande betydelse. Domstolen 

konstaterade dock att oavsett vem av föräldrarna som skulle anförtros vårdnaden om sonen 

                                                
245 Mål nr 62. 



69 
 

verkade det klart att han hur som helst skulle förbli boende hos fadern. Därmed skulle inte 

heller det faktum att modern till skillnad från fadern kunde antas skulle verka för att sonen 

fick umgås med båda sina föräldrar spela någon roll. Domstolen uttalade att det krävdes 

starka skäl för att under dessa förhållanden låta modern kvarstå som vårdnadshavare i strid 

med hennes inställning till faderns yrkande. Vad som talade för detta var att förutsättningarna 

för frivilliga insatser enligt socialtjänstlagen antogs öka om modern var vårdnadshavare. Men 

det ansågs inte utgöra ett tillräckligt skäl eftersom socialnämnden kunde initiera 

tvångsåtgärder och att det fick förutsättas att socialtjänsten skulle göra en uppföljning av 

barnets situation. Domstolen avslutade sitt resonemang med följande: “Ett bifall till [faderns] 

vårdnadsyrkande skulle också kunna leda till en dämpning av konflikten mellan föräldrarna, 

vilket skulle vara av stor betydelse för [barnets] välbefinnande och utveckling. Ett ogillande 

av käromålet skulle i stället kunna förvärra konflikten och kanske innebära en risk för 

[moderns] säkerhet, något som i sin tur skulle drabba även [barnet].” 

 

I målet ser domstolen därmed det våld som fadern utövat mot modern inte som risk för att 

barnet ska utsättas för samma behandling om fadern skulle få ensam vårdnad utan som en risk 

för att modern ska utsätts igen, vilket i sin tur skulle drabba sonen. Klart är alltså att modern 

anfört att hon kände sig hotad av fadern och rädd för vad som skulle hända henne om hon 

skulle få vårdnaden och det framgår att det också är anledningen till att hon numera medger 

faderns yrkande om ensam vårdnad, trots att hon anser att det egentligen är bäst för sonen om 

hon även i fortsättningen får ha ensam vårdnad. Vad som är intressant med målet och skiljer 

det från alla övriga mål med påståenden om övergrepp mot någon i barnets familj är att 

domstolen anser att det finns en risk för att modern återigen ska utsättas för våld om faderns 

yrkande om ensam vårdnad inte bifalles. Som anförts var flera faktorer inblandade, som 

barnets ålder och att barnet antagligen ändå skulle komma att bo hos fadern. Men av 

domstolens formulering är det uppenbart att också risken att modern ska utsättas för våld av 

fadern är av betydelse för dess bedömning. Problemet med ett sådant resonemang, hur befogat 

det än kan tyckas vara att i möjligaste mån skydda modern, är att det krasst kan sägas 

innebära att en förälder kan tillerkännas vårdnaden om ett barn genom att hota den andre 

föräldern. Men samtidigt som jag anser att innebörden av domstolens bedömning i målet är ett 

riktigt farligt ställningstagande som skulle kunna få stora konsekvenser om det skulle 

tillämpas för vidlyftigt, har jag ändå förståelse för domstolens svåra avvägning i frågan. För, 

som domstolen resonerar, även om den hade beslutat att ge modern ensam vårdnad om barnet, 

hade barnet sannolikt ändå bott kvar hos fadern. Oavsett om det egentligen var sonens vilja, 
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eller hur uppenbart det än är att fadern påverkat sonen och dennes inställning till modern, så 

var det kanske ändå ”för sent” för samhället att ingripa? Målet visar på hur svåra dessa 

bedömningar kan vara. Målet drar verkligen olika principer till sin spets: barnets behov av en 

nära och god kontakt med (i detta mål) sin mor, risken för att modern far illa samt barnets 

vilja. Dessa ställs mot varandra, och också innebörderna av principerna kan börja ifrågasättas: 

vad åsyftas egentligen med risken för att någon i barnets familj utsätts för övergrepp och hur 

långt ska denna risk beaktas innan det istället slår fel? Är barnets vilja verkligen barnets vilja 

även om barnet blivit ”hjärntvättad” av sin förälder? Och finns det därmed situationer där 

domstolen helt enkelt bara måste ge upp och beklaga att det hela redan gått så långt att det 

inte finns någon återvändo? 

 

5.7.1.4 Mål där det var oklart vad risken konkret ansågs bestå i 
I två mål där denna riskfaktor blev aktuell var det tydligt att domstolen ansåg att någon form 

av risk för att barnet skulle fara illa förelåg på grund av de övergrepp som ena föräldern 

tidigare utsatts för (eftersom omständigheten senare fick betydelse för målets utgång). Vad 

risken mer konkret ansågs bestå i, d.v.s. på vilket sätt det ansågs finnas en risk för att barnet 

skulle fara illa, var däremot oklart. I ett mål246  där fadern tidigare blivit dömd för grov 

kvinnofridskränkning mot modern och modern och barnet befann sig i skyddat boende sedan 

ca ett år tillbaka ansåg domstolen att ett umgänge mellan barnet och fadern skulle innebära 

risk för att det skyddade boendet skulle röjas. ”I det här fallet har emellertid syftet med flytten 

till det skyddade boendet varit att skydda familjen från fadern. Ett umgänge mellan [barnet] 

och [fadern] skulle innebära en uppenbar risk att det skyddade boendet röjs, vilket i sin tur 

skulle få stora konsekvenser för såväl [barnet] som resten av familjen. […] Ett övervakat 

umgänge kan minimera den risken men inte helt eliminera den. […]”Domstolen fann att ett 

umgänge skulle kunna få stora negativa konsekvenser för barnet och hennes familj och 

därmed inte kunde anses vara förenligt med barnets bästa. Domstolen fastställde därför inget 

umgänge mellan barnet och fadern. I målet specificeras inte vad som exakt åsyftas med 

konsekvenser för barnet och resten av familjen, om det skulle utgöra en belastning för modern 

och barnet, eller om modern och möjligtvis också barnet riskerade att utsättas för våld. 

 
5.7.2 Övergrepp mot barnet 
Denna riskfaktor handlar om det direkta skyddet för barn mot övergrepp. Påståenden om 

övergrepp mot barnet var det påstående som oftast uppmärksammades i domskälen, vilket det 

                                                
246 Mål nr 16. 
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gjorde i 75 % av de mål där ett sådant påstående framförts (24 av 32 påståenden).247 Detta kan 

kanske bero på att denna riskfaktor har en väldigt tydlig koppling till på vilket sätt barnet kan 

komma att fara illa. En riskbedömning gjordes i 70.9 % av de frågor där en riskbedömning 

var aktuell (22 av 31). Störst andel riskbedömningar gjordes dock för risken för olovligt 

bortförande eller kvarhållande, där riskbedömningar gjordes i 77.7 % av de frågor där en 

sådan var aktuell (7 av 9). Intressant är att endast två av 22 riskbedömningar kring dessa 

påståenden ledde till att risk för att barnet skulle fara illa ansågs föreligga. Anledningarna till 

att risk inte ansågs föreligga efter de övriga 20 riskbedömningarna var främst, i 18 

riskbedömningar, att en riskfaktor inte ansågs vara visad. Ytterligare två riskbedömningar 

ledde till att riskfaktor ansågs föreligga men inte tillräcklig risk, bl.a. på grund av att 

händelserna skett flera år tillbaka i tiden och att barnet numera hade en nära relation till den 

föräldern. För de två frågor där en risk ansågs föreligga, vilka båda gällde umgänge med den 

föräldern som påståendet gällde, räckte det med att riskfaktorn konstaterats, vilket kan tyda på 

att domstolen anser att risken för att barnet far illa är inbyggd redan i att det konstaterats att 

barnets utsatts för våld tidigare. Eftersom endast två riskbedömningar ledde till att en risk 

ansågs föreligga är det däremot svårt att dra någon generell slutsats.248 

 

5.7.3 Olovligt bortförande eller kvarhållande 
Denna riskfaktor var den mest ”jämställda” av de fyra. Tio av de sammanlagt 21 påståendena 

riktades av modern mot fadern, elva påståenden riktades av fadern mot modern. Därmed var 

det också det vanligaste påståendet riktat mot mödrarna. Riskfaktor har en tydlig koppling till 

principen om barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar och fungerar 

därmed också som ett skydd för förälderns intresse av att ha kontakt med sitt barn. Risken för 

att barnet olovligt förs bort eller kvarhålls var också den omständighet som det oftast gjordes 

en riskbedömning för i de studerade målen. En sådan gjordes i 77.7 % av de frågor där en 

riskbedömning var aktuell (7 av 9).  

 

Som framhållits i avsnitt 4.2.3 har jag inte kunnat finna någon information om olovligt 

bortförande och kvarhållande i FB ska anses ha samma innebörd som begreppen har i de 

internationella bestämmelserna om olovligt bortförande och kvarhållande, d.v.s. om begreppet 

                                                
247 Påståenden om risk för olovligt bortförande eller kvarhållande uppmärksammades i 66.6 % av målen (14 av 
21), övergrepp mot någon annan i barnets familj uppmärksammades i domskälen 68.8 % av målen (31 av 45) 
samt påståenden om missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet i 72 % av fallen (18 av 25). 
248 I ytterligare två frågor bedömde domstolarna att det förelåg risk, utan att ha gjort en uttrycklig 
riskbedömning. 
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endast ska omfatta situationer där barnet bortförs eller kvarhålls i strid med en 

vårdnadshavares rätt. När jag studerat målen har det blivit uppenbart att domstolarna inte tar 

sikte på om den förälder som befaras kunna olovligt föra bort eller kvarhålla barnet därmed 

kommer hindra den andre föräldern från att utöva vårdnaden eller om det istället gäller 

boende eller umgänge. Domstolarna har endast diskuterat hur barnet genom ett bortförande 

eller kvarhållande skulle hindras från att ha en nära och god kontakt med sin andre förälder. 

Detta stödjer således en slutsats att begreppen olovligt bortförande samt olovligt kvarhållande 

i FB har en annan innebörd än samma begrepp i de internationella bestämmelserna. 

 

I två mål var barnet bortfört vid handläggningen. I dessa mål var det naturligt att det inte 

behövde talas om någon risk för att ett olovligt bortförande eller kvarhållande skulle komma 

att inträffa om det beslutades på det ena eller andra sättet i vårdnads-, boende- eller 

umgängesfrågan. Istället fokuserades det på att den förälder som fört bort barnet därigenom 

utövat umgängessabotage. Så var t.ex. fallet i ett mål249 där modern och barnet vid tiden för 

handläggningen befann sig i Chile, varifrån båda föräldrarna ursprungligen kom. Föräldrarna 

hade tidigare haft gemensam vårdnad om deras dotter och barnet hade fram till bortförandet 

bott ”i princip” varannan vecka hos föräldrarna. Fadern väckte talan med yrkande om ensam 

vårdnad om barnet främst på grunden att modern fört bort barnet och därmed avskurit all 

kontakt mellan honom och barnet. Modern å sin sida bestred faderns yrkande. Hon framförde 

att hon flyttat med barnet till Chile för att tillförsäkra dottern trygghet då modern befarade att 

fadern utsatte barnet för sexuella övergrepp. Vidare hänvisade modern till att barnet vid 

handläggningen av målet vistats i Chile i över ett år och att det därför inte kunde anses vara 

förenligt med barnets bästa att tillerkänna fadern ensam vårdnad och därmed flytta barnet till 

Sverige igen (kontinuitetsprincipen). Domstolen ansåg att det inte var visat att barnet utsatts 

för sexuella övergrepp och ingen risk för att barnet skulle fara illa bedömdes därmed finnas. 

Med hänvisning till att modern fört bort barnet och inte hade några planer på att återförena far 

och dotter ansåg domstolen att modern inte främjade dotterns behov av en nära och god 

kontakt med fadern. Eftersom gemensam vårdnad var utesluten på grund av att det inte 

förelåg något samarbete alls mellan föräldrarna rörande barnet, beslutade domstolen att ge 

vårdnaden till fadern som antogs skulle verka för att barnet skulle få omfattande umgänge 

med sin mor.  

 

                                                
249 Mål nr 61. 
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I samtliga sex mål som uppmärksammas av domstolen i domskälen och där barnet tidigare 

hade varit olovligt bortfört eller kvarhållet diskuterade domstolen omständigheten i ett annat 

sammanhang än risk för att barnet skulle fara illa. Istället gick domstolarna i två mål direkt på 

att det faktum att föräldern olovligt fört bort eller kvarhållit barnet kunde läggas föräldern till 

last eftersom denne förhindrat kontakten mellan barnet och dess andre förälder. I ett annat mål 

togs bortförandet istället som ett tecken på samarbetssvårigheter. I ett annat mål konstaterades 

endast att bortförandet varit en allvarlig påfrestning för barnet, samt i ett tredje att det var ett 

klandervärt beteende hos den förälder som fört bort barnet. Det senare resonemanget liknar 

vissa domstolars resonemang kring övergrepp mot barnets förälder (se avsnitt 5.7.1.1).  

 

Ett exempel på ett mål där endast omkringliggande omständigheter ansågs innebära att en risk 

för bortförande förelåg var ett mål250  där frågan var om något umgänge mellan parternas två 

barn och fadern skulle slås fast. Modern anklagade fadern för att ha utövat våld mot henne 

och barnen och påstod att det fanns en risk för att barnen skulle föras bort till Libanon 

varifrån fadern ursprungligen kom. Domstolen uttalade följande angående risken för att barnet 

skulle bortföras: ”I målet har inte framkommit några omständigheter som utgör stöd för att 

det föreligger en konkret risk för bortförande. Mot detta ska ställas det faktum att [faderns] 

etablering i det svenska samhället ännu inte hunnit bli särskilt långvarig samt att han själv 

liksom hans sambo kommer från Libanon där [faderns] släkt bor. [Faderns] uppgift om att 

han inte har möjlighet att återvända till Libanon till följd av att han riskerar ett långvarigt 

fängelsestraff där är i övrigt obestyrkt. Risken för att barnen olovligen förs bort kan under 

alla förhållanden inte helt bortses från.” Domstolen fann också att det fanns avsevärt stöd för 

moderns påståenden om våld och att det därmed fanns en risk för att barnet skulle fara illa. 

Omständigheterna tillsammans ledde till att domstolen gjorde följande bedömning: ”Vid en 

helhetsbedömning av samtliga omständigheter i målet och med barnens intressen i fokus 

finner tingsrätten att övervägande skäl talar för att ett umgänge med [fadern] inte är 

förenligt med barnens bästa. Något umgänge bör därför inte förordnas om under rådande 

omständigheter.”  

 

5.7.4 Missbruk, psykisk ohälsa samt kriminalitet 
Även denna kategori skiljer sig från de andra eftersom det handlar om ”miljöfaktorer”. 

Skyddsintresset kan främst identifieras som barnets behov av en trygg miljö. I ett mål251  
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ansåg domstolen att det genom vittnesuppgifter fanns ett inte obetydligt stöd för moderns 

uppgifter om faderns alkoholvanor och beteende i övrigt. Domstolen fann att uppgifterna 

gjorde att det fanns ”stark anledning att ifrågasätta [faderns] omsorgsförmåga [min fetstil] i 

förhållande till [barnet].”  

 

Intressant med denna riskfaktor var att i endast ett av de 18 mål i vilka påståendet 

uppmärksammades av domstolen i domskälen diskuterades omständigheten i ett klart annat 

sammanhang än risk för att barnet skulle fara illa, vilket är en skillnad jämfört med de andra 

riskfaktorerna. I det aktuella målet252 nämndes omständigheten endast i syfte att visa att 

”situationen efter att parterna separerat och i samband med att [faderns] alkoholmissbruk 

varit närmast kaotisk.” En riskbedömning gjordes i 20 av 26 frågor där en sådan var aktuell. 

En risk för att barnet skulle fara illa bedömdes dock finnas i endast sex av de frågorna, tre 

frågor om vårdnad samt tre om umgänge. I samtliga de sex frågorna gjordes bedömningen att 

en risk för att barnet skulle fara illa förelåg endast baserat på att själva riskfaktorn förelåg, 

d.v.s. att domstolen ansåg det visat att föräldern t.ex. hade missbruksproblem. Att domstolen, 

då den diskuterade påståendet i domskälen, nästan alltid diskuterade påståendet i förhållande 

till risken för att barnet far illa samt att den i samtliga frågor där den bedömde att det fanns en 

risk för att barnet skulle fara illa grundade detta endast på att riskfaktorn bedömdes föreligga 

kan tyda på att dessa omständigheter ses som tydliga indikatorer på att barnet kan fara illa. 

Kanske är det t.ex. lättare att se ett orsakssamband mellan en förälders missbruk och att barnet 

därigenom far illa än att se samma orsakssamband mellan att barnets förälder blir utsatt för 

övergrepp och att därigenom barnet far illa. 

 

5.8 Domstolarnas olika sätt att hantera och använda påståenden om en 
risk eller en konstaterad risk 

5.8.1 Olovligt bortförande tolkas som tecken på att övergrepp förekommit 
I vissa mål har påståenden om olovligt bortförande av barnet givits en särskild innebörd. Det 

gäller vissa mål där en förälder anklagat den andre för att ha utövat våld mot föräldern eller 

barnet och den förälder som kommer med anklagelsen i sin tur påstås ha fört bort barnet. 

Domstolen har då bedömt det faktum att föräldern fört bort barnet som ett tecken på att denne 

eller barnet faktiskt varit utsatt för våld. I ett mål253 hade modern anklagat fadern för att ha 

utövat våld mot henne samt för att ha missbruksproblem och vara kriminell. Fadern hade i sin 
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tur anklagat modern för att olovligt ha fört bort barnet till Förenade Arabemiraten. Angående 

påståendena om våld mot modern uttalade domstolen: “Oavsett hur det förhåller sig härmed 

tyder den omständigheten att [modern], som härstammar från Rumänien, valde att bege sig 

ända till Förenade Arabemiraten på att [moderns] uppgift om att hon känt och alltjämt 

känner verklig rädsla för [fadern] är sann.” Detta i kombination med att domstolen också 

ansåg att påståendet även vann ”betydande stöd” av vad den familjerättssekreterare som 

upprättat de upplysningar som domstolen inhämtat uppgett under vittnesförhör fick domstolen 

att konstatera följande: ”Tingsrätten kan således inte dra någon annan slutsats än att 

[modern] verkligen varit och är rädd för [fadern]” Moderns påstående om våld får därmed 

stöd av att hon fört bort barnet.  

 

Det är intressant att domstolen på detta sätt använder en påstådd risk riktad mot den ena 

föräldern som något som styrker de anklagelser som den andre föräldern riktat mot den första. 

Det är, som med mycket annat i dessa mål, en svår balansgång att hålla sig till. I vissa mål kan 

det vara befogat att göra denna typ av bedömning, men kanske helst endast i mål där det finns 

annat som också underbygger påståendet, som i detta mål där också en familjerättssekreterare 

styrkt uppgifterna. Vanligast var ändå att olovligt bortförande samt umgängessabotage inte 

fick denna effekt. I ett annat mål254 sågs moderns umgängessabotage inte som ett tecken på att 

våld förekommit. I målet hade modern väckt talan om ensam vårdnad om parternas 14-årige 

son. Modern anklagade fadern för att missbruka alkohol och för att ha utövat våld både mot 

henne samt för att ha försökt våldta hennes dotter (från ett annat förhållande) nio år tidigare. 

Modern hade vägrat rätta sig efter domstolens tidigare beslut om att sonen skulle ha umgänge 

med fadern, och fadern hade tre gånger begärt verkställighet av domstolens domar. 

Domstolen förde inget resonemang alls kring huruvida moderns umgängessabotage tydde på 

att hennes påståenden faktiskt var sanna. Domstolen fann att inget av moderns påståenden 

vann stöd i utredningen och att de därför inte kunde läggas till grund för bedömningen.  

 

5.8.2 Olika effekter av umgängessabotage 
I de flesta mål där domstolen bedömer att det kan antas att en förälder, inte kommer medverka 

till att umgänge mellan barnet och den andre föräldern sker (p.g.a. en förälders tidigare 

umgängessabotage eller negativa inställning till barnets umgänge med den andre föräldern) 

ser domstolen det som en omständighet som talar mot att den föräldern ska få ensam vårdnad 
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eller vara boendeförälder. Detta är ett utslag av principen om barnets behov av en nära och 

god kontakt med båda föräldrarna. Om sen just den omständigheten får avgörande påverkan 

på målets utgång eller inte är beroende av vilka andra omständigheter som föreligger i målet. I 

ett sådant mål255 hade modern väckt talan om ensam vårdnad om barnet. Modern anklagade 

fadern för att ha utövat våld mot henne under deras förhållande och att denne i dagsläget 

utövade våld mot barnet. Domstolen diskuterade endast det påstådda våldet mot barnet och 

konstaterade följande: ”Sammantaget har tingsrätten fått uppfattningen att [barnet] nu får 

god omvårdnad och att det inte finns något belägg för att ifrågasätta [faderns] lämplighet 

som vårdnadshavare eller för den delen boende- eller umgängesförälder.” Domstolen fann 

att gemensam vårdnad inte var ett alternativ. Vidare anslöt sig domstolen till 

vårdnadsutredningens slutsatser om att barnet ”påverkats starkt av moderns mycket negativa 

bild av fadern och föräldrarnas konflikt” samt att modern hade ”en mycket tydlig negativ 

inställning till [fadern] och [barnets] behov av pappa.” Tingsrätten bedömde att fadern 

därmed borde tillerkännas ensam vårdnad om barnet.  

 

I ett annat mål256 hade fadern väckt talan om gemensam vårdnad om barnet som sedan sin 

födelse stått under vårdnad av sin moder. Modern påstod att det fanns en risk för att fadern 

skulle föra bort barnet eftersom fadern hade kopplingar till både Egypten och USA, hade 

uttryckt hot om att föra bort barnet samt vidtagit konkreta åtgärder för att kunna föra bort 

barnet. Modern och barnet bodde vid målets handläggning på hemlig ort med skyddade 

personuppgifter, som modern ansökt om p.g.a. hennes farhåga att fadern skulle för bort 

barnet. Domstolen bedömde att inga av de omständigheter som modern grundade sitt 

påstående på var för sig eller tillsammans kunde bedömas vara faktiska åtgärder som framstod 

som vidtagna för att förbereda att bortföra barnet, och påståendet ansågs därmed sakna grund. 

Tingsrätten konstaterade vidare att inget hos faderns person hindrade att dottern hade kontakt 

med fadern, samt att fadern var lämplig som vårdnadshavare. Eftersom moderns påstående 

om att det förelåg risk för bortförande bedömts sakna grund konstaterade domstolen angående 

moderns inställning till fadern: “Emellertid står det klart att [modern] finner varje form av 

umgänge utesluten. Hon har inte ställt sig till efterrättelse vad som tidigare föreskrivits om 

rätt för [barnet] till umgänge med [fadern] under former som måste anses ha varit 

betryggande, även för det fall att risk för bortförande verkligen funnits. Av förhöret med 

henne vid huvudförhandlingen framgår klart att hon inte heller i fortsättningen avser att 
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efterkomma föreskrifter från domstol av detta slag.” Det ansågs därmed uteslutet att barnet 

inom de närmsta åren skulle få träffa fadern om modern även i fortsättningen skulle ha 

vårdnaden om barnet. På grund av moderns inställning till fadern var också gemensam 

vårdnad utesluten. Eftersom barnet hela sitt liv stått under vårdnaden av och bott hos sin mor 

ansåg domstolen att en så drastisk förändring i barnets liv som en överflyttning av vårdnaden 

till fadern skulle medföra endast borde komma i fråga om det fanns ”alldeles speciella skäl 

härför.” Domstolen fann dock att moderns ”oförsonliga inställning till [fadern] och till hans 

önskemål om att få kontakt med sin dotter innebär att hennes lämplighet som vårdnadshavare 

måste starkt ifrågasättas.” Domstolen fann att fadern var lämplig som vårdnadshavare 

konstaterade att vid en sammanvägning av vad som förekommit ”och med beaktande särskilt 

av ett långsiktigt perspektiv” att en överflyttning av vårdnaden till fadern framstod som bäst 

för barnet.  

 

I de nämnda målen bedömdes en förälders umgängessabotage vara till nackdel för barnet och 

barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar motiverade att den 

föräldern inte skulle ha del i vårdnaden. Men det fanns mål i studien där domstolen gjorde en 

annan bedömning. I ett mål257 användes det faktum att den förälder som förordnades till 

vårdnadshavare inte antogs skulle komma att medverka till att umgänge skulle ske mellan 

barnet och dess andre förälder som ett skäl till att inte förordna om umgänge. Domstolen 

anförde att ”Detta kan givetvis inte i sig motivera att umgänge vägras men utgör en 

omständighet som ytterligare skulle öka pressen på [barnet] och som därmed måste vägas in 

i bedömningen av vad som är bäst för honom när det gäller frågan om umgänge.” De övriga 

grunderna till varför umgänge inte skulle ske var att sonen var rädd för fadern och inte hade 

träffat denne på så länge att denne knappt hade några egna minnesbilder av honom förutom de 

som hänförde sig till de telefonsamtal som förekommit mellan honom och fadern. 

 

Vad är då skillnaden i målen där dessa olika bedömningar av umgängessabotage görs? Den 

skillnad jag finner är att domstolen i de mål där domstolen inte låter umgängessabotage tala 

mot att föräldern ska få del i vårdnaden eller boendet anser att föräldern som motsätter sig 

umgänge har godtagbara skäl till att inte vara vänligt inställd till den andre föräldern och 

barnets umgänge med denne. I det senare exemplet ovan fann domstolen nämligen det visat 

att modern hade utsatts för våld av fadern. I målet bedömdes därmed barnets behov av en nära 
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och god kontakt med sin fader inte överväga de negativa konsekvenserna av ett fastställt 

umgänge. Bedömningen hänger därmed på om de påståenden som den umgängessaboterande 

föräldern framför bedöms stämma eller inte. Konsekvensen av att de omständigheter som 

påståendet avser inte bedöms föreligga är att den förälder som hindrat den andre föräldern 

från att träffa sitt barn förlorar vårdnaden om barnet. Detta kan bli problematiskt i mål där en 

förälder verkligen är övertygad om att den andre föräldern t.ex. begår eller begått övergrepp 

mot barnet, men domstolen inte finner något som tyder på det. Om en förälder har handlat 

efter vad denne anser vara rätt, är det såklart svårt för den föräldern att acceptera ett sådant 

beslut från domstolen.  

 

5.8.3 Påståenden som tolkas som tecken på samarbetsproblem 
I flera mål gjorde domstolen ingen uttrycklig riskbedömning av påståendet utan diskuterade 

istället påståendet i ett annat sammanhang. I 17 av de 88 mål där påståendet ens diskuterades i 

domskälen (d.v.s. nästan 20 %) diskuterades påståendet i förhållande till annat än risken för 

att barnet kunde fara illa. Ibland diskuterades påståendet endast i förhållande till diskussionen 

om huruvida den förälder som kommit med påståendet utövat umgängessabotage. Vanligast 

var att påståendet istället tolkades som tecken på samarbetssvårigheter mellan parterna. 

 

I ett mål258 hade fadern anklagat modern för att ha fört bort parternas två barn. Modern i sin 

tur hävdade att hon fört bort barnen p.g.a. att hon misstänkt att fadern begått sexuella 

övergrepp mot ett av barnen. Domstolen prövade inte grunden för påståendet om sexuella 

övergrepp och därmed inte heller om bortförandet varit ”berättigat” eller risken för att det 

skulle kunna hända igen. Istället använde domstolen bortförandet som något som fick visa på 

varför fadern hade bristande förtroende för modern, varför de hade svårigheter att samarbeta. 

Domstolen valde därför att inte genomföra några ändringar gällande vårdnaden och fadern 

tillerkändes fortsatt ensam vårdnad om barnen.  

 

I ett annat mål259 anklagade modern fadern för att ha utövat våld mot henne under deras 

förhållande, samt för att ha hotat att föra bort barnet till Polen. I målet prövades inte grunden 

för påståendena av domstolen, utan de fick istället visa på parternas turbulenta förhållande 

och konfliktfyllda relation. “Av utredningen framgår att parterna haft ett turbulent 

förhållande som präglats av de motsättningar som funnits och finns mellan deras familjer.” 
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Vidare hade det “framgått att parterna är påverkade av motsättningarna mellan familjerna 

och att de även inbördes har en konfliktfylld relation.” I vårdnadsutredningen i målet 

hänvisades till en tidigare utredning utförd ca ett år tidigare i vilken det ”framgick att det 

fanns en stor konflikt mellan föräldrarna som präglades av hot, ultimatum, smutskastning och 

en oro för hur pojken hade det hos respektive förälder.” Domstolen anförde vidare att det i 

målet ”inte framkommit att förhållandena förändrats sedan [modern] flyttade från Malmö. 

Tvärtom kan konstateras att även målet i tingsrätten till stor del kommit att handla om – 

befogade eller obefogade – beskyllningar mot den andre föräldern och/eller dennes familj.” 

 

Att domstolarna på detta sätt väljer att se på påståendena som tecken på samarbetsproblem 

utan att adressera risken för att barnet far illa förminskar påståendenas betydelse. Även om 

utgången i målen ibland inte står i strid med risken för att barnet far illa tyder det faktum att 

domstolen inte ens nämner risken för att barnet far illa på att domstolen, när den kan, gärna 

undviker att gå in i den bedömningen. I vissa mål kan det vara motiverat att tala om 

omständigheter i andra sammanhang än risken för att barnet far illa. Så är t.ex. fallet när 

barnet tidigare blivit bortfört och en diskussion istället förs kring det umgängessabotage som 

föräldern därmed tidigare gjort sig skyldig till. Det kan vara en ”enklare väg” för domstolen 

att ta en sådan konstaterad omständighet och basera bedömningen på det istället. Detta är 

dock godtagbart endast i mål där domstolens beslut i frågan inte står i strid med påståendet. 

Om domstolen t.ex. endast diskuterar påståenden om våld i förhållande till om det föreligger 

samarbetsproblem istället för en bedömning av om det föreligger en risk för att barnet far illa, 

och sedan bedömer att den förälder som påstås ha utövat våldet ska tillerkännas vårdnaden om 

barnet anser jag inte att domstolen gjort en fullgod utredning. Innan domstolen fattar ett 

sådant beslut bör domstolen göra en riskbedömning. Om domstolen endast talar om 

påståendet om att barnet far illa i ett annat sammanhang än just det, framstår det som att 

domstolen vill undvika att behöva göra en bedömning av risken för att barnet far illa. 

 

6 Sammanfattande diskussion 
 
I min studie har jag funnit många intressanta slutsatser som redovisats och kommenterats 

löpande i avsnitt 5. I detta sista avsnitt förs en sammanfattande diskussion kring några av 

dessa. 
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6.1 Domstolarnas bedömning av påståendet 
Av de resultat och slutsatser som presenterats under avsnitt 5 framgår att många påståenden 

om en omständighet hänförlig till någon av riskfaktorerna övergrepp mot barnet, övergrepp 

mot annan i barnets familj, olovligt bortförande eller kvarhållande, missbruk, psykisk ohälsa 

eller kriminalitet inte alls uppmärksammades i domskälen. Som påpekats ovan behöver det 

inte innebära att domstolen inte beaktat påståendet i sin bedömning av målet, det vore 

märkligt om så var fallet. Att så pass många påståenden (närmare 30 %) om att ett barn far illa 

inte nämns i domstolens redovisning av sina resonemang i frågorna i målet är hur som helst 

illa. Min synpunkt är att detta tyder på att domstolarna, även i mål där den ändå 

uppmärksammat påståendet och kanske till och med gjort en riskbedömning utan att redovisa 

det, inte ger ett sådant påstående samt risken för att barnet far illa den betydelse det bör ges.  

 

Som sagts tidigare anser jag att domstolarna ska vara noga med att göra en riskbedömning i 

mål där en uppgift som motiverar det framkommer och endast i undantagsfall avstå från detta. 

Domstolarna i studien redovisade riskbedömningar i 67.9 % av de frågor där en sådan var 

aktuell. I över 30 % redovisades därmed ingen riskbedömning. Man kan i de fallen fråga sig 

varför en riskbedömning inte redovisats. Det är lätt att tänka tanken att anledningen till att 

domstolen inte redovisat en riskbedömning kanske är att de inte gjort en utförlig sådan, utan 

helt enkelt direkt avfärdat påståendet som osant, utan att gå närmre in på bedömningen. I 53.8 

% av de frågor där domstolen inte redovisade en riskbedömning dömde den på så sätt att den 

förälder mot vilken påståendet riktades fick del i vårdnaden, boendet eller umgänget. Särskilt 

i dessa fall bör domstolen ha redovisat sin bedömning av påståendet. Jag menar inte att en 

konstaterad risk för att barnet far illa alltid motiverar att en förälder helt ska uteslutas från 

vårdnaden, boendet eller umgänge. Men om en anklagelse riktats mot föräldern bör domstolen 

förklara varför den dömer som den gör i frågan. 

 

I de frågor jag fann att en riskbedömning gjordes var det dessutom ofta gränsfall om det 

skulle kunna tolkas som en egentlig riskbedömning. I de mål där en riskbedömning var mer 

synlig var det ofta svårt att hänga med i domstolens resonemang, och sällan presenterade 

domstolens sina argument för och mot risk utan endast de som gav stöd till den bedömning de 

gjort.  

 

Det finns flera problem med de brister som nu nämnts. Att domstolens resonemang kring 

påståendet ibland inte alls finns redovisade, och ibland endast knapphändigt, leder till att jag 
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ifrågasätter om domstolarna i de målen ser på riskbedömningen som ett enskilt moment i 

bedömningen av frågan om vårdnad, boende eller umgänge. Jag menar att riskbedömningen 

måste göras som en enskild del av bedömningen av frågan, för att eventuellt utesluta denna 

för en fortsatt bedömning av frågan eller, då en risk konstateras, bedöma dess betydelse för 

helhetsbedömningen. I de mål där en riskbedömningen inte redovisats i domskälen, eller 

redovisats bristfälligt, kan det ifrågasättas om domstolarna avskilt riskbedömningen från 

bedömningen av målet som helhet. 

 

Vidare anser jag att dessa brister i domstolarnas redovisning i domskälen också förminskar 

betydelsen av risken för att barnet far illa. Också då en sådan risk inte anses föreligga menar 

jag att domstolen bör vara noga med att uppmärksammas påståendet i domskälen och 

redovisa sin bedömning. Detta eftersom påståenden om att ett barn riskerar att fara illa borde 

ses som så pass allvarliga att det krävs en tydlig redogörelse för varför påståendena inte får 

någon betydelse för målets utgång. En annat stort problem som jag ser med domstolens 

bristande förmåga att redovisa sina resonemang är parternas förtroende för rättsväsendet. Om 

en förälder i ett mål om vårdnad, boende eller umgänge för fram anklagelser om att den andre 

föräldern t.ex. utövar våld mot barnet eller planerar att föra bort barnet förväntar denne sig 

såklart att domstolen ska ta anklagelserna på allvar och utreda om det finns någon grund för 

påståendet. Om domstolen inte uppmärksammar påståendet när de skriver domskälen kommer 

såklart föräldern undra om domstolen ens tagit någon hänsyn alls till påståendet och bedömt 

om det faktiskt föreligger en risk för att barnet far illa eller inte. Särskilt gäller detta i de mål 

där domstolen inte bara undviker att nämna påståendet i domskälen, utan dessutom 

konstaterar att det inte framkommit något som tyder på att föräldern (den som påståendet 

riktats mot) skulle vara olämplig som t.ex. boendeförälder. När påståendet inte alls nämns i ett 

sådant mål, kan ett sådant uttalande tolkas som att påståendet inte tagits på allvar. 

 

Dock är det förståeligt om domstolarna vill undvika att göra sådana här riskbedömningar. Det 

är ett riktigt svårt område med mycket information, omständigheter, bevisning, utredningar 

m.m. som ska vägas mot varandra. Om domstolen i ett mål bedömer att en risk för att barnet 

far illa föreligger och därmed gör bedömningen att barnet endast ska ha begränsad kontakt 

med föräldern är detta ett stort ingrepp i båda barnets och förälderns liv vilket, om det skulle 

visa sig att domstolen gjort en felaktig bedömning, får stora konsekvenser för barnet. Men om 

domstolen istället är för försiktigt med att konstatera att det finns en risk för att barnet far illa, 
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så kan det också få enorma konsekvenser för ett barn som därigenom fortsätter att leva med 

en förälder som t.ex. inte behandlar barnet väl. 

Jag har därför full förståelse för att domstolen i vissa fall, när det t.ex. gäller olovligt 

bortförande, väljer att istället fokusera på det bortförande som tidigare skett. Om domstolen 

anser att det i sig medför att föräldern inte bör ha del i vårdnaden om barnet, så kan den 

därigenom undvika att behöva göra en riskbedömning. Det är enklare att göra en bedömning 

baserat endast på tidigare händelser, än att göra en bedömning av hur en framtida utveckling 

kan komma att se ut. Men domstolarna får inte ha en inställning till riskbedömningen som gör 

att de undviker att göra en sådan också när det verkligen krävs. 

 

6.2 Riskens betydelse för helhetsbedömningen 
En positiv observation i studien var att när domstolarna i målen väl konstaterade att det fanns 

en risk för att barnet skulle fara illa, så fick det nästan varje gång betydelse för målets utgång. 

Inga tydliga tecken på att barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna fick 

företräde framför risken för att barnet far illa kunde därmed iakttas. Däremot kunde 

observeras att den nämnda principen alltid finns i bakgrunden och är vad risken för att barnet 

far illa ska ställs emot. Uppenbart är därmed att barnets behov av en nära och god kontakt 

med båda föräldrarna är den underliggande princip som risken prövas mot.  

Detta framgår också av att det i de flesta frågor där risken får effekt inte helt utesluter 

kontakten mellan barnet och föräldern. T.ex. kanske umgänge mellan barnet och föräldern 

fastställs men risken påverkar på så sätt att umgänget inskränks eller endast ska ske med 

kontaktperson. En konstaterad risk för att barnet far illa anses därmed kunna motverkas av 

t.ex. ett begränsat umgänge. Trots att barnets behov av en nära och god kontakt och risken för 

att barnet far illa har samma ställning i lagstiftningen, är det tydligt att den första principen 

ändå har en särställning. Det förhållandet är såklart också naturligt i ett samhälle där 

utgångspunkten är att barnet har behov av båda sina föräldrar och där ett gemensamt 

föräldraskap uppmuntras, vilket jag tycker är positivt så länge det inte sker på bekostnad av 

barns välmående. 

 

Man kan fråga sig om en konstaterad risk för att ett barn far illa kan övervägas av andra 

principer eller omständigheter? Jag tror inte det finns någon situation där t.ex. barnets behov 

av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar motiverar att barnet ska utsättas för en 

risk att fara illa. Däremot vill domstolarna gärna finna en balans däremellan, ett sätt för 

barnen att behålla en nära och god kontakt med sin förälder, men utan att de riskerar att fara 
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illa. Vid dessa bedömningar måste domstolarna dock vara observanta så att de inte 

regelmässigt beslutar om t.ex. umgänge på grund av att barn generellt anses ha behov av en 

nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Det kan finnas situationer då en kontakt med 

sin förälder inte är till barnets fördel. Det är trots allt barnets behov av en nära och god 

kontakt som det handlar om, inte förälderns. 

 

6.3 Likheter och skillnader mellan olika riskfaktorer och olika frågor 
De olika påståendena uppmärksammades av domstolen i ungefär lika stor utsträckning. I 

vilken utsträckning en riskbedömning redovisades skiljde sig lite mer mellan de olika typerna 

av påståenden, men inte i någon stor omfattning. Påståenden om övergrepp mot barn 

uppmärksammades mest, vilket kanske kan tyda på att domstolarna tar sådana påståenden på 

allra största allvar. När någon anklagas för att t.ex. ha utövat våld mot ett barn är det 

uppenbart hur barnet kan komma att fara illa av det. Intressant var att de två typer av 

påståenden som uppmärksammades i störst utsträckning, nämligen övergrepp mot barnet samt 

övergrepp mot någon i barnets familj, också var de påståenden som domstolen sedan i minst 

utsträckning redovisade en riskbedömning för. Tvärtom var det därmed också de två typer av 

påståenden som uppmärksammades i minst utsträckning, d.v.s. påståenden om olovligt 

bortförande eller kvarhållande samt påståenden om missbruk, psykisk ohälsa eller 

kriminalitet, som domstolen i störst utsträckning sedan redovisade riskbedömningar av. Det 

finns därmed inget som tyder på att domstolen har förutfattade meningar av de olika typerna 

av påståenden, t.ex. att en grupp av riskfaktorer i större utsträckning tyder på att en risk för att 

barnet far illa finns än någon annan, och att domstolen därmed i större utsträckning både 

uppmärksammar och redovisar en riskbedömning av ett sådant påstående. Inte heller visade 

studien några större skillnader mellan de olika grupperna av riskfaktorer gällande i vilken 

utsträckning en konstaterad risk fick effekt på målets utgång. 

 
De riskfaktorer som finns uppräknade i 6:2 a 2 st 1 p FB visar att man anser att barn kan fara 

illa på många olika sätt. Risk för övergrepp mot barnet skyddar barnets fysiska och psykiska 

välbefinnande. Att risk för övergrepp mot någon i barnets familj finns intaget i bestämmelsen 

syftar för det första till att skydda barnet mot att bevittna våld, men tar också sikte på risken 

för att barnet själv kan komma att utsättas för övergrepp av föräldern. Risk för olovligt 

bortförande eller kvarhållande skyddar istället bl.a. barnets behov av en nära och god kontakt 

med båda föräldrarna. Barnet anses därmed kunna fara illa genom att utsättas för fysiskt eller 

psykiskt våld, genom att vistas kring våld, att inte ha en nära och god kontakt med sina 
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föräldrar och genom att något påverkar barnets behov av trygghet (missbruk, psykisk ohälsa, 

kriminalitet samt i vissa mål förälders rädsla och oro). 

 

Det har på grund av att bedömningarna är in casu-bedömningar varit intressant att kunna 

observera små mönster i domstolarnas resonemang och vilka liknande tankegångar som ändå 

finns, samtidigt som också helt olika sätt att se på samma företeelser framkommer. Som 

presenterats under avsnitt 6 har domstolen tolkat och använt liknande omständigheter i målen 

på olika sätt, samt gett dem olika effekter i målen. Att en förälder bortfört barnet kunde tolkas 

som ett tecken på att den andre föräldern utövat våld mot barnet eller föräldern, medan ett 

bortförande i andra mål inte bedömdes på det sättet. Sådana bedömningar ryms inom ramen 

för in casu-bedömningar. Frågan är dock om dessa skilda bedömningar gjorts med tanke på de 

särskilda omständigheterna i de enskilda målen, eller om omständigheterna endast i sig själv 

tillerkänts olika innebörder? 

 

Inga större skillnader kunde observeras gällande domstolens hantering av och bedömning av 

ett påstående om att barnet far illa mellan de olika frågorna vårdnad, boende och umgänge. 

Något som jag funderat över under studiens gång, är om riskfaktorernas betydelse skiljer sig 

åt för vårdnad, boende och umgänge. Jag har ställt mig frågan om inte t.ex. risk för våld mot 

barnet är viktigare i förhållande till boendefrågan än vårdnadsfrågan, eftersom boende hos 

föräldern innebär att barnet kommer att vistas hos sin förälder. Om det inte finns någon 

anledning att ifrågasätta förälderns förmåga att fatta beslut kring frågor som ingår i vårdnaden 

kanske det faktum att föräldern utövat våld mot den andre föräldern har mindre betydelse för 

den vårdnadsfrågan, men större betydelse för umgängesfrågan. I teorin behöver föräldrarna 

inte träffas för att utöva vårdnaden gemensamt. Ett regelrätt umgänge mellan barnet och den 

föräldern, där föräldrarna själva ska sköta hämtning och lämning, innebär däremot att 

föräldrarna måste träffas, vilket i teorin borde innebära en större risk för att föräldern skulle 

utsättas för våld på nytt. Dessa scenarier är väldigt avskalade, men visar ändå min tanke. 

 

6.4 Bedömningen av barnets bästa 
Något som kan diskuteras är hur domstolarna egentligen ser på och behandlar principen om 

barnets bästa som ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende eller umgänge. 

Barnets bästa, som uttrycket låter, kan tyckas böra syfta på den absolut bästa situationen för 

det enskilda barnet. I min studie av målen har det dock blivit tydligt att barnets bästa i dessa 

mål handlar om barnets bästa utifrån de förutsättningar som finns. När domstolen t.ex. 
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konstaterar att en lösning får antas vara i överensstämmelse med barnets bästa säger man 

därmed inte att barnet inte skulle kunna ha det bättre utan att med just dessa förutsättningar, 

dessa föräldrar o.s.v. är detta den bästa lösningen för barnet. Det problem jag ser med detta 

sätt att se på barnets bästa är att i mål där barnets båda föräldrar kan ifrågasättas på olika sätt 

kommer barnets bästa att skilja sig markant från barnets bästa i ett mål där båda föräldrarna 

båda lever upp till bilden av en riktigt bra förälder.  

 

6.5 Avslutningsvis 
Denna uppsats och studien däri har inte syftat till att bedöma om domstolen gör korrekta 

bedömningar eller fattar korrekta beslut i de aktuella frågorna. Syftet har varit att studera 

domstolarnas resonemang kring påståenden om en omständighet som kan innebära att barnet 

far eller kan komma att fara illa med en av sina föräldrar för att kunna bedöma hur dessa 

hanteras av tingsrättens domstolar. Även om domstolarna i 100 % av fallen skulle ha funnit 

att en annan omständighet hade större betydelse för domslutet än risken för att barnet far illa 

kan det, trots att det vid första ögonkast inte ser riktigt rätt ut, såklart vara väl motiverat i varje 

enskilt mål. Detta är ett område där olika omständigheter måste vägas mot varandra och 

subjektiva bedömningar måste också göras. Bedömningarna av om det föreligger en risk för 

att barnet far illa samt och den bedömning av vad som är barnets bästa vari risken för att 

barnet far illa ingår, är dominerade av s.k. in casu-bedömningar som kännetecknas av att varje 

mål ska ges en individuell bedömning efter de förhållanden som föreligger i det enskilda 

målet och efter barnets individuella egenskaper. Det finns därför inget ”rätt” svar. 

Bedömningen av risken för att barnet far illa i ligger alltid i slutändan i domstolens händer, 

och det är svårt att gå in och säga att domstolen agerat mer eller mindre rätt. En förutsättning 

för att domstolarna ska kunna göra dessa bedömningar är dock att den uppmärksammar ett 

påstående om att ett barn riskerar att fara illa. I uppsatsen domstolens brister i att 

uppmärksamma ett påstående om att barnet far illa, samt att redovisa en riskbedömning av 

dessa kritiserats. Oavsett förutsättningarna i de enskilda målen, bör domstolen alltid 

uppmärksamma ett sådant påstående och ta med det i den fortsatta bedömningen.  
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Bilaga 1 – Frågor ställda till de studerade 
tingsrättsdomarna 
 
1. Uppmärksammas påståendet i domskälen? 
 
2. Gör domstolen en självständig prövning av påståendet och de omständigheterna som ligger 
till grund för det? 
 
3. Diskuterar domstolen påståendet i förhållande till risken för att barnet far illa eller något 
annat? 
  Om diskuteras i förhållande till annat: 
  – Vad? 
  – Vad blir utgången i frågan?  
  – Vad är grunderna för domstolens beslut i frågan? 
 
Om diskuteras i förhållande till risken för att barnet far illa: 
4. Redovisar domstolen en riskbedömning i de frågor påståendet är aktuellt för? 
  Om domstolen inte redovisar en riskbedömning: 
  – Vad blir utgången i frågan?  
  – Vad är grunderna för domstolens beslut i frågan? 
 
Om domstolen redovisar en riskbedömning: 
– Vad lyfter domstolen fram som sådant som talar för att det finns en risk för att barnet far 
illa? 
– Vad lyfter domstolen fram som sådant som talar mot att det finns en risk för att barnet far 
illa? 

 
5. Bedömer domstolen att det föreligger en risk för att barnet kan komma att fara illa?  
 
  Om domstolen bedömer att det inte föreligger en risk för att barnet far illa: 
  – På vilka grunder? 
  – Vad blir utgången i frågan? 
  – Vad är grunderna för domstolens beslut i frågan? 
 
Om domstolen bedömer att det föreligger en risk för att barnet far illa: 
– På vilka grunder? 
– Vad framhåller domstolen för omständigheter som viktiga för målets utgång? 
 
6. Får en risken betydelse för domslutet?  
  Om risken inte får betydelse för domslutet: 
  – Vad får istället betydelse för utgången 
  – Vad blir utgången i målet? 
 
Om risken får betydelse för domslutet: 
– På vilket sätt? 
– Vilka andra omständigheter får betydelse? 
– Är risken för att barnet far illa avgörande får domslutet? 
 


