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Sammanfattning 
Denna uppsats har till syfte att diskutera huruvida Kriminalvården tar hänsyn till barnets bästa 

i förhållande till barnets rätt till umgänge då en förälder är frihetsberövad. I uppsatsen 

redogörs för, med den rättsdogmatiska metoden, innebörden av begrepp som barnet bästa och 

barnperspektiv. Hur barnets rätt till umgänge regleras i svensk rätt, liksom under vilka 

omständigheter som barnets rätt till umgänge kan inskränkas på grund av förälders 

frihetsberövande, är andra frågor som uppsatsen behandlar med samma metod. Med hjälp av 

den rättsanalytiska metoden behandlas bland annat frågan om barnet tar skada av att ha 

umgänge med sin förälder på anstalt. Trots att ett barn enligt familjerättsliga regler som 

utgångspunkt har rätt till umgänge med sin förälder kan det i samband med föräldern 

frihetsberövande uppstå praktiska hinder i verkställbarheten av umgänget. I dagens situation 

kan barnets bästa inte anses tillgodoses i tillräcklig utsträckning då föräldern är 

frihetsberövad. För att Kriminalvårdens verksamhet i tillräcklig utsträckning ska anses 

tillgodose barnets bästa bör beslutsfattandet genomsyras av ett tydligare barnperspektiv. 

Vidare i uppsatsen belyses sådana förbättringar som kan göras inom Kriminalvården. 

Förbättringarna avser främst den information som ges till barnet då föräldern frihetsberövas, 

Kriminalvårdens beaktande av barnets bästa vid besökstillstånd, bemötandet av barnet i 

samband med ett besök på anstalten samt anstaltens placering i förhållandet till barnets 

hemvistort. 
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Förkortningar 
Barnkonventionen Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

Barnrättskommittén Förenta nationernas kommitté för barnets rättigheter  

BrB  Brottsbalk (1962:700) 

Dir.   Direktiv 

DL  Diskrimineringslag (2008:567) 

Ds   Departementsserien  

EKMR  Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna 

EU  Europeiska unionen 

EU-stadgan  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

FARK Fängelse Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om 

fängelse 

FB  Föräldrabalk (1949:381) 

FäF  Fängelseförordning (2010:2010) 

FäL  Fängelselag (2010:610) 

JO  Justitieombudsmannen 

LVU  Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

NJA  Nytt juridiskt Arkiv 

Prop.  Proposition 

RB  Rättegångsbalk (1942:740) 

RF  Regeringsform (1974:152) 

SoL  Socialtjänstlag (2001:453) 

SOU  Statens offentliga utredningar 

UNICEF  United Nations Children’s Fund 

UtlL  Utlänningslag (2005:716) 
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1 Inledning 

1.1 Ämne och problemformulering 
Att genom fängelsestraff bli frihetsberövad är troligen en av de mest ingripande åtgärder som 

svenska staten kan företa gentemot en människa. Åtgärden riktar sig mot den frihetsberövade 

men drabbar indirekt även anhöriga som inte bär skuld till brottet. Även om barn till 

frihetsberövade är oskyldiga är de en utsatt grupp som ofta påverkas negativt av förälderns 

frihetsberövande. I Sverige har idag mellan 8 000 och 10 000 barn en frihetsberövad förälder 

som sitter på anstalt.1 

Enligt FB 6:15 har ett barn som utgångspunkt rätt till umgänge med sin förälder. I 

vilken form umgänge sker kan variera. Att en förälder frihetsberövats medför dock ofta en 

inskränkning i barnets rätt till umgänge med föräldern. I vissa fall då en förälder 

frihetsberövas anses inte någon form av umgänge vara till barnets bästa i enlighet med FB 6:2 

a. I andra fall anses umgänge i och för sig vara till barnets bästa men umgänget måste då 

anpassas efter de omständigheter som är särpräglade för den frihetsberövade förälderns 

situation. 

Det är i första hand Kriminalvården som har att ta ställning till om, och i så fall hur, 

umgänge ska ske mellan föräldern och barnet.2 Det finns däremot inte några specifika regler 

som stadgar barnets umgängesrätt då föräldern är frihetsberövad. Den rättsliga prövningen ska 

istället göras i linje med de familjerättsliga reglerna samtidigt som Kriminalvårdens 

bestämmelser vanligtvis innebär att verkställigheten av umgänget försvåras. Frågor som då 

uppstår till följd av förälderns frihetsberövande är dels om umgänge anses vara till barnets 

bästa, dels under vilka omständigheter som barnets rätt till umgänge på rättslig grund kan 

inskränkas. 

 

1.2 Bakgrund 
Sedan barnkonventionen ratificerades i Sverige 1990 har barnets rättsliga status successivt 

förstärkts i svensk rätt. Regeringen beslutade den 27 mars 2013 att tillsätta en särskild 

utredare med uppdrag att inom särskilt angelägna områden kartlägga hur tillämpningen av 

svenska lagar och andra föreskrifter överensstämmer med barnets rättigheter enligt 

                                                 
1 Brottsrummet [http://www.brottsrummet.se/bazment/19.aspx] 2016-04-17. 
2 Barnombudsmannen (2004). 

http://www.brottsrummet.se/bazment/19.aspx
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barnkonventionen och de två fakultativa protokoll3 som Sverige har tillträtt. Utredningen lade 

fram sitt betänkande Barnkonventionen blir svensk lag4 i mars 2016. Liksom namnet på 

betänkandet antyder föreslås att barnkonventionen inkorporeras i svensk rätt. Av betänkandet 

framgår vidare att barnkonventionens artiklar inom vissa områden inte har fått ett tillräckligt 

stort genomslag. De rör sig främst om barnets rätt att komma till tals och att bli lyssnad på 

samt principen om att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla ärenden som rör barn.5 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats har till syfte att diskutera huruvida Kriminalvården tar hänsyn till barnets bästa 

i förhållande till barnets rätt till umgänge då en förälder är frihetsberövad. Denna 

frågeställning aktualiserar i sin tur ytterligare en rad frågor. 

De första frågor som aktualiseras är dels vad som menas med barnets bästa, dels vad det 

innebär att sätta barnets bästa i främsta rummet. Barnets bästa i denna uppsats diskuteras 

främst i ljuset av barnkonventionen. Särskilt aktualiseras frågan om i vilken grad som 

barnkonventionen, framför allt artikel 3 som stadgar att barnets bästa ska komma i främsta 

rummet vid alla beslut som rör barn, har fått genomslag i Kriminalvårdens beslutsfattande. 

En annan fråga som aktualiseras är hur barnets rätt till umgänge regleras i svensk rätt. 

Denna fråga besvaras främst med stöd av FB kapitel 6. I samband med denna fråga redogörs 

även vem som bär ansvaret för tillgodoseendet av barnets umgängesrätt. 

En tredje frågeställning är under vilka omständigheter som barnets rätt till umgänge kan 

inskränkas på grund av förälderns frihetsberövande. För att bringa klarhet i denna fråga 

aktualiseras frågan om, och i så fall på vilket sätt, Kriminalvården tillgodoser det umgänge 

som ett barn har rätt till.  

Mot slutet av denna uppsats redogörs för sådana omständigheter som talar för att ett 

barn tar skada av att ha umgänge med sin förälder på anstalt. Även omständigheter som talar 

för att ett barn tar mer skada av att umgänge inte kommer till stånd kommer att diskuteras. 

Genom att föra en diskussion kring dessa frågeställningar är syftet att vidare undersöka om 

barnets bästa, enligt den innebörd som begreppet fått i kapitel 2 tillgodoses vid umgänge med 

en frihetsberövad förälder. 

 
                                                 
3 Dir. 2013:35. Se även tilläggsdir. 2014:86. 
4 Benämnt SOU 2016:19. 
5 Se bland annat SOU 2016:19 s. 20 ff. 
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1.4 Avgränsning 
Den kunskapsmässiga nivån på uppsatsen är anpassad till en läsare som är väl bekant med 

juridik som disciplin. Att läsaren är expert inom det i uppsatsen behandlade området är dock 

inte ett krav för att läsaren ska kunna tillgodogöra sig informationen. 

Barnets förutsätts bo tillsammans med den andra föräldern, vilken har vårdnaden av 

barnet och inte är frihetsberövad. En utgångspunkt i uppsatsen är att vårdnadshavaren inte 

motsätter sig umgänge. Vårdnadshavarens har en undanskymd roll i uppsatsen, liksom andra 

närstående till barnet eller föräldern. 

Uppsatsen behandlar enbart det fall då den frihetsberövande föräldern sitter på anstalt i 

Sverige. Tidsperspektivet avser den period då föräldern är frihetsberövad på anstalt. Utanför 

ramen för denna uppsats faller således den tid som föräldern sitter frihetsberövad på 

polisarrest eller häkte, liksom tiden efter att föräldern blivit frigiven från anstalt.  

Det finns en rad myndigheter och organisationer som har till syfte att verka för barnets 

bästa och som således är till stöd för barn vars föräldrar är frihetsberövade. I denna uppsats 

står dock särskilt Kriminalvården, och de regler som denna myndighet har att följa, i fokus. 

Andra organisationer och myndigheter som verkar för barnets bästa behandlas därför inte. 

Eftersom fokus för uppsatsen ligger specifikt på Kriminalvårdens verksamhet lämnas det 

samarbete mellan olika myndigheter som ibland pågår för att tillgodose barnets bästa utanför 

ramen för denna uppsats. 

Intressanta frågor är om barnets umgängesrätt påverkas av dels den brottstyp som 

föräldern gjort sig skyldig till, dels längden på frihetsberövandet. Eftersom uppsatsens främsta 

syfte är att fokusera på barnets rätt till umgänge över lag ges dessa faktorer inte något större 

utrymme. I denna uppsats förutsätts vidare att föräldern inte begått något brott mot barnet. 

Den risk för att ett barn far illa som uppkommer på grund av en förälders tidigare eller 

pågående beteende faller därför utanför denna uppsats. 

På vissa anstalter finns det så kallade säkerhetsavdelningar. Som framgår nedan (se 

avsnitt 4.3.2.1) medför det faktum att en förälder sitter på en säkerhetsavdelning i regel att 

barnets umgängesrätt är underordnad särskilt restriktiva regler. Sådana restriktiva regler 

aktualiseras normalt inte vid umgänge med en förälder som sitter på en avdelning på anstalt 

som inte är en säkerhetsavdelning. Av detta skäl har valts att avgränsa uppsatsen på så sätt att 

barnets umgängesrätt då en förälder sitter på anstalt förutsätter att föräldern inte sitter på en 

särskild säkerhetsavdelning. 
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Av de umgängesformer som kan aktualiseras då en förälder sitter på anstalt har särskilt 

besök valts att redogöras för. Umgänge via telefon och brev samt under förälderns permission 

har valts att inte behandlas. Orsaken till detta är att barnet under dessa umgängesformer 

befinner sig utanför anstalten. Möjlighet till umgänge i besökslägenheter berörs endast kort. 

Besökslägenheter kommer inte att behandlas djupare då endast ett fåtal anstalter har 

besökslägenheter som står till förfogande. 

Detta enda eventuella hindret mot umgänge i denna uppsats är att föräldern sitter 

frihetsberövad på anstalt. En förutsättning i denna uppsats är därför att barnet trots de rådande 

omständigheterna vill ha kontakt med föräldern och att relationen dessa emellan är god. En 

annan förutsättning är att den civilrättsliga frågan om umgänge tillåter att umgänge sker.  

 

1.5 Metod 
Vid författandet av denna uppsats används två olika metoder, dels den rättsdogmatiska, dels 

den rättsanalytiska. 

I kapitel 2-4 tillämpas främst den rättsdogmatiska metoden. Med den rättsdogmatiska 

metoden menas att man tolkar och systematiserar gällande rätt utifrån sådana rättskällor som 

är att anse som allmänt förankrade i samhället. Med allmänt förankrade rättskällor avses 

främst lagstiftning, prejudikat, lagförarbeten och den juridiska doktrinen. En rättsdogmatisk 

metod syftar till att analysera de olika komponenterna i rättskälleläran för att få fram ett 

slutresultat som får antas spegla gällande rätt. Förutom prejudikat tillämpas i denna uppsats 

även avgöranden från lägre instanser och myndighetspraxis.6  

Till skillnad från den rättsdogmatiska metoden, som är bunden av ett fåtal auktoritativa 

källor, kan i den rättsanalytiska metoden även andra källor än de traditionella rättskällorna 

tillämpas. Den rättsanalytiska metoden syftar inte enbart till att fastställa gällande rätt, utan 

även till att analysera gällande rätt och för att peka på dess svagheter i gällande rätt. De 

vetenskapliga forskningsstudier som framgår av kapitel 5 består främst av intervjuer och 

psykologiska studier. Detta material är inte rättskällor som i strikt mening konstituerar 

gällande rätt och faller därför utanför den gällande rätt som tillämpas i den rättsdogmatiska 

metoden. Istället avser de vetenskapliga forskningsstudierna i detta arbete att förklara olika 

känslomässiga reaktioner hos människor. Kapitel 5 avser att ge exempel på vetenskapliga 

psykologiska studier kring barn som besöker sina föräldrar på anstalt. Det bör noteras att den 

                                                 
6 C. Sandgren (2015) s. 43 ff. samt F. Korling & M. Zamboni (2013) s. 21 ff. 
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rättsanalytiska metoden har klara beröringspunkter med den rättsdogmatiska metoden men 

också gränsen till den empiriska metoden kan vara flytande.7 Med den empiriska metoden 

avses vetenskapliga studier av verkligheten.8 Den empiriska metoden faller således utanför 

denna uppsats eftersom de psykologiska studier som lagts till grund i kapitel 5 enbart 

analyserats. Någon självständig studie vid skrivandet av denna uppsats har således inte gjorts. 

 

1.6 Material 
Förutom författningar har förarbeten en framträdande roll som rättskälla i denna uppsats. 

Genom att analysera förarbeten bildas en djupare förståelse bakom syftet och funktionen med 

de aktuella regelverken. Utöver dessa rättskällor redogörs särskilt för prejudikat, juridisk 

litteratur samt internationella konventioner och tillhörande kommentarer. I den utsträckning 

som en aktuell fråga inte behandlats i högsta instans tillämpas avgöranden från lägre 

instanser. Även utredningar och rapporter från olika myndigheter, exempelvis Kriminalvården 

och Barnombudsmannen, behandlas. Särskilt ifråga om Kriminalvårdens bedömning av vad 

som är barnets bästa vid ett eventuellt besök på anstalt är praxis från domstolar mycket 

knapphändiga. Det material som främst behandlar denna fråga har hämtats från 

Kriminalvårdens egna beslut. 

Förutom det redogjorda materialet behandlas dessutom lagkommentarer och 

information från internet. Valet av det i kapitel 2-4 behandlade materialet är noga anpassat för 

att kunna besvara de för uppsatsen aktuella frågeställningarna. Det behandlade materialet 

bedöms ha hög kvalitet eftersom samtligt material utgår från auktoritativa källor. 

Rättskällorna anses på så sätt ha hög dignitet och vara relevanta för uppsatsen. De 

psykologiska studierna som tillämpas i kapitel 5 grundar sig på vetenskapliga undersökningar 

från främst professorer inom det aktuella ämnet. Även detta material anses vara trovärdigt och 

ha en hög kvalitet. Det bör dock noteras att de vetenskapliga studierna utgår från en generell 

bild av ett barn till en frihetsberövad förälder. Den generella bilden av vad som är barnets 

bästa kan således skilja sig från vad som är barnets bästa i det konkreta fallet. 

Främst material som rör svensk rätt tillämpas. Vid redogörelsen av de psykologiska 

studierna tillämpas vid sidan av svenskt material även internationell litteratur och 

                                                 
7 C. Sandgren (2015) s. 45 ff. 
8 C. Sandgren (2015) s. 49 ff. 
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internationella artiklar. Orsaken till att internationella källor tillämpas är att underlaget av 

svenska empiriska studier på de berörda områdena är bristfälliga. 

Till viss del inhämtas information från material som tillkommit sedan ett antal år 

tillbaka. Viss utveckling på området kan ha skett sedan detta material skrevs. I den mån det är 

möjligt bekräftas information från det behandlande materialet av verksamma personer inom 

respektive myndighet. På så sätt är det möjligt att tillförsäkra att uppgifterna från materialet 

fortfarande är aktuella. 

 

1.7 Disposition 
De följande fyra kapitlen inleds med en redogörelse för de frågeställningar som kapitlet avser 

att diskutera samt en disposition av kapitlet. Därefter behandlas i varje kapitel sådan 

information som är relevant för att klargöra uppsatsens frågeställningar. I slutet av varje 

kapitel redovisas en slutsats som innehåller de mest väsentliga punkterna som behandlats i 

respektive kapitel. Syftet med den inledning och slutsats som redogörs för i varje kapitel är att 

återkoppla den redogjorda informationen i varje kapitel till de frågeställningar som kapitlet 

haft till syfte att besvara. Mot bakgrund av frågeställningarna dras således explicita slutsatser i 

varje kapitel. Den information som redogörs i respektive kapitel är till en början generellt 

utformad. Successivt i kapitlet blir informationen mer anpassad för att besvara de aktuella 

frågeställningarna. 

För att undersöka vad som är barnets bästa beskrivs begreppet barnets bästa i kapitel 2. 

Begreppet beskrivs i ljuset av barnkonventionen med hjälp av den rättsdogmatiska metoden. I 

kapitlet redogörs även för vad som avses med ett barnperspektiv samt barnkonventionens 

centrala bestämmelser och barnkonventionens roll i den svenska rättstillämpningen. 

I kapitel 3 redogörs för barnets rättigheter, främst umgängesrätten, samt det ansvar som 

tillkommer samhället vid tillgodoseende av de berörda rättigheterna. Kapitlet behandlar även 

frågan om hur långt detta ansvar sträcker sig samt vilka åtgärder som samhället kan vidta för 

att barnets rätt ska tillgodoses. Även i denna del tillämpas den rättsdogmatiska metoden. 

Syftet med detta kapitel är att belysa på vilket sätt som samhället har att se till att ett 

barnperspektiv efterföljs av det offentliga. Samhällets ansvar för barnets omsorg är viktigt att 

belysa eftersom detta ansvar i hög grad påverkar om, och i så fall hur, Kriminalvården har en 

skyldighet att tillgodose barnets bästa då en förälder är frihetsberövad. 
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För att undersöka inom vilka ramar som det är möjligt för Kriminalvården att efterleva 

barnets bästa och tillgodose barnets umgängesrätt redogörs för Kriminalvårdens arbete, 

liksom de regler som denna myndighet i huvudsak är underkastad, i kapitel 4. Eftersom det 

inte finns några bestämmelser som reglerar sådan umgängesrätt som är specifikt anpassad till 

Kriminalvårdens verksamhet, blir Kriminalvårdens bestämmelser av särskilt intresse för 

denna uppsats. Kriminalvårdens bestämmelser kan medföra omfattande begränsningar i den 

umgängesrätt som ett barn har enligt FB. Eftersom de regler som Kriminalvården har att följa 

till stor del syftar till att garantera dels en hög säkerhet på anstalter, dels den intagnes 

återanpassning i samhället, kommer detta kapitel delvis att behandla frågor som inte utgår 

från ett barnperspektiv. I detta kapitel tillämpas den rättsdogmatiska metoden. 

I kapitel 5 diskuteras frågan om barnet tar skada av att ha umgänge med en 

frihetsberövad förälder på anstalt med hjälp av den rättsanalytiska metoden. I detta kapitel 

redogörs för främst förändringar av barnets livssituation samt konsekvenser och risker som 

uppkommer i samband med förälderns frihetsberövande. Vidare redogörs för de behov som 

barnet vanligtvis har till följd av förälderns frihetsberövande samt på vilka sätt som barnets 

behov kan tillgodoses. De psykologiska reaktioner som uppkommer hos barnet till följd av 

förälderns frihetsberövande är till stor del beroende av om, och i så fall hur, Kriminalvården i 

sin verksamhet har valt att beakta barnperspektivet. Eftersom kapitel 5 utgår ifrån 

psykologiska studier skiljer sig detta kapitel med hänsyn till metodvalet från de tidigare. 

Eftersom kapitel 5 har till syfte att undersöka om barn har skada av att ha umgänge förutsätts 

läsaren tagit del av de tidigare redovisade kapitlen. Av pedagogiska skäl placeras detta kapitel 

därför strax innan den analytiska delen. 

Kapitel 6 innehåller en analys som avser att föra en diskussion kring de frågeställningar 

som denna uppsats har till syfte att utreda. Den första delen av analysen diskuterar huruvida 

Kriminalvården i praktiken tillgodoser barnets bästa i frågor som påverkar barnets 

umgängesrätt. I den andra delen av analysen föreslås sådana lösningar som avser att förbättra 

brister i dagens situation. Den tredje delen av kapitlet innehåller en slutsats av den diskussion 

som förts i analysen. 

Avslutningsvis i denna uppsats redovisas en käll- och litteraturförteckning. 
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1.8 Begreppsdisposition 
Med frihetsberövad åsyftas i denna uppsats en person som dömts till fängelse på grund av att 

denne begått brott och därför befinner sig på anstalt. Begreppet omfattar således inte den som 

exempelvis sitter i häkte eller på polisarrest, eller avtjänar sitt straff genom fotboja. 

Som barn avses en människa som är under 18 år.9 I uppsatsen talas det för enkelhetens 

skull om barnet i singular. Samma diskussion som förs i denna uppsats gör sig således 

gällande i det fall den frihetsberövade har mer än ett barn. Barnet, liksom den frihetsberövade 

föräldern, har i denna uppsats en könsneutral definition. 

Med vårdnadshavare avses i denna uppsats den andre föräldern, som barnet även bor 

hos. 

För att undvika begreppsförvirring bör läsaren notera att barnrättskommittén och 

Barnrättighetsutredningen inte avser samma organ. Med barnrättskommittén avses Förenta 

Nationernas kommitté för barnets rättigheter. Med Barnrättighetsutredningen avses de 

sakkunniga som regeringen tillsatte 2013 för att utreda hur tillämpningen av lagar och andra 

föreskrifter överensstämmer med barnets rättigheter enligt barnkonventionen. 

Läsaren bör vidare notera skillnaden mellan Barnombudsmannen och barnombud. Med 

Barnombudsmannen avses den myndighet som inrättades 1993 med uppdrag att företräda 

barns rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen.10 Med barnombud avses en 

befattning som inrättats inom Kriminalvårdens verksamhetsområden i syfte att belysa 

barnperspektivet inom Kriminalvården.11 

 

2 Barnets bästa 

2.1 Disposition och aktuella frågeställningar 
Detta kapitel har till syfte att diskutera dels vad som menas med begreppet barnets bästa, dels 

vad det innebär att sätta barnets bästa i främsta rummet. 

Det andra avsnittet avser att ge en redogörelse för begreppet barnets bästa. Innebörden 

av detta begrepp kommer att genomsyra vad som avses med barnets bästa i denna uppsats. 

                                                 
9 I barnkonventionen artikel 1 definieras barn som varje människa under 18 år, om barnet inte blir myndigt 
tidigare enligt den lag som gäller för barnet. Den som är under 18 år är enligt FB 9:1 omyndig. Definitionen av 
barn enligt denna uppsats är även samma som definitionen av barn enligt SoL 1:2 samt Allmänna råd till FARK 
Fängelse 1:3. 
10 Lag (1993:335) om Barnombudsman 1-2 §§. Se nedan 2.2.2.2. 
11 Barnombudsmannen (2004). Se vidare nedan 4.3. 
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Denna del syftar vidare till att belysa den intressekonflikt som kan råda mellan barnets behov 

och barnets intresse. 

Det tredje avsnittet redogör för innebörden av det barnperspektiv som avser att 

genomsyra denna uppsats. 

Det fjärde avsnittet syftar till att redogöra för Sveriges åtagande enligt 

barnkonventionen och barnkonventionens genomslag i svensk rätt. Eftersom 

barnkonventionen har fått ett stort utrymme i denna uppsats är det motiverat att undersöka i 

vilken grad som barnkonventionen har fått, och förväntas komma att få, genomslag i svensk 

rätt. Redogörelsen kommer att ske bland annat med stöd av betänkandet avseende förslag på 

inkorporering av barnkonventionen, SOU 2016:19. Barnkonventionen har en central roll när 

det gäller barnets rättigheter liksom det offentligas och det privatas skyldighet att beakta 

barnets bästa. I denna uppsats är det därför av central betydelse hur barnkonventionen har fått 

genomslag i svensk rätt idag, men även hur barnkonventionen förväntas få genomslag i 

svensk rätt i framtiden. Även Barnombudsmannen presenteras eftersom denna myndighet har 

ett starkt inflytande över den rättsliga vägledningen respektive den praktiska tillämpningen av 

barnets rätt. 

Det femte avsnittet redogör för de mest väsentliga punkterna i detta kapitel. 

 

2.2 Barnets bästa som begrepp 
Den senaste tidens utveckling i svensk rätt har bidragit till en ökad angelägenhet om att se 

barn som ett självständigt subjekt med egna rättigheter både i familjen och i samhället. I 

svensk rätt gäller numera som utgångspunkt enligt FB 6:2 a att barnets bästa ska tillgodoses i 

alla frågor som rör barn. Barnets bästa som rättslig målsättning kan sägas innebära att ett 

beslut på bästa sätt ska tillgodose ett barns olika behov och intressen samtidigt som barnet ska 

respekteras som en individ med egna rättigheter.12  

Barnets bästa har olika innebörd i olika svenska författningar13. Det utrymme som 

rättsordningen ger barnets bästa i en konkret fråga skiljer sig även åt inom olika 

rättsområden.14 Som utgångspunkt bör dock barnets bästa tolkas dels ur ett objektivt 

perspektiv, dels ur ett subjektivt perspektiv. Det objektiva perspektivet avser vad man vet om 

                                                 
12 En vägledande redogörelse för barnets bästa i svensk rätt finns i Barnkommitténs betänkande SOU 1997:116, 
särskilt kapitel 6 s. 125 ff. 
13 Jämför bland annat FB 6:2 a, SoL 1:2, LVU 1 § 5 stycket och UtlL 1:10. 
14 Jämför bland annat prop. 1997/98:7, prop. 2000/01:80, prop. 2002/03:53 och prop. 1996/97:25. 
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barn genom forskning och erfarenhet. Det objektiva perspektivet innebär att beslutsfattaren 

gör bedömningen av barnets bästa grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det 

subjektiva perspektivet avser det enskilda barnets egna synpunkter.15 Barnets bästa ska 

avgöras efter en helhetsbedömning av både det objektiva och det subjektiva perspektivet.16 

Särskild hänsyn ska tas till det enskilda barnets behov och intressen samt omständigheterna i 

det enskilda fallet.17 Det utrymme som barnets bästa får i olika frågor varierar över tid och är 

beroende av i vilket samhälle den tillämpas.18 Enligt barnrättskommittén ska vissa faktorer 

alltid beaktas i frågor som rör barnets bästa. Dessa faktorer avser bland annat barnets 

inställning, barnets bevarande av familjemiljön samt barnets rätt till omsorg, skydd och 

säkerhet.19 

Bestämmelsen i FB 6:2 a är utformad som en generalklausul för de mer konkreta 

reglerna i FB kapitel 6.20 Vid frågor om vårdnad, boende och umgänge bör det inte finnas 

några intressen som väger tyngre än barnets bästa.21 I FB 6:2 a anges vissa omständigheter 

som ska beaktas vid bedömningen av vad som är bäst för barnet. I samband med 1998 års 

vårdnadsreform konstaterades dock att något mer utförligt ange vad som är bäst för barnet 

inte kan göras utan att det uppstår en risk för att nödvändig flexibilitet i enskilda fall går 

förlorad. Förutom uppräkningen enligt FB 6:2 a kan även barnets grundläggande rättigheter 

enligt FB 6:1 vara avgörande vid bedömningen av vad som är barnets bästa. 

Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en enskild 

bedömning med hänsyn till individuella omständigheterna. Bedömningen ska grunda sig i 

kunskap och beprövad erfarenhet i kombination med att barnet självt får komma till tals. 

Beaktas ska även barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. I den mån det är 

möjligt bör såväl kortsiktig som långsiktig påverkan för barnet beaktas. Begreppet barnets 

bästa får inte användas slentrianmässigt. Det är därför viktigt att beslutsfattaren tydligt 

redovisar hur man har resonerat i det enskilda fallet.22 

 

                                                 
15 SOU 1997:116 s. 132 ff. 
16 Prop. 1997/98:7 s. 104 f. 
17 Prop. 1997/98:7 s. 35. 
18 Prop. 1997/98:7 s. 104 ff. 
19 General Comments, nummer 14 (2013) s. 13 ff. 
20 Prop. 1997/98:7 s. 47 ff. 
21 Jämför FB 6:2 a och prop. 2005/06:99 s. 38 ff. 
22 Prop. 2005/06:99 s. 38 ff. 
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2.2.1 Barnets behov och vilja 
Det finns ett tydligt dilemma som uppstår när vi talar om tillgodoseendet av barnets behov 

samtidigt som barnets vilja ska beaktas.23 Dilemmat speglas på ett tydligt sätt mellan artikel 3 

och 12 i barnkonventionen. Enligt artikel 12 har barnet rätt att uttrycka sina åsikter. När 

åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. Artikel 3 anger att barnets 

bästa ska komma i främsta rummet i alla frågor som rör barnet. Intresset bakom dessa 

grundläggande utgångspunkter förefaller att stundtals kunna ställas mot varandra.24 

 

2.2.1.1 Barnets behov 
Med barnets behov avses i huvudsak vad vuxna anser att barn behöver. Det kan vara fråga om 

dels behov som barn generellt har, dels specifika behov som det enskilda barnet har. Barns 

grundläggande behov kan fastställas med hjälp av forskning.25 Familjen anses enligt både 

internationell26 och nationell reglering vara av särskild viktig för barnets utveckling och 

välfärd. Barnets behov av sin familj ska därför värderas högt.27 I FB 6:2 a andra stycket andra 

strecksatsen belyses barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Båda 

föräldrarna får anses ha betydelse för barnets välbefinnande och utveckling. Barnets rätt till 

båda sina föräldrar får dock inte innebära att barnet måste leva eller umgås med båda sina 

föräldrar under alla omständigheter.28  

 

2.2.1.2 Barnets vilja 
Vid beaktande av barnets vilja, eller barnets intressen som det ibland heter, är barnets egen 

uppfattning av sin situation grundläggande. Det är således nödvändigt att tala med det 

enskilda barnet för att barnets vilja ska kunna klarläggas. Barnets vilja är en del av 

beslutsunderlaget vid en bedömning av barnets bästa. Hur mycket vikt som läggs vid det 

enskilda barnets viljeyttring är beroende av barnets ålder och mognad.29 Det framgår av praxis 

att äldre barns vilja bör tillerkännas stor betydelse.30 Beslut om umgänge kan verkställas mot 

                                                 
23 Jfr NJA 1995 s. 398 och A. Singer (2015) s. 34 ff. 
24 SOU 1997:116 s. 136 f. samt A. Singer (2015) s. 29 ff. 
25 SOU 1997:116 s. 135 ff. 
26 Se bland annat barnkonventionen artikel 16 samt EKMR artikel 8. 
27 Prop. 2005/06:99 s. 48 ff. 
28 G. Walin & S. Vängby, föräldrabalk (1949:389) (2015-01-01, Zeteo), kommentaren till 6:2 a. 
29 SOU 1997:116 s. 61 ff. och 186 ff. 
30 Se bland annat NJA 1992 s. 93 och NJA 1995 s. 398. 



 
 

17 

ett barns vilja. Detta förutsätter dock att barnets vilja inte anses vara i enlighet med barnets 

bästa.31 

 

2.2.1.3 Dilemmat kring barnets behov och intressen 
Det saknas en enhetlig definition av vad som är barnets bästa. Eftersom barnets bästa är 

avhängigt en rad olika faktorer fordras att bedömningen av barnets bästa anpassas till den 

specifika situationen.32 Samtidigt som barnet är i behov av skydd och omsorg så har det också 

vissa rättigheter, exempelvis rätten att få uttrycka sin åsikt. Barnets behov av skydd innebär 

dock att dess rättigheter kan inskränkas med hänsyn till dess bästa. Man kan därför säga att 

barnets bästa som överordnad princip till stor del handlar om en avvägning mellan barnets 

behov av skydd och dess rätt till autonomi. Samtidigt som det anses viktigt att barnet 

självständigt får uttrycka sin mening så är det även viktigt att barnet inte ska behöva ta ansvar 

för sådana val som det egentligen inte har förutsättningarna att ta på ett välgrundat sätt. 

Barnets rättigheter att komma till tals i frågor som rör barnet självt får alltså ses mot bakgrund 

av en avvägning mellan å ena sidan barnets autonomi och å andra sidan barnets behov av 

skydd och omsorg.33 

 

2.2.2 Innebörden av barnets bästa 
Barnets bästa kan ha antingen en inskränkt eller en utvidgad innebörd. Barnets bästa i 

utvidgad bemärkelse avser att garantera barnet förmåner som vuxna inte har. Barnets bästa i 

utvidgad bemärkelse är ofta förknippad med en pedagogisk lagstiftning och är, till skillnad 

från barnets bästa i inskränkt bemärkelse, inte kopplat till verkställbara rättsförhållanden. 

Barnets bästa i utvidgad bemärkelse kan därmed sägas markera en utomrättslig standard, 

vilket ger barnet mer än de garantinivåer som rättsordningen genom barnets bästa i inskränkt 

bemärkelse stadgar. Till skillnad från barnets bästa i utvidgad bemärkelse skyddas barnets 

bästa i inskränkt bemärkelse av rättsordningens sanktionssystem. Barnets bästa i inskränkt 

bemärkelse tar sikte på att skydda barnet mot straffbara handlingar och inskränkningar i 

välfärdsrättigheter.34 

                                                 
31 SOU 2005:43 s. 514. 
32 SOU 1997:116 s. 61 ff. 
33 J. Schiratzki (2005) s. 64 f. 
34 J. Schiratzki (2005) s. 36 ff. 
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Ett annat sätt att förstå innebörden av begreppet barnets bästa är att diskutera begreppet 

som en rättslig och en utomrättslig standard. Den rättsliga standarden relateras till barnets 

bästa i inskränkt bemärkelse och den utomrättsliga standarden till barnets bästa i utvidgad 

bemärkelse. När barnets bästa används som en rättslig standard måste ambitionen begränsas 

till vad rätten kan göra. När barnets bästa används som en utomrättslig standard avses normalt 

all den kärlek, omsorg, omvårdnad och omtanke som ett barn behöver. Barnets bästa som en 

utomrättslig standard avser en högre levnadsstandard för barnet med mer omsorg och en 

bättre livskvalitet än den miniminivå som barnets bästa med en rättslig standard utgör. 

Barnets bästa som en utomrättslig standard skiljer sig vidare från barnets bästa som en rättslig 

standard genom att den inte kan framtvingas genom en juridisk process. Ett utmärkande drag 

för svensk barnrätt är att lagstiftningen inte endast eftersträvar att påverka barnets bästa som 

en rättslig standard, utan också barnets bästa som en utomrättslig standard.35 

 

2.3 Barnperspektivet 
Begreppet barnets bästa är nära kopplat till begreppet barnperspektiv. Barnets föreställningar 

är nämligen en viktig källa för att avgöra vad som är barnets bästa. Genom att observera och 

tolka barnets handlingar vid olika interaktioner kan vuxna utveckla en förståelse för hur 

barnet uppfattar omvärlden. Barnperspektivet skapas alltså av vuxna som strävar efter att så 

realistiskt som möjligt rekonstruera ett barns perspektiv. Ett sådant perspektiv kan återskapas 

genom exempelvis vetenskapliga idéer avseende barns förståelse för sin egen värld och sina 

handlingar i den. Barnperspektivet syftar till att klarlägga en förståelse för barnets 

uppfattningar, erfarenheter och handlingar.36 

Vid alla beslut och andra åtgärder som rör barn ska det finnas ett tydligt barnperspektiv. 

Denna grundsyn kommer bland annat till uttryck i barnkonventionen artikel 3 (se avsnitt 

2.4.1.2). Utgångspunkten i ett barnperspektiv är respekten för barnets fulla människovärde 

och integritet. Att tillämpa ett barnperspektiv vid beslutsfattandet innebär att beslutsfattaren 

försöker förstå barnet och ta reda på hur barnet uppfattar sin situation och eventuella 

förändringar. Barnperspektivet handlar också om att analysera vilka följder som olika 

beslutsalternativ kan få för barnet. Det är då viktigt att lyssna på barnet och att respektera det 

som en egen individ med egna uppfattningar. Barnets åsikter måste dock inte alltid följas. Det 

                                                 
35 J. Schiratzki (2005) s. 58 ff. samt J. Schiratzki (2016) s. 32 ff. 
36 SOU 1997:116 s. 137 ff. 
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är i sista hand den vuxne som utifrån sina kunskaper och erfarenheter måste fatta ett beslut för 

barnet.37 Att domstol och socialnämnd ska fatta beslut i enlighet med barnets bästa anges i 

flera bestämmelser i FB kapitel 6.38 

 

2.4 Barnkonventionen  
Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling år 1989. Sverige ratificerade 

barnkonventionen den 21 juni 1990 som ett av de första länderna i världen.39 Då Sverige 

ratificerade konventionen valdes transformering och normharmoni för dess införlivande.40 

Detta innebär att barnkonventionen inte har ställning som svensk lag.41 Eftersom svensk lag 

ska vara i harmoni med artiklarna ska konventionens bestämmelser dock användas i 

vägledande syfte.42 Barnrättskommittén understryker att konventionsstaternas tolkning av 

barnets bästa måste stå i överensstämmelse med barnkonventionens anda.43 

Barnrättskommittén har i fråga om en rad artiklar utarbetat allmänna kommentarer som kan 

verka till ledning för rättstillämpningen.44 De allmänna kommentarerna är inte juridiskt 

bindande. Kommentarerna har dock fått en relativt stor betydelse som tolkningsunderlag då 

de ger uttryck för kommitténs samlade syn på konventionen. Barnrättskommitténs tolkningar 

är dynamiska och ger en djupare förståelse för artiklarna.45 

 

2.4.1 Barnkonventionens innehåll 
En utgångspunkt i barnkonventionen är att barns autonomi är begränsad och att barn därför 

har rätt att åtnjuta ett särskilt skydd.46 Barnkonventionen slår fast principer och centrala krav, 

men det återstår för staterna att utveckla dessa normer i lagstiftning och konkreta politiska 

åtgärder. Barnkonventionen fastställer fyra vägledande principer, vilka redovisas nedan. 

Samtliga bestämmelser i barnkonventionen ska tillämpas i ljuset av dessa fyra principer. 

Dessa principer har en självständig betydelse men är även vägledande för hur övriga 

                                                 
37 Prop. 2005/06:99 s. 38 ff. 
38 FB 6:5 stycke 1. 
39 UNICEF (2008). 
40 Prop. 1989/90:107 samt Kommittédir. 2015:17. 
41 Dir. 2013:35. Förslag om att göra barnkonventionen till svensk lag är dock under utredning, se bland annat 
SOU 2016:19. 
42 Kommittédir. 2015:17. 
43 UNICEF (2008). 
44 SOU 2016:19 s. 23 ff. 
45 SOU 2016:19 s. 97 ff. 
46 General Comments, nummer 12 (2009) s. 3 
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rättigheter i konventionen ska tolkas.47 Barnrättskommittén har betonat vikten av att 

grundprinciperna återspeglas i den nationella lagstiftningen.48 Förutom barnkonventionens 

grundläggande principer är även barnkonventionen artikel 9 av särskilt intresse för denna 

uppsats. Denna bestämmelse syftar till att säkerställa att ett barn inte mot sin vilja skiljs från 

sina föräldrar, såvida det inte kan anses vara nödvändigt utifrån barnets bästa. 

 

2.4.1.1 Barnets rätt till icke-diskriminering 
Den första principen utgörs av icke-diskrimineringsprincipen49. Principen stadgar att alla 

stater ska tillförsäkra varje barn inom sin jurisdiktion, utan åtskillnad, rättigheterna i 

konventionen.50 Det är en grundläggande utgångspunkt i konventionen att ett barn har ett lika 

högt människovärde som en vuxen. Jämställdhetsidealet avser även relationen mellan barn 

sinsemellan. Att varje barn ska ha lika tillgång till rättigheterna i konventionen innebär inte 

nödvändigtvis att alla barn ska behandlas exakt lika. Skyldigheten att inte diskriminera barn 

kan medföra att det bör ställas krav på särskilda åtgärder för enskilda eller grupper av barn så 

att deras rättigheter ska bli tillgodosedda.51 

Det allmännas skyldighet att motverka diskriminering framgår även av RF 1:2. Av 

denna bestämmelse framgår bland annat att barn ska bemötas som jämlika individer och att de 

ska ha rätt till medinflytande med hänsyn till sin utvecklingsnivå när det gäller frågor som rör 

dem.52 Förbud mot diskriminering framgår vidare av DL 1 §. 

 

2.4.1.2 Barnets bästa i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn 
Den andra principen fastställer att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 

som rör barn.53 Principen om barnets bästa används i stor utsträckning för att genomsyra 

lagstiftning och administrativa beslut samt för att tolka och ge innehåll åt konventionens 

övriga artiklar.54 Staten är i enlighet med denna princip skyldig att ge barnet det skydd och 

den omvårdnad som behövs för barnets välfärd.55 

                                                 
47 General Comments, nummer 12 (2009) s. 3. 
48 General Comment, nummer 14 (2013) s. 4. 
49 Barnkonventionen artikel 2. 
50 Regeringskansliet (2006) s. 10 f. samt SOU 1997:116 s. 65 ff. 
51 SOU 2016:19 s. 98 ff. 
52 Prop. 2001/02:72 s. 49 f. 
53 Barnkonventionen artikel 3. 
54 SOU 1997:116 s. 75 ff. samt General Comments, nummer 14 (2013) s. 7 ff. 
55 SOU 2016:19 s. 100 ff. 
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Barnrättskommittén har betonat att barnets bästa är ett flexibelt begrepp. Innebörden av 

barnets bästa är således avhängigt omständigheterna i den konkreta situationen.56 

Barnrättskommittén har framhållit ett antal faktorer som beslutsfattaren ska beakta i sin 

bedömning av vad som är barnets bästa. En av dessa faktorer är att barnet har rätt att uttrycka 

sina åsikter. Det faktum att barnet har en låg ålder eller befinner sig i en utsatt situation fråntar 

inte barnet rätten att uttrycka sina åsikter. Andra faktorer som beslutsfattaren ska beakta är 

barnets identitet, barnets behov av omsorg samt skydd och säkerhet. I de fall barnet befinner 

sig i en utsatt situation har kommittén betonat att utsattheten kan se olika ut för olika barn och 

måste således bedömas individuellt. För att fastställa vad som är barnets bästa ska särskild 

hänsyn tas till de omständigheter som är särskilt viktiga i den specifika situationen för ett 

enskilt barn eller en grupp av barn. I de fall olika faktorer står i konflikt med varandra bör 

dessa vägas mot varandra för att hitta en lösning som sätter barnets bästa i främsta rummet. 

Barnets ålder och mognad bör vara vägledande i sådana avvägningar. Enligt  

barnrättskommittén ska beslutsfattaren både beakta barnets behov vid själva beslutstillfället 

och samtidigt göra en bedömning av barnets bästa på längre sikt.57 

 

2.4.1.3 Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling 
Den tredje principen avser barnets rätt till liv och utveckling.58 Genom denna artikel erkänns 

barnets inneboende rätt till liv samt statens skyldighet att i största möjliga utsträckning 

säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Genom denna artikel har staten ett ansvar för 

att barnets rätt till fysisk, mental och social utveckling tillgodoses.59 Även barnets föräldrar 

bär ett ansvar för att främja barnets utveckling och säkerställa att barnets rättigheter 

tillgodoses.60 

 

2.4.1.4 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli hörd 
Den fjärde principen fastställer barnets rätt att uttrycka sina åsikter och att få dessa 

respekterade i alla frågor som rör barnet.61 Barnet ska ses som bärare av rättigheter och har 

                                                 
56 General Comments, nummer 14 (2013) s. 9. 
57 General Comments, nummer 14 (2013) s. 12 ff. 
58 Barnkonventionen artikel 6. 
59 General Comments, nummer 5 (2003) s. 3 ff. 
60 Se bland annat barnkonventionen artikel 5 och 18. 
61 Barnkonventionen artikel 12. 
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rätt att vara delaktig och ha inflytande över sitt liv.62 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter och 

bli hörd är absolut och gäller alla barn.63 Staten har en skyldighet att säkerställa att varje barn 

kan utöva denna rättighet.64 Rätten att uttrycka sina åsikter tillkommer alla barn som är i stånd 

att bilda sina egna åsikter. Denna rättighet förutsätter att barn ges erforderlig information för 

att kunna uttrycka sina åsikter i en viss fråga.65 

Utgångspunkten är att ett barn kan bilda egna åsikter. Dessa åsikter ska tillmätas 

betydelse i förhållande till dess ålder och mognad. Det åligger således inte barnet att bevisa 

sin förmåga att uttrycka sina åsikter. Barnets rätt att uttrycka sina åsikter bör enligt 

barnrättskommittén inte vara avhängigt att barnet har uppnått en viss ålder. Enligt kommittén 

kan även mycket små barn bilda åsikter och dessa kan uttryckas på olika sätt, exempelvis 

genom kroppsspråk, lek och målningar. Det har inte ansetts nödvändigt att barnet har utförlig 

kunskap om alla aspekter i frågor som påverkar barnet. Barnet ska dock ha tillräcklig 

förståelse för att kunna bilda sig åsikter i frågan.66 Enligt barnrättskommittén har forskning 

visat att information, erfarenhet, miljö, sociala och kulturella förväntningar samt omfattningen 

av stöd från närstående och allmänheten bidrar till utvecklingen av ett barns förmåga att bilda 

åsikter. Dessa faktorer ska vid sidan av barnets ålder vara avgörande vid bedömningen av hur 

mycket barnets ålder ska tillmätas betydelse. Samtliga dessa faktorer anses således påverka 

hur mycket barnet förstår.67 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter och vara delaktig i samhället 

framgår även av barnkonventionen artikel 13 om barnets rätt till yttrande- och 

informationsfrihet.  

 

2.4.2 Barnkonventionens genomslag i svensk rätt 
Då barnkonventionen ratificerades för drygt 25 år sedan konstaterades att svensk rätt överlag 

svarade mot konventionens krav. Någon inkorporering föreslogs därför inte.68 Sedan dess har 

det dock återkommande pågått diskussioner huruvida svensk rätt svarar mot 

barnkonventionens krav, liksom huruvida barnkonventionen ska inkorporeras i svensk rätt.69 

                                                 
62 General Comments, nummer 12 (2009) s. 5 ff. 
63 Jämför även barnkonventionen artikel 2 (se avsnitt 2.4.1.1). 
64 General Comments, nummer 12 (2009) s. 5 ff. 
65 SOU 2016:19 s. 108 ff. 
66 Ibid. 
67 General Comments, nummer 12 (2009) s. 8 f. 
68 Prop. 1989/90:107 s. 27 ff. 
69 Dir. 2015:17. 
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På uppdrag av regeringen har Barnrättighetsutredningen i år lämnat ett betänkande om 

förslag på lag om inkorporering av barnkonventionen. Barnrättighetsutredningen har i 

betänkandet bland annat visat på en rad brister när det gäller genomslaget för barns rättigheter 

enligt barnkonventionen. I utredningen har konstaterats att det är vanligt att bedömningen av 

barnets bästa inte tar sin utgångspunkt i det enskilda barnets situation.70 Istället tenderar 

barnets bästa att bedömas utifrån generella uttalanden i förarbeten, policydokument och andra 

riktlinjer. Det har visat sig att det inte heller går att utläsa vilka avvägningar och bedömningar 

som myndigheter gjort i de fall barnets intressen ska vägas mot andra intressen. 

Kartläggningen har även visat att synen på barn och hur barn bemöts av myndigheterna inte 

utgår från barn som bärare av rättigheter, utan snarare som underkastade föräldrarnas 

rättigheter.71 Författningsförslagen om inkorporering av barnkonventionen föreslås träda 

ikraft den 1 januari 2018. Ett mål med inkorporeringen är att dagens brister (se nedan avsnitt 

2.4.3) i rättstillämpningen ska försvinna.72 

Inkorporering innebär att det stiftas en lag varigenom det föreskrivs att en viss 

konvention, eller vissa delar av en konvention, ska gälla som lag i Sverige. En inkorporering 

av barnkonventionen skulle innebära att beslutsfattare måste förhålla sig till barnkonventionen 

i högre grad än idag. Detta innebär att barnkonventionen ensamt kommer kunna läggas till 

grund för myndigheters beslut i mål och ärenden. Bestämmelserna i barnkonventionen 

kommer även kunna påverka utformningen av annan lagstiftning i högre grad än idag. 

Inkorporering av barnkonventionen kan även medföra att konventionen kan verka 

kompletterande i de fall annan lagstiftning inte fullt ut tar tillvara barns rättigheter enligt 

konventionen.73 Enligt Barnrättighetsutredningens betänkande föreslås artikel 1-43.1 och 44.6 

i barnkonventionen gälla som svensk lag. Vid sidan av inkorporering krävs fortsatt 

transformering för att barnets rättigheter ska kunna få önskat genomslag i svensk rätt. Därtill 

krävs även en kombination av olika åtgärder. Dessa olika åtgärder bör vidtas på olika nivåer i 

samhället och kan kan avse lagstiftning, information, utbildning och samordning mellan olika 

aktörer.74 

 

                                                 
70 SOU 2016:19 s. 281 ff. 
71 SOU 2016:19 s. 290 ff. 
72 SOU 2016:19 s. 20 ff. 
73 SOU 2016:19 s. 22 ff. 
74 SOU 2016:19 s. 25 ff. 
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2.4.2.1 Barnombudsmannen 
Den 1 juli 1993, tre år efter att Sverige ratificerade barnkonventionen, inrättades den statliga 

myndigheten Barnombudsmannen. Barnombudsmannen har en central roll vad gäller frågor 

som rör barnkonventionens principer och tillämpning. Barnombudsmannen har bland annat i 

uppdrag att företräda barns rättigheter och intressen i samhället mot bakgrund av Sveriges 

åtagande enligt barnkonventionen.75 Barnombudsmannen ska särskilt uppmärksamma att 

svenska lagar och andra författningar överensstämmer med konventionen.76 

Barnombudsmannen har även till uppgift att möjliggöra för barn att komma till tals och 

framföra sina åsikter samt att få dessa åsikter respekterade. Detta gäller särskilt barn som av 

olika skäl har en svår livssituation.77 

2.4.2.1.1 Barnombudsmannens åtgärder för att förbättra barnets ställning 
Det har länge riktats kritik mot myndigheters bristande kunskap om hur ett barn påverkas av 

förälderns frihetsberövande. En konsekvens av den bristande kunskapen har medfört att 

barnets umgängesrätt till den frihetsberövade föräldern många gånger åsidosatts. År 1998 tog 

Barnombudsmannen tillsammans med Kriminalvårdsstyrelsen och Socialstyrelsen fram 

rapporten Barn med frihetsberövade föräldrar. I utredningen rekommenderades en rad 

förbättringar inom Kriminalvården och Socialtjänstens arbete.78 Rapporten följdes år 2002 

upp av en enkätundersökning. Enkätundersökningen ledde till ytterligare en rapport, Straffa 

inte barnet. Av rapporten framgick att barnets situation med tiden hade förbättrats, men att det 

fortfarande fanns områden i svensk rätt som var i behov av ytterligare positiv utveckling. 

Barnombudsmannen påpekade att särskilt förutsättningarna för upprätthållande av en positiv 

kontakt mellan barnet och den frihetsberövade föräldern kunde förbättras. Som en 

förutsättning för upprätthållande av en positiv kontakt belyste barnombudsmannen ett bättre 

samarbete mellan Kriminalvården och Socialtjänsten. Barnombudsmannen framhöll vidare att 

förutsättningarna för barnets upprätthållande av kontakt med den frihetsberövade föräldern 

kunde förbättras. Med anledning av rapporterna har Kriminalvården sedan 2005 inrättat 

                                                 
75 Lag (1993:335) om Barnombudsman 1-2 §§. 
76 Lag (1993:335) om Barnombudsman 1-2 §§ samt Förordning (2007:1021) med instruktion för 
Barnombudsmannen 1 § samt UNICEF (2008). 
77 Prop. 2001/02:96 s. 17 f. 
78 Ds 2004:56 s. 56 f. 
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barnombud på varje häkte, anstalt och frivårdsinstitution i landet. Syftet med införandet av 

barnombud var att stärka och tydliggöra barnperspektivet inom Kriminalvården.79 

 

2.4.3 Den svenska rättstillämpningens överensstämmelse med barnkonventionen 
Barnrättighetsutredningen har utrett huruvida den verkliga rättstillämpningen överensstämmer 

med barnets rättigheter enligt barnkonventionen och de fakultativa protokoll som Sverige 

tillträtt (se ovan avsnitt 2.4.2). Fokus för denna kartläggning var barnkonventionens 

grundprinciper och vilket genomslag dessa principer fått i rättstillämpningen. Säkerställandet 

av barns rättigheter ställs på sin spets när barn befinner sig i utsatta situationer. Om det brister 

i rättstillämpningen i förhållande till rättigheterna enligt barnkonventionen kan det få 

allvarliga konsekvenser för barnet. Det individuella barnets behov och intressen kan även 

hamna i skuggan av andra intressen, vilket kan medföra att de rättigheter som barnet har 

enligt konventionen inte blir tillgodosedda.80 Enligt Barnrättighetsutredningen finns det vissa 

grundläggande brister i genomförandet av konventionen som gör att barnets rättigheter enligt 

konventionen inte får tillräckligt genomslag i rättstillämpningen.81 

För det första anses att barnkonventionen som folkrättsligt åtagande inte har fått 

tillräckligt genomslag i rättstillämpningen. För att barnkonventionen ska få genomslag krävs 

att det finns kompetens och stöd att tolka konventionen.82 

För det andra anses inte rättigheterna ha fått en reell innebörd i den svenska 

rättstillämpningen. Även om den finns en ökad politisk ambition att synliggöra barnets 

rättigheter har rättigheterna ofta inte fått tillräckligt genomslag i beslutsprocesser. Ofta ses 

barnets rättigheter enligt barnkonventionen som en värdegrund utan att i tillräcklig omfattning 

tillämpas i praktiken. Bristerna i barnkonventionens genomslag är enligt 

Barnrättighetsutredningen kopplat till det faktum att konventionen inte är svensk lag. 

Eftersom konventionen inte är svensk lag kan myndigheter nämligen inte ensamma lägga 

innehållet i konventionen till grund för sina beslut.83 

För det tredje ses barnet sällan som en rättighetsbärare. Detta gäller särskilt i situationer 

där barn på olika sätt är utsatta och kan ha svårt att själva tillvarata sina rättigheter. Det har 

även visat sig att barnets bästa inte explicit har beaktats i beslutsfattandet. Hur beslutsfattaren 
                                                 
79 Barnombudsmannen (2004). 
80 SOU 2016:19 s. 137 ff. 
81 SOU 2016:19 s. 279 ff. 
82 SOU 2016:19 s. 281 ff. 
83 Ibid. 
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har tagit hänsyn till barnets bästa och gått tillväga för att bedöma vad som är barnets bästa för 

ett enskilt barn framgår generellt sett inte i vare sig utredningar eller beslut.84 

Slutligen anses inte barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i beslut ha 

tillgodosetts i tillräcklig utsträckning.85 För att barnets rätt att bli hörd ska tillgodoses måste 

barnet få anpassad information med hänsyn till dess förståelse om dess rätt att fritt uttrycka 

sina åsikter.86 

 

2.5 Sammanfattning 
Att se till barnets bästa innebär att det görs en helhetsbedömning av vad som är bäst för ett 

specifikt barn i en specifik situation. I bedömningen ska bland annat barnets rättigheter, behov 

och vilja respekteras. Barnets bästa ska komma i främsta rummet när frågor om vårdnad, 

boende och umgänge avgörs.  

Barnkonventionen är idag ratificerad av Sverige. Förslag har dock framförts om att 

barnkonventionen ska inkorporeras i svensk rätt. Ett mål med inkorporeringen är att dagens 

brister i rättstillämpningen avseende barnkonventionen ska försvinna. 

I barnkonventionen finns fyra grundläggande principer; barnet har rätt till icke-

diskriminering, barnets bästa ska sättas i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, 

barnet har rätt till liv, överlevnad och utveckling samt barnet har rätt att uttrycka sina åsikter 

och bli hörd. Vid alla beslut och andra åtgärder som rör barn ska det finnas ett tydligt 

barnperspektiv. 

 

 
3 Barnets rättigheter och det allmännas ansvar 

3.1 Disposition och aktuella frågeställningar 
Syftet med detta kapitel är att fastställa hur barnets rätt till umgänge regleras i svensk rätt 

samt vem som bär ansvaret för denna rättighet. 

Det andra avsnittet redogör för barnets rättigheter på ett övergripande plan. Orsaken till 

att barnets rättigheter redogörs för på ett övergripande plan är för att läsaren på så sätt ska få 

en djupare förståelse för de rättigheter som tillkommer ett barn. Eftersom barnets rättigheter 

                                                 
84 SOU 2016:19 s. 285. 
85 Ibid. 
86 General Comments, nummer 12 (2009) s. 26 f. 
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ofta läggs ofta till grund för tolkningen av barnets bästa har detta avsnitt ett nära samband 

med kapitel 2. 

Det tredje avsnittet redovisar barnets umgängesrätt. I syfte att särskilt analysera 

umgängesrätten kommer barnets rätt till umgänge att få en särskilt framträdande roll i den 

tredje delen i detta kapitel. Umgängesrätten kommer särskilt att redogöras för i ljuset av 

barnets bästa. 

Det fjärde avsnittet redogör för det ansvar som det allmänna har för att tillgodose 

barnets rättigheter. Främst kommer det allmännas tillgodoseende av barnets umgängesrätt att 

redogöras för. 

Det femte avsnittet redogör för de mest väsentliga punkterna i detta kapitel. 

 

3.2 Barnets rättigheter – en del av de mänskliga rättigheterna 
Med en rättighet avses ett skyddsvärt intresse som tillerkänts en individ. Ett kännetecken för 

rättigheter anses ofta vara att individen själv har rätt att kräva uppfyllandet av en rättighet 

eller att avstå från densamma. Detta förutsätter dock att individen har en 

självbestämmanderätt. I vilken utsträckning som barn kan ha rättigheter är en omtvistad fråga, 

främst eftersom förhållandet mellan barnets självbestämmanderätt och barnets rätt till skydd 

inte är klargjort. Som utgångspunkt gäller att barnets rätt att komma till tals inte får inskränka 

barnets bästa. Barnrättskommittén har dock framhållit att tolkningen av barnets bästa inte får 

medföra att barnets grundläggande rättigheter äventyras.87  

De rättigheter som tillkommer ett barn enligt barnkonventionen är en del av de 

mänskliga rättigheter som under en lång tid tillbaka fastställts i olika internationella 

överenskommelser. Mänskliga rättigheter, vilka även tillkommer barn, finns också uttryckta i 

andra konventioner. En central konvention av sådant slag är EKMR (se nedan avsnitt 3.2.1).88 

Att skydda barns rättigheter är även en del av EU:s mål.89 I EU-stadgan artikel 24 finns en 

särskild artikel om barnets rättigheter.90 Enligt artikeln har barn rätt till det skydd och den 

omvårdnad som behövs för att säkerställa barnets välfärd. Artikeln fastslår dessutom att ett 

barn fritt ska kunna uttrycka sina åsikter, vilka ska beaktas i frågor som rör barnet i 

förhållande till dess ålder och mognad. Artikeln anger vidare att barnets bästa ska komma i 

                                                 
87 General Comments, nummer 14 (2013) s. 11. 
88 SOU 2016:19 s. 88 ff. 
89 Fördraget om Europeiska unionen artikel 3. 
90 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna artikel 24. 
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främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga 

myndigheter eller privata institutioner. Slutligen har varje barn enligt artikeln rätt att 

regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med båda 

föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa. 

 

3.2.1 EKMR 
EKMR har ett stort inflytande över skyddet för mänskliga rättigheter. Denna konvention är 

inkorporerad som svensk lag.91 Konventionen har inte grundlagsstatus men att bryta mot 

konventionen är enligt RF 2:19 grundlagsstridigt. EKMR kan således beskrivas som 

överordnad svensk lag men underordnad de svenska grundlagarna. Rättigheterna i EKMR 

tillskrivs enligt EKMR artikel 1 alla människor, såväl barn som vuxna. 

 

3.3 Umgängesrätt 
Ett barn har enligt barnkonventionen artikel 9 som utgångspunkt en rätt att inte bli skilt från 

sina föräldrar. För många barn är den mest påtagliga effekten av en förälders frihetsberövande 

förändringar gällande tillgänglighet och kontakt. Den kontakt som under förälderns 

frihetsberövande kan bli aktuell faller under regleringen för umgängesrätten.92 Barnets 

umgängesrätt kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra fysiskt eller genom 

annan kontakt. Denna rätt är däremot inte absolut och kan därför inskränkas om det inte anses 

vara förenligt med barnets bästa.93 Europadomstolen har slagit fast att det offentliga har ett 

långtgående ansvar för att tillse att eventuellt umgänge kan komma till stånd i praktiken.94 

 

3.3.1 Umgängesrätt utifrån barnets bästa 
I frågor som rör barnets rätt till umgänge ska enligt FB 6:2 a barnets bästa komma i främsta 

rummet (se ovan avsnitt 2.2). Vid bedömningen av vad som är barnets bästa ska samtliga 

omständigheter i det enskilda fallet beaktas.95 I bedömningen enligt FB 6:2 a ingår att väga 

barnets behov och intresse av umgänge med föräldern mot barnets behov av en trygg 

                                                 
91 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
92 FB 6:15 samt barnkonventionen artikel 9. 
93 Barnkonventionen artikel 3 och 9 samt FB 6:12 a och 6:15. 
94 Hokkanen mot Finland, dom 1994-09-23, målnummer 19823/92. 
95 Prop. 2005/06:99 s. 166. 



 
 

29 

uppväxt.96 Med en trygg uppväxt innebär bland annat att det inte föreligger en risk för att 

barnet far illa.97 I situationer då umgänget innebär påfrestningar för barnet kan det dock finnas 

goda skäl till att ändå upprätthålla kontakten.98 Det råder en presumtion för att umgänge med 

den förälder som barnet inte bor med är bra för barnet. Barnet har därför enligt FB 6:15 stycke 

1 som utgångspunkt rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. 

Då det är barnets rätt till, och behov av, umgänge med sina föräldrar som ska tillgodoses ska 

förälderns eventuella behov av umgänge inte ges utrymme vid frågor som berör 

umgängesrätt.99  

Att barnets vilja är en faktor som spelar roll i bedömningen av vad som är barnets bästa 

har framgått ovan (se avsnitt 2.2.1.2). I barnkonventionen artikel 5 betonas även att det är 

viktig att respektera den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga. En tolkning av barnets 

uttryckta vilja kan under vissa omständigheter vara motiverat att göra.100 Trots att rätten har 

sett en risk i att barnet kunde fara illa har Högsta domstolen godkänt umgänge mellan en 

förälder och dennes barn, dock i begränsad omfattning. Föräldern ifråga hade snabba 

personlighetsförändringar och uppträdde stundtals aggressivt. Barnets intresse av kontakt med 

föräldern vägde emellertid tyngre än risken för att barnet skulle fara illa.101 I ett annat fall har 

barnets vilja inte ansetts förenligt med barnets bästa då barnet riskerat att ta psykisk skada av 

umgänge med föräldern.102 I ett annat fall fastslog tingsrätten, barnens vilja till trots, att ett 

förbud mot umgänge var det bästa för barnen. Barnen var vi denna tidpunkt 11 och 13 år 

gamla. Grunden för förbudet var att fadern sedan tidigare varit dömd för grovt 

barnpornografibrott och att det ansågs föreligga en fara i att fadern var självmordsbenägen på 

grund av hans depressioner. Förälderns ohälsa riskerade att i sin tur påverka barnen 

negativt.103 

 

                                                 
96 Prop. 1981/82:168 s. 21 ff. 
97 Prop. 2005/06:99 s. 38 ff. 
98 Hovrätten för Övre Norrland, dom 2014-12-18, målnummer T 33-14. 
99 Prop. 2005/06:99 s. 166 samt Göta Hovrätt, dom 2015-06-17, målnummer T 1536-14b samt Svea Hovrätt, 
dom 2015-04-01, målnummer T 7142-14 samt Å. Saldeen (2013) s. 193 ff. 
100 Jämför NJA 1995 s. 398. 
101 NJA 2003 s. 372. 
102 Göta hovrätt, dom 2012-04-05, målnummer B 653-12. 
103 Stockholms tingsrätt, dom 2013-09-24, målnummer T 2689-12. 
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3.4 Det allmännas ansvar 
Alla barn har rätt till goda uppväxtförhållanden, oberoende av föräldrarnas villkor. Det råder 

ett parallellt ansvar mellan den privata och den offentliga regleringen, vilket stundtals innebär 

att samhällets ansvar att tillgodose barnets rättigheter kan anses vara i strid med rätten till 

privat- och familjeliv enligt EKMR artikel 8.104 Det ankommer i enlighet med FB 6:1-2 i 

första hand på barnets vårdnadshavare att tillgodose barnets intressen av en god omsorg. Den 

som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se 

till att barnets behov blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren ansvarar för att barnets rätt till 

omvårdnad, trygghet och en god uppfostran tillgodoses. Konventionsstaterna ska enligt 

barnkonventionen artikel 5 respektera det ansvar och de rättigheter och skyldigheter som 

tillkommer föräldrar. Enligt barnkonventionen artikel 18 ska konventionsstaterna vidare göra 

sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har ett gemensamt 

ansvar för barnets uppfostran och utveckling. 

Samhällets ansvar är i enlighet med EKMR artikel 8 i stor utsträckning underordnat 

vårdnadshavarens ansvar, såvida det inte förekommer en påtaglig risk att vårdnadshavaren 

brister i sitt ansvar och att barnet därav lider skada. Först då barnets vårdnadshavare inte har 

möjlighet eller förmåga att tillgodose barnets intresse av god omsorg tillkommer detta ansvar 

samhället. Samhället bär på så sätt ett yttersta ansvar för barnets omsorg. Detta ansvar ska 

uppfyllas av alla samhällets institutioner som kommer i kontakt med barn. Ansvaret handlar i 

stor utsträckning om att se till att barnets rättigheter tillgodoses.105 Samhällets yttersta ansvar 

framgår av lagstiftning, exempelvis SoL och LVU. 

Staten ska vidta lämpliga åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i 

barnkonventionen. Åtgärderna kan exempelvis avse lagstiftning eller administrativa rutiner. 

Hur rättigheterna ska genomföras är upp till staten att bestämma.106 I december 2010 antog 

riksdagen Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige.107 Strategin ska vara en 

utgångspunkt och vägledning för alla offentliga aktörer när de vid utformning av lagstiftning 

eller i sina verksamheter vidtar åtgärder som rör barn och unga. På så sätt avser strategin att 

                                                 
104 Danelius (2015) s. 397. 
105 Prop. 1981/82:168 s. 22 ff. 
106 SOU 2016:19 s. 123 ff. 
107 Prop. 2009/10:232 s. 10 f. 
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säkerställa barnets rättigheter.108 Strategin ska utgå särskilt från de åtaganden som följer av 

barnkonventionen.109 

 

3.5 Sammanfattning 
Barnets rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna. Att inta ett barnperspektiv innebär 

att klarlägga en förståelse för barnets uppfattningar, erfarenheter och handlingar. 

Ett barn har som utgångspunkt rätt att inte bli skilt från sina föräldrar. Den kontakt som 

under en förälders frihetsberövande kan bli aktuell faller under regleringen för 

umgängesrätten. Barnets rätt till umgänge regleras i svensk rätt främst med stöd av 

FB kapitel 6. 

Det råder en presumtion för att umgänge är bra för barnet. Barnets umgängesrätt kan 

dock inskränkas om umgänge inte anses vara förenligt med barnets bästa. Att barnet kan 

komma att fara illa kan vara en omständighet som talar emot att umgänge bör äga rum. 

Ansvaret för barnets omsorg ankommer i första hand på barnets vårdnadshavare att 

tillgodose. Samhället bär dock på ett yttersta ansvar. Samhällets ansvar kan aktualiseras om 

barnets rättigheter åsidosätts av barnets vårdnadshavare. 

 

4 Kriminalvårdens regler av besök samt skyldighet att iaktta barnets 

bästa 

4.1 Disposition och aktuella frågeställningar 
Syftet med detta kapitel är att redogöra för under vilka omständigheter som barnets rätt till 

umgänge med en förälder kan inskränkas på grund av att föräldern ifråga är frihetsberövad. 

Det andra avsnittet redogör på ett övergripande plan för det arbete som Kriminalvården 

bedriver samt det regelverk som Kriminalvården i första hand har att efterleva. Som framgår 

av detta kapitel måste barnets umgängesrätt anpassas efter Kriminalvårdens regler. De regler 

som styr Kriminalvårdens verksamhet har därför stor betydelse för om umgänge mellan ett 

barn och dennes frihetsberövade förälder kan komma till stånd. Kriminalvårdens regler blir 

därför centrala för att skapa en förståelse för hur verkställighet av umgänge på anstalt går till.  

Det tredje avsnittet redovisar under vilka förutsättningar som ett barn har möjlighet att 

besöka sin frihetsberövade förälder. Bland annat behandlas Kriminalvårdens val av den 
                                                 
108 Prop. 2009/10: 232 s. 5 ff. 
109 Regeringskansliet (2011). 
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geografiska placeringen av en intagen. Även Kriminalvårdens regler kring säkerheten på 

anstalter har en central roll i detta kapitel. Orsaken till varför säkerheten på anstalter 

behandlas är att Kriminalvårdens säkerhetsaspekter är något som kan komma att inskränka 

barnets umgängesrätt. 

Det fjärde avsnittet redogör för Kriminalvårdens skyldighet att iaktta barnets bästa. 

Särskilt diskuteras det barnperspektiv som genomsyrar Kriminalvårdens verksamhet samt 

sådana åtgärder som Kriminalvården har rekommenderats att vidta för att tillgodose barnets 

bästa på anstalt. Syftet med denna redovisning är att belysa vilka aspekter som inom 

Kriminalvården bör värdesättas för att upprätthålla ett adekvat barnperspektiv. Syftet är vidare 

att diskutera huruvida det adekvata barnperspektivet upprätthålls. Även sådana åtgärder som 

syftar till att underlätta barnets umgänge på anstalt redovisas. Presentationen av de föreslagna 

åtgärderna syftar till att ge en överblick över sådana omständigheter som bör beaktas inom 

ramen för Kriminalvårdens barnperspektiv. 

Det femte avsnittet redogör för de mest väsentliga punkterna i detta kapitel. 

 

4.2 Allmänt om Kriminalvården 
Kriminalvården är en statlig myndighet vars främsta syfte är att verkställa straff och minska 

återfall i brott. Kriminalvården har ett övergripande ansvar för den frihetsberövades 

rehabilitering och återanpassning i samhället.110 Förutom anstalter ansvarar Kriminalvården 

även för häkten och frivård.111 Det finns 47 anstalter i Sverige.112 Strafflängden på anstalt kan 

variera från två veckor till livstid.113 Anstalterna varierar i storlek, utseende, geografiskt läge 

och säkerhetsnivå.114 Kriminalvårdens bemötande mot de intagna ska enligt FäL 1:4 vara 

präglat av en respekt för människovärdet och en förståelse för de svårigheter som 

frihetsberövandet innebär. 

 

4.2.1 Kriminalvårdens regler av betydelse för barnets umgängesrätt 
Som redogjords för tidigare (se ovan avsnitt 3.3) har ett barn rätt till umgänge med den 

förälder som barnet inte bor tillsammans med. Om det saknas anledning att tro att barnet 

riskerar att fara illa är utgångspunkten att umgänge är förenligt med barnets bästa. Hur 
                                                 
110 Barnombudsmannen (2004). 
111 Kriminalvården [https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/] 2016-04-20. 
112 Kriminalvården [https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/] 2016-04-20. 
113 BrB 26:1 
114 Kriminalvården [https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/] 2016-04-14. 

https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/
https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/
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omfattande umgänget bör vara är vanligtvis inte reglerat. Förarbetena till FB tar inte upp 

omständigheten att föräldern är placerad på anstalt som ett exempel på en sådan situation som 

kan föranleda att umgänget begränsas.115 Rätten kan i en sådan situation dock meddela 

detaljerade föreskrifter i det enskilda fallet som begränsar umgänget.116 Det är det enskilda 

barnets specifika förhållanden som ska styra umgängets utformning. Högsta domstolen och 

förarbetena har betonat att frågan om umgängesrätt bör utövas måste bedömas utifrån 

omständigheterna i det enskilda fallet samt att umgänget behöver vara individuellt anpassat.117 

Umgänget kan enligt FB 6:15 stycke 1 ske antingen genom att barnet och föräldern träffar 

varandra fysiskt eller att de har annan kontakt. Sådan annan kontakt enligt FäL 7:4-9 avser 

vanligtvis kontakt genom telefon och brev.118 Möjligheten till sådana mer indirekta former av 

umgänge är inte avsedd att begränsa ett barns umgänge med en förälder. Dessa alternativa 

umgängesformer är istället avsedda att tillämpas i undantagsfall då det är problematiskt att 

barnet och föräldern träffar varandra.119 Samhället har ett ansvar att hitta metoder för 

upprätthållande av kontakten. Dessa metoder ska upplevas som så positivt och naturligt för 

barnet som möjligt.120 En frihetsberövad förälders möjlighet att hålla kontakt med sitt barn är 

en viktig del av en human kriminalvård i enlighet med FäL 1:4 och ska så långt som möjligt 

underlättas. Starka humanitära skäl talar därför emot att inte bevilja den intagne kontakt med 

en närstående.121 

Problematiken för verkställandet av ett barns umgängesrätt aktualiseras i större 

utsträckning för de barn vars föräldrar sitter på anstalt, eftersom utövandet ska vara förenligt 

med Kriminalvårdens regler. Kriminalvårdens arbete och regler är därför ytterst relevant för 

om, och i så fall på vilket sätt, verkställigheten av umgänget kommer att fungera i praktiken. 

De bestämmelser som reglerar kontaktmöjligheter på anstalter framgår särskilt av FäL kapitel 

7. Lagstiftningen är i princip uppbyggd utifrån att varje enskilt besök ska underkastas en 

enskild prövning. Det är den frihetsberövade, och således inte den som den frihetsberövade 

önskat kontakta, som är part i ett ärende om besökstillstånd. Av denna anledning är det endast 

den intagne eller dennes ombud som kan klaga på ett av Kriminalvården eventuellt avslag av 

ett sådant beslut. 
                                                 
115 Prop. 2005/06:99 s. 41 ff. 
116 NJA 1990 s. 219. 
117 Prop. 2005/06:99 s. 38 ff. och NJA 1988 s. 559. 
118 Prop. 2009/10:135 s. 145 ff. 
119 Prop. 2005/06:99 s. 54 ff och s. 89 f. 
120 Barnombudsmannen (2004). 
121 Prop. 2009/10:135 s. 142 ff. 
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4.3 Förutsättningar för barnets möjlighet att besöka sin frihetsberövade förälder 
En frihetsberövad har enligt FäL 7:1 som utgångspunkt rätt att ta emot besök. Eftersom en 

anstalt över lag inte är anpassad för barn att vistas i har personalen på anstalten en skyldighet 

att ta emot barn på ett positivt sätt. Besök av barn på anstalter är därför i regel särskilt 

resurskrävande.122 Enligt Barnombudsmannen är möjligheten för ett barn att få en 

meningsfull och trygg kontakt med en frihetsberövad förälder i hög grad beroende av att 

miljön på anstalter är utformad efter barnets behov.123 I dåliga besöksmiljöer kan barnet enligt 

Barnombudsmannen uppleva besöket som skrämmande eller långtråkigt och därför inte vilja 

komma tillbaka.124 Då barn kommer på besök kan besöket ofta ske i besöksrum som är 

anpassade för barn eller i särskilda besökslägenheter. Barnanpassade besöksrum har ofta 

barnmöbler och tillgång till leksaker. Barnanpassade besöksrum är även i regel större till ytan 

jämfört med vanliga besöksrum.125 Barnet bör enligt FARK Fängelse 7:1 normalt även följas 

åt av en vuxen under besöket. En sådan vuxen kan vara exempelvis en annan vårdnadshavare, 

en person från socialtjänsten eller någon annan som barnet har förtroende för. Möjligheten att 

tillåta besök utan medföljande vuxen ökar ju äldre barnet är. På samma sätt som andra 

besökare till frihetsberövade måste den medföljande vuxna ha tillstånd att besöka den 

intagne.126 

Vid fördelning av besökstider ska enligt FARK Fängelse 7:1 besök av barn prioriteras. 

Många intagna i Sverige byter anstalt flera gånger under frihetsberövandet. Att ett barn 

besöker sin förälder på olika anstalter kan medföra att barnets upplevelser vid de olika 

besöken blir oförutsägbara.127 På anstalter finns ofta även fasta besökstider. Ibland kan 

anstaltens besökstider anpassas efter barnets, och dess eventuellt vuxna följeslagares, 

möjlighet att komma till anstalten.128 Några anstalter har inrättat särskilda besökstider för 

barn, vilka är anpassade efter exempelvis normala dagis- och skoltider.129 Enligt 

                                                 
122 Advokatsamfundet (2014). 
123 Barnombudsmannen (2004). 
124 Kriminalvården 
[https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/trycksaker/kvs-0166-barnbesok-1.pdf] 2016-04-16. 
125 Kriminalvården 
[https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/forskningsrapporter/barn-med-frihetsberovade-
foraldrarpdf] 2016-04-18. 
126 Advokatsamfundet (2014). 
127 Kriminalvården (2013). 
128 Kriminalvården [https://www.kriminalvarden.se/for-familj-och-vanner/besok/] 2016-04-17. 
129 Kriminalvården 

https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/trycksaker/kvs-0166-barnbesok-1.pdf
https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/forskningsrapporter/barn-med-frihetsberovade-foraldrarpdf
https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/forskningsrapporter/barn-med-frihetsberovade-foraldrarpdf
https://www.kriminalvarden.se/for-familj-och-vanner/besok/
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Justitieombudsmannen är det viktigt att besökstiderna på anstalten kan anpassas efter 

besökarens möjlighet att komma till anstalten med hänsyn till exempelvis skoltider.130 För att 

den frihetsberövade ska få ta emot besök i enlighet med FäL 7:1 krävs vidare att följande tre 

förutsättningar är uppfyllda.131 

Den första förutsättningen är att samtycke till kontakt har lämnats. Då besökaren är ett 

barn är det enligt Allmänna råd till FARK Fängelse 7:26 vårdnadshavaren som har att ta 

ställning till om samtycke till kontakten ska lämnas. Enligt FARK Fängelse 7:26 behöver 

samtycke ofta även lämnas till att Kriminalvården inför besöket dels undersöker besökarens 

personliga tillhörigheter, dels registrerar besökaren i Kriminalvårdens system. Den 

frihetsberövade föräldern ansvarar för att samtycket inhämtas på ett enligt Kriminalvården 

korrekt sätt. 

Den andra förutsättningen är att besöket enligt FäL 7:1 kan ske på ett lämpligt sätt. Vid 

en bedömning av om det föreligger en risk för att barnet far illa vid umgänge tas stor hänsyn 

till dels förälderns allmänna attityd till våld, dels förälderns eventuella missbruksproblem och 

psykiska sjukdomar.132 När uppgifter om våld och andra övergrepp förs fram ifråga om 

umgänge kan prövningen mynna ut i att något umgänge inte alls bör äga rum. I andra fall kan 

bedömningen visa på att umgänge visserligen är bäst för barnet men att det bör ske under 

särskilda former.133 Ett besök kan anses olämpligt vid situationer då barnet riskerar att ta 

skada av att över huvud taget ha någon form av kontakt med sin förälder. I vilken mån det är 

lämpligt med kontakt är bland annat beroende av anstaltens resurser, som personal och 

besöksutrymme.134 Besöket kan anses vara olämpligt genom att äventyra säkerheten på ett sätt 

som inte kan avhjälpas genom någon form av kontroll135 från Kriminalvårdens sida. Ett besök 

kan enligt FARK Fängelse 7:1 även anses olämpligt med hänsyn till Kriminalvårdens 

praktiska förutsättningar, som rutiner samt tillgång till personal och besöksrum. Vid en 

bedömning av om besök av barn till frihetsberövade ska beviljas bör särskilt beaktas barnets 

ålder samt under vilka förutsättningar som besöket kan äga rum. Det är även lämpligt att 

hänsyn tas till den intagnes ansvarstagande för brottsligheten och sårbarheten hos den som 

                                                                                                                                                         
[https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/trycksaker/kvs-0166-barnbesok-1.pdf] 2016-04-16. 
130 Justitieombudsmannens beslut, beslutsdatum 2007-11-12, diarienummer 2081-2007. 
131 Advokatsamfundet (2014). 
132 G. Walin & S. Vängby, föräldrabalk (1949:389) (2015-01-01, Zeteo), kommentaren till 6:2 a. 
133 Prop. 2005/06:99 s. 41 ff. 
134 Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2015-04-20 målnummer T 1316-14. I målet ansågs således att 
umgänge var lämpligt. Se även A. Kaldal (2010) s. 248 ff. 
135 Se närmare FäL 7:2-3. 

https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/trycksaker/kvs-0166-barnbesok-1.pdf
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den intagne vill ha kontakt. Om den intagne misskött sig under verkställigheten av sitt straff 

genom att exempelvis missbruka narkotika, vägra lämna prov för drogkontroll eller på annat 

sätt, kan det innebära att besöket inte beviljas. Ett generellt förbud att vägra den intagnes 

besök får dock inte fattas. Det måste göras en individuell prövning inför varje beslut.136 

För att Kriminalvården ska kunna skydda samhället och upprätthålla kravet på en god 

omvårdnad krävs för det tredje att Kriminalvården upprätthåller en hög nivå av säkerhet på 

anstalter (se nedan avsnitt 4.3.2). Säkerheten upprätthålls genom bland annat omfattande 

regler avseende exempelvis murar, stängsel, larm och kameror. Kriminalvården ägnar sig 

även åt säkerhetsarbeten som exempelvis konkreta riskbedömningar i det dagliga arbetet och 

sökande efter eventuellt innehav eller användning av narkotika.137 Motivet för denna 

förutsättning är att det inte får finnas förhållanden som gör att besöket sätter säkerheten på 

anstalten ur spel eller som gör att kontakten motverkar den frihetsberövades anpassning i 

samhället.138 För att undersöka om ett besök kan anses äventyra säkerheten på anstalten gör 

Kriminalvården enligt FARK Fängelse 7:1-2 en bedömning utifrån den intagnes 

omständigheter, främst vad den intagne är dömd för.  

 

4.3.1 Besökstillstånd 
Genom bifall av ett beslut om besökstillstånd möjliggörs barnets möjlighet till umgänge med 

sin frihetsberövade förälder. Kontakt med föräldern bedöms även vara viktigt för barnets 

identitetsutveckling, förutsatt att det finns en tillräckligt stark relation mellan barnet och dess 

frihetsberövade förälder.139 Som grund för besökstillstånd ser man till såväl barnets 

inställning som de eventuellt negativa effekter som umgänget skulle kunna medföra för 

barnet. Som underlag till utredningen kan kontakt tas med socialtjänsten och beslutsfattaren 

kan även rådgöra med anstaltens barnombud.140 Cirka 11 % av de ansökningar om 

besökstillstånd för den frihetsberövades barn som inkommit till Kriminalvården har medfört 

avslag.141 En vanlig orsak till att ett besökstillstånd fått avslag är att förälderns misskött sig på 

                                                 
136 JO-beslut den 9 juni 2009, dnr 2009-4993. 
137 Kriminalvården [https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/sakerhet/] 2016-04-24. 
138 Advokatsamfundet (2014). 
139 Kammarrätten i Göteborg, dom 2013-03-08, målnummer 7757-12. 
140 Kriminalvården [https://www.kriminalvarden.se/for-familj-och-vanner/besok/] 2016-04-17. 
141 Från den 1 januari 2014 fram till den 21 april 2016 har 5344 stycken ansökningar om besökstillstånd med sitt 
barn från frihetsberövade föräldrar inkommit till Kriminalvården, se bilaga 2, ansökningar om besökstillstånd. 
Av dessa beslut var 4714 stycken beslut bifall (inklusive bifall med ändring). Av dessa beslut var 521 stycken 
avslagsbeslut. Se vidare utvalda beslut i bilaga 3, avslagen begäran om besökstillstånd. Samtliga beslut i bilaga 

https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/sakerhet/
https://www.kriminalvarden.se/for-familj-och-vanner/besok/
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anstalten genom att ta otillåtna preparat.142 Andra vanliga orsaker till att ett besökstillstånd 

fått avslag är att den frihetsberövade föräldern begått brott mot vårdnadshavaren eller någon 

annan familjemedlem143 eller att det inte finns någon vuxen följeslagare som kan följa med 

barnet under besöket på anstalt.144 Umgänge har med hänsyn till säkerhetsaspekter enligt 

Kriminalvården då inte ansetts vara i enlighet med barnets bästa. En riskbedömning inför ett 

besök är nödvändig för att undersöka huruvida barnet kan komma att utsättas för våld, 

trakasserier eller andra kränkningar, vilket kan mynna ut i en bedömning att umgänge inte är 

lämpligt. Det anses vara tillräckligt att det föreligger en beaktansvärd risk för att barnet 

kommer att fara illa.145 

 

4.3.2 Särskilda säkerhetsaspekter 
Särskilda säkerhetsåtgärder inför ett besök kan vidtas enligt FäL 7:1-3. Sådana 

säkerhetsåtgärder kan avse särskilda inpasseringskontroller eller att besöket äger rum i ett 

besöksrum som är utformat så att det omöjliggör att ett föremål överlämnas. Särskilda 

säkerhetsaspekter som kan påverka barnets möjlighet att besöka sin frihetsberövade förälder 

är anstaltens säkerhetsklassificering, liksom de inpasseringskontroller som barnet kan komma 

att underkastas i samband med besöket. 

 

4.3.2.1 Säkerhetsklassificering 
Alla anstalter i Sverige är säkerhetsklassificerade. Säkerhetsklassificering finns från ett till tre, 

där ett är den högsta säkerhetsklassen och tre är den lägsta.146 Anstalter med säkerhetsklass tre 

är så kallade öppna anstalter. En intagen ska som utgångspunkt placeras i en öppen anstalt. 

Undantag görs då placering i en sluten anstalt är nödvändig. En öppen anstalt saknar direkta 

rymningshinder. De intagna kan röra sig fritt på anstalten och anstalten låses endast under 

natten. De som är intagna på en öppen anstalt är vanligtvis förstagångsförbrytare som är 

dömda för lindrigare brott, eller dömda till allvarligare brott och som har fått möjlighet att 

                                                                                                                                                         
2, ansökningar om besökstillstånd och bilaga 3 avslagen begäran om besökstillstånd är erhållna via e-post från 
Kriminalvårdens huvudkontor. 
142 Bilaga 3, avslagen begäran om besöktillstånd, beslut 4, 5, 6, och 11. 
143 Bilaga 3, avslagen begäran om besöktillstånd, beslut 1, 2, 3 och 4 . 
144 Bilaga 3, avslagen begäran om besöktillstånd, beslut 8 och 13. 
145 Prop. 2005/06:99 s. 41 ff. 
146 Kriminalvården 
[https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/sakerhetsklass/] 2016-04-14. 

https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/sakerhetsklass/
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avtjäna den sista tiden av fängelsestraffet på en öppen anstalt.147 Placering på sluten anstalt 

anses främst vara nödvändig på grund av säkerhetsskäl. Slutna anstalter är sådana anstalter 

som är säkerhetsklassificerade med nivå ett eller två. Anstalter med säkerhetsklass ett är 

speciellt anpassade för klienter som bedöms ha en särskilt hög risk för rymning. Anstalter 

med säkerhetsklass två kan ha olika hög grad av övervakning och kontroll.148 

Besöksmöjligheterna är i regel bättre på en anstalt med låg säkerhetsnivå än på en 

anstalt med hög säkerhetsnivå. Vilken säkerhetsnivå som en anstalt har kan även få betydelse 

för vilka kontroller som kan komma att ske för besökaren. Placeringen kan påverkas om den 

frihetsberövade misskött sig, vilket kan leda till ändrad säkerhetsnivå eller begränsade 

kontaktmöjligheter. Vid längre straff är det vanligt att straffet till en början avtjänas på en 

anstalt med högre säkerhetsnivå för att sedan flyttas till en anstalt med lägre säkerhetsnivå 

mot slutet av strafftiden.149 Kriminalvården har att se till att det upprätthålls erforderliga 

säkerhetskrav på anstalten, samtidigt som barnets besök bör bli så odramatiskt som möjligt. 

Om den intagne är placerad på en sluten anstalt så genomförs besöken i särskilda besöksrum 

alternativt, i vissa fall, i besökslägenheter. Dörrar till dessa utrymmen är låsta under besöken. 

Vid besök på öppna anstalter genomförs besöken däremot vanligtvis inte i särskilda 

besöksrum utan inom hela eller delar av anstaltsområdet.150 

 

4.3.2.2 Inpasseringskontroller 
Kriminalvården kan besluta att genomföra inpasseringskontroller i samband med besöket. 

Graden av kontroll inför besöket beror i regel på säkerhetsnivån på anstalten. På en sluten 

anstalt är det vanligt att besökaren måste gå igenom en metalldetektor eller bli undersökt av 

en narkotikahund. Ett besök kan enligt FäL 7:3 även villkoras av att besökaren underkastar 

sig kroppsvisitation151 eller ytlig kroppsbesiktning152. Om allmän inpasseringskontroll gäller 

på anstalten i enlighet med FäL 8:11 ska besökaren när den passerar anstaltens lokaler 

visiteras på det sätt som gäller till följd av beslutet om inpasseringskontrollen. Vid besök av 

                                                 
147 Prop. 2005/06:123 s. 8 ff. 
148 Kriminalvården [https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/sakerhetsklass/] 2016-
04-27. 
149 Kriminalvården 
[https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/trycksaker/kvs-0166-barnbesok-1.pdf] 2016-04-14. 
150 Barnombudsmannen (2004). 
151 Med kroppsvisitation avses enligt RB 28:11 stycke 3 en undersökning av kläder och annat som någon bär på 
sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig. 
152 Begreppet ytlig kroppsbesiktning definieras inte i någon lagtext men avser enligt förarbetena till ny fängelse- 
och häkteslagstiftning (prop. 2009/10:135 s. 151) en yttre granskning av den nakna kroppen. 

https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/sakerhetsklass/
https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/trycksaker/kvs-0166-barnbesok-1.pdf
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barn kan det, i syfte att göra besöket så odramatisk som möjligt, enligt FäL 8:11 vara 

motiverat att undanta barn från inpasseringskontrollen. I de fall barnen kontrolleras vid 

besöket är det särskilt viktigt att personalen förklarar för barnet hur och varför kontrollen 

sker. På så sätt minskar risken att barnet känner sig misstänkliggjort.153 Kontroll av barn bör 

alltid ske i närvaro av en eventuellt medföljande vuxen.154 Barnombudsmannen har 

rekommenderat att visitering av barn enbart sker då det av säkerhetsskäl anses vara absolut 

nödvändigt.155 Besökaren bör på förhand få information om vilka kontroller den kan komma 

att möta under besöket. Denna information anses särskilt viktig i de fall då besökaren är ett 

barn.156 

 

4.3.3 Placeringen och närheten till barnets hemvistort 
Den så kallade närhetsprincipen framgick av förarbetena till den numera upphävda lag 

(1974:203) om kriminalvård i anstalt.157 Syftet med införandet av närhetsprincipen var att den 

frihetsberövade föräldern skulle få möjlighet att placeras i en anstalt nära sin egen eller 

barnets hemvistort. Närhet till hemorten utgör numera inte en omständighet som ska beaktas i 

samband med det geografiska valet av anstalt.158 Det som Kriminalvården har att förhålla sig 

till vid placering av en intagen idag är enligt FäL 2:1 att den intagna inte får vara placerad 

under en högre grad av övervakning och kontroll än vad som är nödvändigt för att ordningen 

och säkerheten ska kunna upprätthållas. En riskbedömning ska göras i ljuset av FäF 10 § 1. 

En helhetsbedömning av lämplig placering ska göras i varje enskilt fall. Omständigheter som 

enligt FäF särskilt ska beaktas är möjligheten att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet 

på anstalten, den intagnes behov av omvårdnad samt att det inte uppstår en olämplig 

sammansättning av intagna.159 

I ett nyligen avgjort mål från förvaltningsrätten har en frihetsberövad förälder nekats 

placering på en anstalt nära sin hemort. Föräldern hade nyligen återupptagit kontakten med 

sitt barn efter ett beslut om bifallen umgängesrätt från tingsrätten. Föräldern önskade därför 

en placering närmare hemorten för att möjliggöra umgänge med sitt barn. Anstalten där 
                                                 
153 Kriminalvården 
[https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/trycksaker/kvs-0166-barnbesok-1.pdf] 2016-04-16. 
154 Barnombudsmannen (2004). 
155 Ibid. 
156 Kriminalvården 
[https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/trycksaker/kvs-0166-barnbesok-1.pdf] 2016-04-16. 
157 SOU 1972:64 s. 18 ff. 
158 Prop. 2009/10:135 s. 71 f. 
159 FäF 10 § samt prop. 2009/10:135 s. 70 f. 

https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/trycksaker/kvs-0166-barnbesok-1.pdf
https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/trycksaker/kvs-0166-barnbesok-1.pdf
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föräldern önskades placeras hade för föräldern adekvat sysselsättning och 

säkerhetsklassificering. Trots detta ansågs en placering närmare barnet inte vara motiverat.160 

I ett annat avgjort mål har en frihetsberövad förälder som satt på en sluten anstalt nekats 

omplacering till en annan sluten anstalt närmare sitt barn. Föräldern var orolig för barnets 

hälsa då barnet hade problem i både hemmet och i skolan som orsakats av att föräldern inte 

var inom räckhåll för barnet. Barnets lidande var extra påtagligt då barnet led av ADHD och 

Aspergers syndrom. Kammarrätten avslog en omplacering av föräldern med åberopande av 

behandlings- och säkerhetsmässiga skäl.161 

 

4.4 Barnets bästa enligt Kriminalvården 
När det gäller frågor som rör barn ska barnets bästa enligt FARK Fängelse 1:2 a alltid 

beaktas. Eftersom innebörden av barnets bästa bestäms i varje enskilt fall finns det inte någon 

bestämd innebörd av vad som avses med barnets bästa inom just Kriminalvården. Däremot 

finns det riktlinjer som avser att skapa gynnsamma förutsättningar för myndigheters arbete 

med barn. I synnerhet ska tre principer beaktas i fråga om barnets bästa; 

antidiskrimineringsprincipen, barnets rätt till utveckling och barnets rätt att komma till tals.162 

Enligt Barnombudsmannen är det viktigt att kontakten mellan ett barn och dess förälder 

upptas så skyndsamt som möjligt efter ett avskiljande. Barnets kontakt med den 

frihetsberövade föräldern är en viktig faktor för barnets möjlighet att känslomässigt hantera 

situationen. För att kontakten ska kunna upptas är det viktigt att den frihetsberövade och 

dennes barn får information om att barnet har rätt till kontakt med föräldern. Kriminalvården 

har ett ansvar att informera om detta. I många fall kommer den frihetsberövade direkt från ett 

häkte. I sådana fall ska sådan information redan ha givits av Kriminalvården.163 I det följande 

redovisas sådana områden som enligt Barnombudsmannen har ansetts särskilt viktiga för 

Kriminalvården att tänka på i syfte att underlätta barnets umgänge med sin frihetsberövade 

förälder.164 

 

                                                 
160 Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2016-04-08, målnummer 3206-16. 
161 Kammarrätten i Göteborg, dom 2011-11-15, målnummer 8316-11. 
162 General Comments, nummer 14 s. 7 ff. 
163 Barnombudsmannen (2004). 
164 Barnombudsmannen [http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/pejling-dialog/omraden-som-
pejlats/att-ha-en-frihetsberovad-foralder/barnens-rad-till-makten] 2016-05-17. 

http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/pejling-dialog/omraden-som-pejlats/att-ha-en-frihetsberovad-foralder/barnens-rad-till-makten
http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/pejling-dialog/omraden-som-pejlats/att-ha-en-frihetsberovad-foralder/barnens-rad-till-makten
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4.4.1 Åtgärder för att underlätta barnets besöksvistelse på anstalt 
Det finns ofta en önskan hos barn att få se var och hur föräldern bor. På så sätt kan barnet 

bilda sig en uppfattning om hur föräldern har det.165 För barnet är det även viktigt att få 

information om vilka regler som gäller på anstalter och varför dessa regler finns. Inför besök 

finns det ett särskilt stort önskemål om att få se bilder på hur det ser ut inne på anstalten. 

Genom att se bilder får barnet möjlighet att förbereda sig på besöket. Besöket tenderar på så 

vis att bli mindre traumatiskt. Genom att få information slipper barnet att fantisera om hur 

föräldern har det på anstalten.166 

Barn upplever ofta ett stort behov av att få bli sedd av personalen på anstalten.167 

Genom att barnet får möjlighet att ställa frågor och få svar innan besöket ökar möjligheten för 

att barnet ska uppfatta besöket på anstalten som positivt.168 

 

4.4.2 Kriminalvårdens skyldighet att iaktta barnets bästa 
Enligt barnrättskommittén har barnet rätt att upprätthålla kontakt med en förälder även om 

denne avtjänar ett straff på anstalt.169 Eftersom Kriminalvården är en myndighet är den i 

enlighet med barnkonventionen artikel 3 skyldig att arbeta i linje med de åtaganden som 

staten har enligt barnkonventionen. Konventionsstaterna ska som exempel enligt 

barnkonventionen artikel 9 säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras 

vilja, såvida det inte kan anses vara nödvändigt för att tillgodose barnets bästa. 

Kriminalvården har en skyldighet att uppmärksamma ett barns behov och rättigheter i sin 

egenskap av nära anhörig till en intagen.170 Från och med 2005 ska det finnas barnombud på 

alla verksamhetsställen som drivs av Kriminalvården.171 Barnombuden har till uppgift att 

verka för upprätthållandet av ett erforderligt barnperspektiv på bland annat anstalter. Ett 

barnombud är i grunden en kriminalvårdare som genomgått Kriminalvårdens 

barnombudsutbildning. Denna utbildning varar i två dagar och har till syfte att bland annat ge 

grundläggande kunskap om barnkonventionen och om hur samtal bör hållas med barn.172 

 

                                                 
165 Ibid. 
166 Ibid. 
167 Ibid. 
168 Barnombudsmannen (2004). 
169 UNICEF (2008) samt Barnombudsmannen (2004). 
170 Prop. 2009/10:135 s. 67 f. 
171 Barnombudsmannen (2007). 
172 Bilaga 1, brevsvar från Kriminalvården. 
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4.5 Sammanfattning 
Kriminalvårdens regler är av stor betydelse för ett barns möjlighet att utöva sin umgängesrätt 

med en frihetsberövad förälder. Anledningen till varför Kriminalvårdens regler har så stor 

betydelse är att verkställandet av umgänge förutsätter att umgängesrätten är förenlig med de 

regler som Kriminalvården har att efterfölja i sin verksamhet.  

Enligt FäL 7:1 har en frihetsberövad som utgångspunkt rätt att ta emot besök. För att 

den frihetsberövade ska få ta emot besök ställs vissa krav. För det första krävs samtycke från 

den som den frihetsberövade önskar ta emot besök av. Om denne är ett barn ska samtycke 

lämnas av dennes vårdnadshavare. För det andra ska besöket anses vara lämpligt. För det 

tredje får det inte finnas förhållanden som gör att säkerheten på anstalten sätts ur spel eller 

som motverkar den frihetsberövades återanpassning i samhället. 

Vid bedömningen av om besök av barn ska beviljas bör beaktas bland annat barnets 

ålder, under vilka omständigheter som besöket ska äga rum, den intagnes ansvarstagande för 

brottsligheten samt sårbarheten hos barnet. 

Kriminalvården har enligt FARK Fängelse 1:2 a en skyldighet att alltid beakta barnets 

bästa i frågor som rör barn. Eftersom Kriminalvården är en myndighet har den även en 

skyldighet att arbeta i linje med de åtaganden som staten har enligt barnkonventionen. 

 

5 Vad det innebär att ha en frihetsberövad förälder 

5.1 Disposition och aktuella frågeställningar 
Detta kapitel har till syfte att undersöka om barn tar skada av att ha umgänge med en förälder 

på anstalt. En närliggande fråga är även om barn tar mer skada av att umgänge inte kommer 

till stånd. Vidare diskuteras vilka åtgärder som kan vidtas för att minimera risken för att ett 

barn tar skada vid umgänge med frihetsberövad förälder. Avsikten med detta kapitel är att ur 

ett psykologiskt perspektiv ge läsaren en uppfattning om vilka känslomässiga reaktioner som 

kan aktualiseras hos ett barn i samband med förälderns frihetsberövande samt vilka behov 

som dessa reaktioner skapar hos barnet. 

Det andra avsnittet beskriver dels sådana förändringar av barns livssituation som 

generellt aktualiseras då dess förälder frihetsberövas, dels vanliga reaktioner som dessa 

förändringar kan ha på barnets psykiska hälsa. Syftet med detta avsnitt är att undersöka vilka 

potentiella risker för barnets hälsa som ett frihetsberövande kan medföra. 
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Det tredje avsnittet beskriver vanliga behov som uppkommer hos barnet på grund av de 

förändringar för, och reaktioner hos, barnet som redogjorts för i det andra avsnittet i detta 

kapitel. Syftet med detta tredje avsnitt är att klargöra vilka åtgärder som är lämpliga att vidta 

för att minimera sådant lidande som kan orsakas barnet som en följd av förälderns 

frihetsberövande. Denna framställning är intressant ur ett juridiskt perspektiv eftersom barnets 

behov eventuellt kan tillgodoses genom rättsliga åtgärder. 

Det fjärde avsnittet redogör för de mest väsentliga punkterna i detta kapitel. 

 

5.2 Förändringar i barnets livssituation samt dess konsekvenser 
Att barns välmående i regel påverkas negativt av en förälders frihetsberövande framgår tydligt 

av forskning.173 Den psykiska ohälsan orsakas främst av de känslomässiga, kognitiva och 

sociala påfrestningar som barnet ställs inför.174 Hur stor denna påverkan på barnets välmående 

är skiljer sig åt hos olika barn och beror på många olika faktorer. De främsta faktorerna är 

stöd från barnets sociala, kulturella och familjära omgivning. Andra faktorer som kan ha en 

stor betydelse är bland annat barnets erfarenheter under förälderns frihetsberövande, barnets 

tidigare relation med föräldern samt barnets ålder och mognad. Förutom strukturella och 

omsorgsmässiga förändringar inom familjen visar forskning på främst två former av negativa 

konsekvenser som ett frihetsberövande av föräldern ofta har på barnet. Dessa negativa 

konsekvenser avser dels känslomässiga reaktioner, dels kognitiva utmaningar.175 

 

5.2.1 Känslomässiga reaktioner 
Frihetsberövandet innebär i regel en separation och en tvetydig förlust för barnet. Detta 

medför att barnet ofta upplever förvirrande känslor eftersom de är osäkra på hur de ska sörja 

förlusten av en förälder som visserligen lever men som, helt eller delvis, är fysiskt 

frånvarande.176 Frihetsberövandet är även förknippat med känslor av skam och rädsla för 

stigmatisering. Att ge ett barn oärlig eller bristfällig information förvärrar ofta situationen. 

Ofta förstår barnet mer än det som föräldern berättar, vilket resulterar i att undanhållande av 

information skapar misstro, osäkerhet och förvirring hos barnet.177 

                                                 
173 T. Johnson (2012) s. 45 ff. samt J. Murray, C. Janson & D Farrington (2007) s. 133 ff. 
174 Johnson, Toni (2012) s. 45 ff. 
175 T. Johnson (2012) s. 45-68 samt J. Arditti, J. Lambert-Shute & K. Joest (2003) s. 195 ff. 
176 K. Miller (2006) s. 472 ff. 
177 Ibid. 
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Barnets känslomässiga reaktioner kan ta sig till uttryck i olika slags beteenden. Vanliga 

beteenden är att barnet blir introvert, deprimerat och får svårt att skapa relationer med andra 

människor. Rädslan för stigmatisering medför att barnet många gånger håller 

frihetsberövandet hemligt. Att hålla frihetsberövandet hemligt tenderar dock att förvärra de 

känslor av isolering, skam och ensamhet som barnet vanligtvis redan bär på.178 

Det finns ofta en oro hos ett barn att denne kommer att bemötas negativt i samhället på 

grund av frihetsberövandet av föräldern. Oron skapar en stigmatiserande effekt vilket riskerar 

att resultera i att barnet undviker att söka hjälp.179 

 

5.2.2 Kognitiva utmaningar 
Då barnet ska hantera det faktum att dess förälder begått ett brott ställs barnet ofta inför 

kognitiva utmaningar. De kognitiva utmaningarna kan bestå i att försöka förstå sig på 

rättssystemet, vilket barnen många gånger upplever som svårt. Barnet har även att försöka 

hantera den förvirring som uppstår på grund av förälderns brottsliga gärning. Även en 

moralisk förvirring av vad som är rätt och fel kan uppstå då barnet inser att förälderns 

beteende inte stämmer överens med hur barnet lärt sig hur man ska bete sig.180 

 

5.3 Barnets behov 
Sådana påfrestningar som hämmar barnets psykiska välmående kan ofta minimeras genom att 

det enskilda barnets behov uppmärksammas och bemöts. Forskning har särskilt noterat 

barnets behov av information, kommunikation och en god kontakt med den frihetsberövade 

föräldern.181 Det stöd som aktualiseras hos barn är i regel av både känslomässigt, kognitivt 

och socialt slag.182 

 

5.3.1 Information 
Ett barn har ofta ett behov av att ges konkret och åldersadekvat information om att föräldern 

är frihetsberövad, liksom varför detta skett och vad detta innebär.183 Barnet bör också få 

information om hur rättssystemet fungerar.184 

                                                 
178 Ibid. 
179 S. Phillips & T. Gates (2011) s. 286 ff. 
180 Kriminalvården (2013). 
181 T. Johnson, (2012) s. 45 ff. 
182 A. Nesmith & E. Ruhland (2008) s. 1119 ff. samt Johnson, Toni (2012) s. 45 ff. 
183 E. Bocknek, J. Sanderson, P. Britner (2008) s. 323 ff. 
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Vid bristfällig information tenderar barnets fantasier att skapa mer rädsla än vad 

kunskap om de faktiska förhållandena som råder på anstalten hade gjort. Barns fantasier om 

anstalter är många gånger hämtade från film eller böcker. Dessa fantasibilder är ofta helt 

annorlunda och vanligtvis väsentligt värre än verkligheten. Det kan därför komma att lugna 

barnet att få se hur föräldern har det i verkligheten. Det är vidare viktigt att barnet inför ett 

besök på anstalt ges tydlig information om dels hur besöket går till, dels vilka känslor som 

besöket kan väcka.185 

För att tillgodose barnets rätt att fritt uttrycka sina åsikter enligt barnkonventionen 

artikel 12 (se ovan avsnitt 2.4.1.4) följer även en rätt för barnet att tillgodogöra sig sådan 

information som är relevant för barnet. Barnet har även rätt att få information om vilka 

rättigheter det har när föräldern är frihetsberövad. För att barnet ska kunna tillgodogöra sig 

informationen måste den vara anpassad till barnets ålder och mognad.186 

 

5.3.2 Kommunikativt stöd 
Ett barn behöver ges utrymme och tillfälle att tala om sina känslor, tankar och upplevelser.187 

Stöd kan ges till barnet på många olika sätt. Barnet kan ges stöd både formellt från 

professionella organisationer eller informellt från familj och vänner. Vilket stöd som för 

barnet är det mest lämpliga beror av det enskilda barnets situation och behov.188  

Även om många barn upplever det som psykiskt påfrestande att berätta om sina känslor 

kring förälderns frihetsberövande har samtal under ett längre tidsperspektiv fått en stor positiv 

effekt på barnet. Samtal hjälper barnet att bearbeta och förstå sina känslor kring 

frihetsberövandet. Samtal kan även hjälpa barnet att förstå att barnet inte har någon skuld till 

varken förälderns brottsliga handling eller frihetsberövandet.189 

Ju tidigare barnet kan prata om sina känslor desto större är chanserna att barnet 

utvecklar en god förmåga att hantera situationen.190 Vissa barn har särskilt uppskattat att få 

stöd från någon som varit med om någon liknande händelse själv, eftersom denna person har 

                                                                                                                                                         
184 K. Miller (2006) s. 472 ff. 
185 A. Nesmith & E. Ruhland (2008) s. 1119 ff. 
186 Barnombudsmannen (2004). 
187 E. Bocknek, J. Sanderson, P. Britner (2008) s. 323 ff. 
188 K. Miller (2006) s. 472 ff. 
189 S. Phillips & T. Gates (2011) s. 286 ff. 
190 K. Miller (2006) s. 472 ff. 
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möjlighet att visa en särskild medkänsla för barnets situation. Det väsentliga bedöms dock 

vara att barnet har möjlighet att prata med någon vuxen som barnet har förtroende för.191 

 

5.3.3 God kontakt med den frihetsberövade 
Det är vanligt att barn både vill och mår bra av att hålla kontakten med sin förälder under den 

tid denne är frihetsberövad. Barnet upplever ofta att en god relation med föräldern är viktig 

även under den tid som föräldern är frihetsberövad. Genom att ge barnet möjlighet att 

regelbundet besöka sin förälder på anstalt finns det goda möjligheter för att den goda 

kontakten kan upprätthållas. Risken för att reaktionerna hos barnet under anstaltsvistelsen blir 

traumatiska kan vidare minimeras dels då besök kommer till stånd tidigt efter 

frihetsberövandet, dels då besöksvistelsen sker i en barnvänlig miljö.192 Trots att besök på 

anstalt kan väcka stress hos barnet så upplevs vanligtvis frånvaron av kontakt med föräldern 

som värre. Barn som haft kontakt med sin förälder under den tid denne varit frihetsberövad 

tenderar att känna mindre ilska än barn som under frihetsberövandet inte haft kontakt med sin 

förälder. Även förståelsen för varför föräldern inte varit närvarande i barnets vardagsliv 

tenderar att bli större om barnet får möjlighet att träffa och prata med föräldern.193 

 

5.4 Sammanfattning 
Ett barn kan påverkas på en rad olika sätt av en förälders frihetsberövande. Det vanliga är att 

barnet på något sätt påverkas negativt. Det finns dock inte stöd i forskning för att ett barns 

välmående i regel påverkas negativt av att ha umgänge med sin frihetsberövade förälder. 

Barnets negativa reaktioner under frihetsberövandet synes istället bero på andra faktorer än 

sådana som uppkommer i samband med verkställande av umgänget. De främsta 

förändringarna i barnets livssituation som generellt aktualiseras är barnets saknad av föräldern 

efter separationen samt känslor av stigma, skam och hemlighetshållande. Den psykiska ohälsa 

som barnet riskerar att lida av orsakas ofta av att ett barn får svårt att hantera sådana 

känslomässiga, kognitiva och sociala utmaningar som frihetsberövandet av föräldern kan 

medföra. 

Vanliga behov som generellt uppkommer hos barnet till en frihetsberövad förälder är att 

få information om att föräldern har blivit frihetsberövad och varför detta har skett. Andra 
                                                 
191 A. Nesmith & E. Ruhland (2008) s. 1119 ff. 
192 Kriminalvården (2013). 
193 J. Murray, D. Farrington & I. Sekol (2012) s. 175 ff. 



 
 

47 

tydliga behov hos barnet är möjligheten att kunna ventilera sina tankar och känslor samt 

upprätthållande av en fortsatt god kontakt med den frihetsberövade föräldern. Att det finns 

stöd i forskning för att ett barns välmående gynnas av en god kontakt med föräldern då denne 

är frihetsberövad talar för att ett barn i regel tar mer skada av att umgänge inte kommer till 

stånd än att umgänge kommer till stånd. 

 

6 Diskussion 
Det följande kapitlet avser att föra en diskussion kring de frågeställningar som denna uppsats 

har till syfte att besvara. Diskussionen tar avstamp i de ovan redogjorda kapitlen.  

I det första avsnittet i detta kapitel framhålls allmänna kommentarer om 

Kriminalvårdens efterlevnad av barnets bästa. Därefter redovisas i de följande fyra avsnitten 

sådana områden där det av författaren framstår som kritiskt huruvida Kriminalvården 

tillgodoser barnets bästa i förhållande till barnets rätt till umgänge. Av redovisningarna 

framgår även förslag på sådana åtgärder som kan avhjälpa de rådande bristerna. Åtgärderna 

bör få genomslag i svensk rätt genom antingen riktlinjer eller lagar. Slutligen redovisas 

diskussionens mest väsentliga punkter i en slutsats. 

 

6.1 Allmänt om Kriminalvårdens efterlevnad av barnets bästa 
Även om ett barn som utgångspunkt har rätt till umgänge med sin frihetsberövade förälder 

kan umgängesrätten i praktiken komma att inskränkas. Detta kan ske trots att inskränkningen 

inte är till barnets bästa. Ett åsidosättande av barnets umgängesrätt kan bero på att umgänge i 

enlighet med Kriminalvårdens regler och rutiner antingen inte är möjlig att genomföra eller 

åsidosätts av andra skäl, exempelvis för att andra av Kriminalvårdens intressen väger tyngre. 

Kriminalvården har som myndighet en skyldighet att arbeta i linje med de åtaganden som 

staten har enligt barnkonventionen. Kriminalvårdens huvudsakliga verksamhet är dock att 

verkställa straff och minska återfall i brott. Kriminalvården har därför en skyldighet att bland 

annat se till att säkerheten på anstalten, liksom förälderns återanpassning i samhället, inte 

åsidosätts. 

I många fall torde umgänge med den frihetsberövade föräldern vara till barnets bästa. 

Att Kriminalvården har att ta hänsyn till olika intressen medför dock att verkställigheten av 

den familjerättsliga regleringen avseende umgänge vanligtvis försvåras. Detta kan i sin tur 

medföra att Kriminalvården inte tillgodoser barnets bästa. Huruvida denna inskränkning av 
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barnets umgängesrätt är legitim bör avgöras efter en proportionalitetsbedömning. Inför en 

sådan proportionalitetsbedömning bör det i förhand vara bestämt vilket intresse som bör 

tillmätas störst betydelse. Förutom en avvägning mellan vilka intressen som bör tillmätas 

störst betydelse bör hänsyn även tas till sådana eventuella risker som en bedömning kan 

innebära samt sådana åtgärder som kan vidtas för att förebygga dessa risker. 

Att en förälder frihetsberövas kan medföra att rättigheterna enligt barnkonventionen 

åsidosätts till nackdel för dennes barn. Det faktum att ett barn till en frihetsberövad förälder, i 

högre grad än ett barn till en förälder som inte är frihetsberövad, på så sätt får sin 

umgängesrätt inskränkt torde strida mot barnkonventionen artikel 2. En sådan diskriminering 

torde kunna motverkas genom att Kriminalvårdens verksamhet genomsyras av ett tydligare 

barnperspektiv än det som råder idag. Möjligtvis kommer införandet av ett tydligare 

barnperspektiv dock behöva ske på bekostnad av andra intressen som Kriminalvården har att 

efterleva. Inkorporering av barnkonventionen torde vara ett steg i rätt riktning mot att 

tydliggöra ett barnperspektiv inom Kriminalvårdens verksamhet. Det får dock anses vara 

ytterst tveksamt om denna åtgärd är tillräcklig för att barnperspektivet i praktiken ska få 

tillräckligt genomslag. Eftersom Kriminalvårdens huvudsakliga intresse är att verkställa straff 

och minska återfall i brott finns det en risk att barnets bästa, trots det uttryckliga stadgandet i 

FARK Fängelse 1:2 a, inte tillgodoses. För att barnets bästa ska tydliggöras inom 

Kriminalvårdens verksamhet torde det krävas konkreta åtgärder som fastslår hur, när och på 

vilket sätt som Kriminalvården ska beakta barnets bästa. För en mer förutsebar 

rättstillämpning borde det även på ett tydligt sätt framgå vilken tyngd som barnets bästa ska 

ges vid en intressekonflikt. Genom att Kriminalvårdens verksamhet genomsyras av ett 

tydligare barnperspektiv torde barnets bästa och barnets rätt till umgänge vara intressen som 

Kriminalvården i större mån tar hänsyn till. För att säkerställa att barnets bästa tas i beaktande 

av Kriminalvården torde det dock fordras att det i rättstillämpningen tydliggörs vilka konkreta 

åtgärder som ska vidtas för att barnets bästa ska beaktas. På så sätt framgår det tydligt hur 

barnets bästa ska kunna tillgodoses i en verksamhet som huvudsakligen syftar till att efterleva 

andra intressen än just barnets. En annan sak är att en inkorporering av barnkonventionen 

skulle kunna leda till att barnperspektivet får mer uppmärksamhet i frågor som rör barn till 

frihetsberövade. Barnkonventionen skulle då kunna åberopas som en självständig rättsgrund 

vid alla beslut som rör barn. Ett synliggörande av barnperspektivet skulle kunna medföra en 

ökad benägenhet från både Kriminalvården och lagstiftaren att i fortsättningen ge barnets 
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bästa större genomslag vid formulering av regler och i lagstiftning. Huruvida Kriminalvården 

kan anses efterleva barnets bästa diskuteras i det följande utifrån olika aspekter. 

Läsaren bör i den fortsatta analysen ha i åtanke att barn till frihetsberövade inte är en 

särpräglad grupp. Upplevelser i samband med att vara barn till någon som sitter på anstalt kan 

med hänsyn till olika omständigheter vara mycket olika och det finns därför inte något facit 

på hur varje specifik situation bör hanteras. 

 

6.2 Information och kommunikation  
Alla barn som vill bör, i enlighet med barnkonventionen artikel 12, ha rätt att få veta att dess 

förälder är frihetsberövad och befinner sig på anstalt. För myndigheter kan det bli 

problematiskt att nå ut med denna information till alla berörda barn eftersom det är 

vårdnadshavaren som i första hand har att informera barnet. Eftersom samhället inte kan 

säkerställa att barnet får erforderlig information från vårdnadshavaren kan det vara motiverat 

att samhället tar ansvar för barnets rätt att ta del av den aktuella informationen. Ett sätt för 

samhället att ta detta ansvar skulle kunna ske genom att Kriminalvården åläggs en skyldighet 

att skapa en handbok som vänder sig till alla barn med en frihetsberövad förälder. Olika 

handböcker bör skapas och vara riktade till barn i olika åldrar och med olika mognad och 

erfarenhet. Genom en handbok kan säkerställas att informationen tillgodogörs barnet på ett 

pedagogiskt sätt. Det kan vara motiverat att i handböckerna ha bilder på hur det ser ut på en 

anstalt. Bilderna kan bidra till att barnet skapar sig en realistisk bild av hur sin förälder lever. 

Genom att det i en handbok även framgår varför föräldern sitter frihetsberövad och vad detta 

innebär, minskar risken för att barnet själv tar på sig skuld över händelsen. I handboken bör 

även framgå hur det går till vid ett eventuellt besök på anstalt. Informationen kan exempelvis 

syfta till att förklara varför Kriminalvården har inpasseringskontroller på anstalter och vad det 

innebär att underkastas dessa. 

Det kan även finnas ett behov hos barnet att vända sig till en eller ett fåtal utvalda 

personer inom Kriminalvården då det uppstår frågor och funderingar kring förälderns 

frihetsberövande. Till vem barnet kan vända sig för att få svar på sina frågor, liksom på vilket 

sätt detta kan ske, bör framgå ur handboken. Det kan vara motiverat att barnet får möjlighet 

att samtala med barnombudsmannen på anstalten där föräldern sitter. Då ett barn exempelvis 

har frågor inför ett besök på en anstalt bör den aktuella barnombudsmannen finnas till hands. 

Att barnet får aktuell information och möjlighet att ventilera sina tankar, exempelvis genom 
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en handbok och/eller via en barnombudsman, torde inte vara ett krav för att tillgodose barnets 

bästa i inskränkt bemärkelse. Sådan information och kommunikation torde dock vara i 

enlighet med barnets bästa i utvidgad betydelse och därmed vara i enlighet med barnets bästa 

som en utomrättslig standard. Genom att även upprätthålla en god standard i utomrättslig 

betydelse tillförsäkras barnet en god livskvalitet. 

Det torde finnas ett stort utrymme för Kriminalvården att efterleva barnets bästa 

samtidigt som Kriminalvården kan bedriva sin verksamhet på ett säkert sätt. Det finns 

exempelvis ingenting som talar för att ett barn skulle lida av att behöva underkastas 

inpasseringskontroller. Det är dock viktigt att barnet är väl förberett på vad som förväntas av 

denne och varför denne underkastas inpasseringskontroller. Denna information bör ha getts 

barnet på ett pedagogiskt sett och i god tid innan besöket. 

 

6.3 Beaktande av barnets bästa vid besökstillstånd 
Barnets förutsättningar att besöka sin förälder på anstalt är till stor del beroende av sådana 

omständigheter som styr Kriminalvårdens verksamhet, som säkerhetsrutiner och bestämda 

besökstider. Sådana omständigheter kan inskränka barnet möjlighet till kontakt med den 

frihetsberövade föräldern och på så sätt även inskränka barnets umgängesrätt. Denna 

inskränkning av barnets umgängesrätt torde vara legitim i den mån som inskränkningen är en 

förutsättning för att Kriminalvården ska kunna uppfylla syftet med sin verksamhet. Huruvida 

inskränkningen i det specifika fallet är legitim får rimligtvis avgöras efter en 

proportionalitetsbedömning där de olika intressena tillmäts olika värden och därefter vägs mot 

varandra. 

Huvudregel enligt FäL 7:1 är att besökstillstånd ska meddelas. Denna huvudregel är, av 

olika orsaker, dock belagd med en rad undantag. Undantag från huvudregeln kan exempelvis 

vara motiverat med hänsyn till säkerheten på anstalten eller då ett besök inte anses vara i 

enlighet med barnets bästa. Av Kriminalvårdens beslut (se ovan avsnitt 4.3.1) framgår det att 

förälderns levnadssätt, exempelvis då denne tar otillåtna preparat, är en tillräcklig 

förutsättning för att umgänge i det konkreta fallet inte är i enlighet med barnets bästa. Att 

Kriminalvården ensamt lägger förälderns levnadssätt till grund för ett avslagsbeslut om 

besökstillstånd talar för att frågan om vad som är barnets bästa inte i tillräcklig utsträckning är 

utredd. Det torde således finnas andra relevanta aspekter som kan påverka bedömningen av 

vad som är barnets bästa. Psykologiska studier (se ovan kapitel 5) visar nämligen att umgänge 
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med en frihetsberövad förälder ofta är i enlighet med barnet bästa. Barnets möjlighet att 

besöka sin förälder anses vara viktigt bland annat för barnets bearbetningsprocess och 

identitetsutveckling. Trots att ett barn kan känna oro i samband med ett besök kan det således 

vara i enlighet med barnets bästa, åtminstone på lång sikt, att besök kommer till stånd. En mer 

långtgående utredning från Kriminalvårdens sida torde, i enlighet med ett barnperspektiv, 

vara motiverat att göra. Hänsyn bör i högre grad tas till omständigheterna i det enskilda fallet, 

som barnets mognad, uttryckta vilja och behov av föräldern. Även om barnet kan lida viss 

skada av att besöka sin förälder på anstalt kan fördelarna med besöket ändå väga upp 

nackdelarna. I bedömningen bör hänsyn även tas till i vilken mån som Kriminalvården, eller 

någon annan myndighet, kan vidta åtgärder för att minimera sådana negativa känslor som kan 

uppkomma hos barnet vid ett besök. 

En annan omständighet som talar för ett åsidosatt barnperspektiv i Kriminalvårdens 

verksamhet är det faktum att det är föräldern som är part i en ansökan om umgänge. Barnet, i 

sin roll som besökare, har således inte någon talan i frågan. Ett barn bör ha rätt att, eventuellt 

genom sin ställföreträdare, föra sin egen talan om besökstillstånd. Särskilt då talan om 

besökstillstånd förs i syfte att barnets umgängesrätt ska kunna få genomslag. Barnets rätt att 

föra sin egen talan torde även vara i enlighet med barnets självbestämmanderätt. Liksom 

föräldern bör även barnet ha rätt att föra sin talan i ansökan om besökstillstånd. Om ett beslut 

om besökstillstånd skulle avslås bör således inte enbart den intagne föräldern, utan även 

barnet, ha rätt att överpröva beslutet. I dagens situation är det endast den intagne, eller dennes 

ombud, som kan överklaga ett av Kriminalvårdens eventuellt avslag av ett sådant beslut. 

Dagens rättsläge torde inte i tillräcklig utsträckning vara i enlighet med ett erforderligt 

barnperspektiv. Genom att barnet får talerätt får barnet även möjlighet att överpröva ett beslut 

som eventuellt på ett illegitimt sätt inskränker barnets umgängessätt. 

Eftersom samhället har ett ansvar att tillgodose barnets umgängesrätt bör ett avslag på 

ett besökstillstånd inte bero på att det inte finns någon vuxen följeslagare till barnet. Det 

borde vara Kriminalvårdens ansvar att se till att socialtjänsten eller någon annan av samhällets 

aktörer bistår med en sådan följeslagare som behövs för att ett besök ska kunna komma till 

stånd. 
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6.4 Bemötandet av barnet i samband med besöket 
För att barnets bästa ska tillgodoses av Kriminalvården är det viktigt att regler och rutiner 

kring besök genomsyras av ett tydligt barnperspektiv. Om barnets upplevelser under besöket 

uppfattas som negativa finns det en risk att barnet inte vill komma tillbaka. Det finns på så 

sätt en risk att umgänge mellan barnet och den frihetsberövade föräldern i realiteten begränsas 

om barnet vid besöksvistelsen inte bemöts på ett lämpligt sätt. Barnets vilja kan då vara att 

inte komma tillbaka till anstalten. Att barnet uttrycker ovilja att komma tillbaka till anstalten 

kan vid en bedömningen av vad som är barnets bästa medföra att umgänge inte bör komma 

till stånd. Som framgått av forskning kring hur barnets mående påverkas av förälderns 

frihetsberövande, vilka redogjorts för i kapitel 5, anses umgänge på en anstalt ofta vara i 

enlighet med barnets bästa. Umgänge kan således anses vara i enlighet med barnets bästa trots 

att barnet kan känna oro före, under och även efter besöket. Den psykiska ohälsan hos barnet 

tenderar att bli större om besök inte kommer till stånd. 

Det har framgått (se bland annat ovan avsnitt 4.3.1) att barnets bemötande av 

personalen vid besöket är av stor betydelse för huruvida barnet uppfattar besöket som positivt. 

Eftersom det generellt sett är positivt för barns välmående att bemötas på ett respektfullt sätt 

bör det inom Kriminalvården finnas klara riktlinjer för hur barn ska bemötas under ett besök 

på anstalt. I den mån det kan finnas behov av att ha kontakt med barnet även innan och efter 

barnets anstaltsvistelse bör det åläggas ett ansvar på Kriminalvården att tillgodose detta 

behov. Detta ansvar kan exempelvis innebära att barnombudet på den anstalt där föräldern 

sitter finns till hands för barnet, antingen via telefon eller under särskilda besökstider, för att 

ventilera känslor och tankar som denne har innan och efter besöket på anstalten. Det anses 

även vara i enlighet med barnets bästa att Kriminalvården verkar för att besök kommer till 

stånd så tidigt som möjligt efter att föräldern blivit frihetsberövad. Konkreta riktlinjer för hur 

lång tid det maximalt bör ta innan det första besöket bör äga rum skulle kunna skynda på 

processen och även göra barnets umgängesrätt mer förutsägbar. Att Kriminalvården har 

besöksrum som är särskilt barnvänliga har visat sig kunna inverka positivt på barnets 

upplevelser under ett besök på anstalt. Att barn vid besök på anstalt får möjlighet att umgås 

med sin förälder i en barnvänlig miljö torde vara i enlighet med barnets bästa och bör därför 

även i fortsättningen uppmuntras. 
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6.5 Placering i närheten av barnets hemvistort 
I uppsatsen har framgått194 att barnets bästa inte ens tagits i beaktande vid en 

intresseavvägning av Kriminalvården. Närheten till barnets hemvistort har inte tillmätts 

betydelse även om det funnits plats för föräldern på en anstalt närmare barnets hemvistort och 

det på denna anstalt även funnits säkerhetsrutiner och sysselsättning som är lämplig för den 

frihetsberövade. Att närhetsprincipen inte ens i en intresseavvägning har fått något utrymme 

tyder på ett omotiverat åsidosatt barnperspektiv inom Kriminalvårdens verksamhet. I 

uppsatsen har vidare framgått195 att omplacering av en förälder nekats av Kriminalvården på 

grund av behandlings- och säkerhetsmässiga skäl. Detta trots att barnet till den 

frihetsberövade orsakats psykiskt lidande på grund av frånvaron av föräldern, vilken i sin tur 

förvärrats av att avståndet till föräldern var långt. I detta fall vägde inte barnets välmående 

tillräckligt tungt för att omplacering skulle beviljas, trots att det i det aktuella fallet yrkats en 

omplacering från en sluten anstalt till en annan sluten anstalt. Istället vägde behandlings- och 

säkerhetsmässiga skäl tyngre än barnets välmående. 

Det torde vara i enlighet med barnets bästa att föräldern under anstaltsvistelsen bor så 

nära barnet som möjligt. Ett kortare avstånd underlättar således verkställandet av 

umgängesrätten. Att vid placering av en intagen ta hänsyn till avståndet till dennes barns 

hemvistort, och låta denna omständighet väga tungt i en bedömning om placering, torde vara 

motiverat ur ett barnperspektiv även om inte själva närhetsprincipen råder idag. 

 

6.6 Slutsats 
Det är fastslaget i bland annat barnkonventionen att barnets bästa ska komma i främsta 

rummet i frågor som rör barnet. Denna bestämmelse innefattar en skyldighet för myndigheter 

att vid frågor som rör umgänge inta ett barnperspektiv och tolka barnets bästa med hänsyn till 

både barnets behov och barnets vilja. Eftersom det inte finns någon enhetlig definition av vad 

som i det konkreta fallet utgör barnets bästa får innebörden bestämmas med hänsyn till 

omständigheterna som råder i det specifika barnets situation. De praktiska hindren för 

verkställande av barnets umgängesrätt beror främst på att umgängesrätten måste vara förenlig 

med de regler som Kriminalvården har att följa för att bland annat upprätthålla erforderlig 

säkerhet och samtidigt verka för den intagnes återanpassning i samhället. Eftersom 

                                                 
194 Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2016-04-08, målnummer 3206-16. Se närmare avsnitt 4.2.3. 
195 Kammarrätten i Göteborg, dom 2011-11-15, målnummer 8316-11. Se närmare avsnitt 4.2.3. 
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Kriminalvården har att ta hänsyn till två vitt skilda intressen tenderar en intressekonflikt att 

uppstå mellan dels Kriminalvårdens huvudsakliga verksamhet, dels Kriminalvårdens 

skyldighet att se till barnets bästa i alla beslut som rör barn. Denna intressekonflikt medför att 

det i många situationer kan ifrågasättas om det över huvud taget är möjligt att Kriminalvården 

tillmötesgår det umgänge som ett barn har rätt till. 

Det finns utrymme för Kriminalvården att, i högre grad än vad som sker idag, värna om 

barnets bästa. För att ge barnets bästa ett större utrymme i Kriminalvårdens verksamhet finns 

det vissa åtgärder som Kriminalvården, utan att åsidosätta andra väsentliga intressen, bör 

vidta. Ett sätt att tillgodose barnets bästa i förhållande till barnets rätt till umgänge är att 

Kriminalvården värnar om att barn till frihetsberövade får erforderlig information för att 

förstå varför föräldern är frihetsberövad och vad detta innebär. Sådan information kan ges 

genom exempelvis en handbok. Ett annat sätt att tillgodose barnets bästa är att 

Kriminalvården gör en mer utförlig bedömning i samband med besökstillstånd av vad som är 

barnets bästa. Ett tredje sätt är att Kriminalvården dels i högre grad värnar om att barnet får ett 

vänligt mottagande vid besök på anstalt, dels finns till hands för barnet för frågor och 

funderingar både innan och efter besöket. Ett fjärde sätt är att Kriminalvården placerar en 

intagen förälder på en anstalt i närheten av barnets hemvist. En förutsättning för en sådan 

placeringen får vara att det bland annat finns plats på anstalten och att anstalten har en 

erforderlig säkerhetsnivå och sysselsättning för den intagne.  
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@ Kriminalvården 
Datum Diarienummer 
2016-05-13 2016-11478 

Sektionen för verkställighetsinnchåll 

Louise Roslund 
louise roslund!al,hotmail.com 

Hej! 

Vi har mottagit dina frågor om vad som är barnets bästa då föräldern sitter 
frihetsberövad på en anstalt samt hur barnets bästa tillgodoses i en sådan situation. Vi 
ska försöka att besvara dem på bästa sätt. 

1. Vilken utbildning har ett barnombud på anstalt och vad kvalificerar ett 
barnombud från en "vanlig" kriminalvårdare? 

Ett barnombud är vanligtvis en kriminalvårdare som har genomgått 
Kriminalvårdens barnombudsutbildning och har uppdraget som barnansvarig 
som ett funktionsuppdrag. Kriminalvårdare har generellt sett olika 
utbildningsnivå och erfarenheter. Det grnndläggande utbildningskravet vid 
anställning som kriminalvårdare är godkänt slutbetyg från gymnasiet eller 
gymnasieexamen. 

I(riminalvårdens nationellt anordnade bamombudsutbildning ger verktyg och 
kunskap att agera i sitt funktionsuppdrag. Utbildningen omfattar två dagar. 
Utbildningen har som mål att ge grundläggande kunskap om barnkonventionen, 
kännetecken på missförhållanden, samtal med barn, separation och 
återförening, anmälningsskyldighet, regelverk inom socialtjänst m.m. samt 
Kriminalvårdens regelverk. Barnombuden ska fungera som stöd till övrig 
personal men det är inte tänkt att de själva ska hantera alla ärenden som rör 
barn. 

2. Är det obligatoriskt för varje anstalt att ha ett barnombud? 

Enligt beslut av generaldirektören 2005 ska samtliga Kriminalvårdens 
verksamhetsställen ha minst ett barnombud. Antalet barnombud per 
verksamhetsställe ska beslutas av lokal ledning och avgöras utifrån enhetens 
storlek och eventuellt särskilda uppdrag. Det finns ingen normerande 
resurssättning för barnombudsuppdraget, utan det åvilar respektive enhet att 
tillse att barnombuden får utrymme och möjlighet att utföra sitt uppdrag på ett 
verkningsfullt vis. 

RegionNerksarnhetsställe Adress Telefon Fe, E-post 
hk@kriminalvarden.se Huvudkontoret 

Avd. anstalt och häkte 
601 80 Norrköping 

+46(0) 77 228 08 00 
+46(0) 11496 30 00 

+46(0) 11496 36 40 
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3. På vilka villkor kan en förälder beviljas permission för att tillgodose 
barnets umgängesrätt? Beviljas en intagnes permission i högre grad eller 
under andra omständigheter om den har barn och syftet med permissionen 
är att spendera tid med barnet? 

En intagen kan beviljas regelbunden permission efter att minst en fjärdedel av 
strafftiden, dock minst två månader, har avtjänats under förutsättning att det 
inte finns en påtaglig risk för att den intagne konuner att begå brott, undandra 
sig straffets fullgörande eller på annat sätt missköta sig. Att den intagne har 
bam är inte en faktor som ingår i den riskbedömning som föregår ett beslut om 
peimission. Dock är syftet med en regelbunden permissionsgång att underlätta 
den intagnes anpassning i samhället. Angelägenheter som kan anses underlätta 
den intagnes successiva anpassning i samhället kan t.ex. avse vistelse i hemmet 
och att upprätthålla kontakten med familj samt närvaro vid födelsedagar, dop, 
skolavslutningar eller annan angelägenhet som rör den intagnes barn. Barnets 
möjlighet att träffa sin förälder kan påverka hur en permisson planeras, t.ex. 
vilken dag och var permissionen förläggs. Överhuvudtaget bör planering av 
permissioner, i de fall barn berörs, genomsyras av ett tydligt barnperspektiv. 

Du kan hitta mer information om pern1issioner i Kriminalvårdens föreskrifter 
och allmänna råd om fängelse (F ARK Fängelse), 
http ://vrww .kriminal varden.se/ gl obalassets/ om oss/lagar /fark-fangelse-
konsoliderad-2015 2pdf. 

4. Kan en förälder få utökade tillstånd att ringa telefonsamtal om den ska 
ringa till barnet? Har en intagen rätt att ringa ett antal/en viss tid 
kostnadsfria samtal per vecka till sina barn? 

Det finns två möjligheter för intagna att ringa från anstalt, via ett telefonsystem 
på avdelningen (INTIK-systemet) eller genom att man f'ar möjlighet att använda 
en tjänstetelefon. För att ringa via telefonsystemet krävs ett särskilt tillstånd. 
Samtal via telefonsystemet är i normalfallet inte avlyssnade och bekostas av 
den intagne själv genom inköp av särskilda telefonkort. Innan ett tillstånd kan 
beviljas ska den som ska bli uppringd lämna sitt samtycke och därefter utreder 
Kriminalvården att kontakten inte äventyrar säkerheten, motverkar den intagnes 
anpassning i samhället eller på annat sätt kan vara till skada för den intagne 
eller någon annan. 

Skäl att få möjlighet att ringa via en tjänstetelefon är att samtalet inte kan 
beviljas inom INTIK-systemet av säkerhetsskäl samt att den intagne har starka 
skäl för att få ringa samtalet. Sådana starka skäl kan vara samtal med barn. 
Även vid sådana samtal ska i första hand den intagne själv stå för kostnaden. En 
intagen får dock beviljas bidrag för ett kortare (vanligtvis ca 15 min) 
telefonsamtal per vecka med närstående barn. Detta kan ske genom att den 
intagne får telefonkort alternativt får ringa via tjänstetelefonen utan att 
debiteras. Om sådana samtal sker via tjänstetelefonen genomförs de vanligtvis 
på en bestämd dag och tid vaije vecka, s.k. veckosamtal. 

2(5) 



Kriminalvården 
Datum Diarienummer 
2016-05-13 2016-11478 

Du kan läsa mer om förutsättningarna för telefonsamtal ( elektronisk 
kommunikation) i F ARK Fängelse. 

5. Kontrolleras brev som skickas mellan intagen och dess barn? 

En försändelse till eller från en intagen i anstalt får granskas, om det är 
nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten. Undantaget är en 
försändelse mellan en intagen och en advokat, en svensk myndighet eller ett 
internationellt organ som har av Sverige erkänd behörighet att ta emot klagomål 
från enskilda. Syftet med granskningen ska vara att undersöka om försändelsen 
innehåller något otillåtet föremål eller är ett led i en pågående eller planerad 
brottslig verksamhet, ett planerat avvikande eller något annat liknande 
förfarande. Även brev som skickas mellan en intagen och dennes barn kan mot 
bakgrund av ovanstående komma att granskas. 

6. Låses dörren till besöksrummet då barn besöker sin förälder? 

Om den intagne är placerad i säkerhetsklass I och 2 (s.k. sluten anstalt) 
genomförs besöken i särskilda besöksrum alternativt, i vissa fall, i 
besökslägenhet. Dörren till dessa utrynnnen är låsta under besöken. Däremot i 
säkerhetsklass 3 (s.k. öppen anstalt) genomförs besöken vanligtvis inte i 
särskilda besöksrum utan på hela eller delar av anstaltsområdet. 

7. Som jag förstått det måste det inför varje besök av en anhörig på en anstalt 
göras en lämplighetsprövning. Skiljer sig denna lämplighetsprövning åt 
beroende på om besökaren är ett barn eller en vuxen? Vid en bedömning 
av en lämplighetsprövning vid besök av den intagnes barn, vilka faktorer 
är det då ni tar hänsyn till för att avgöra om besöket är lämpligt? 

Innan ett besök kan genomföras måste Kriminalvården fatta beslut om tillstånd 
för den intagne att ta emot besöket samt vilka eventuella villkor som kommer 
att gälla för besöket. Vid bedömningen om besök av barn kan beviljas bör 
särskilt beaktas om barnet är närstående till den intagne. Även andra 
omständigheter som t.ex. barnets ålder samt de förutsättningar besöket ska äga 
rum under bör beaktas. Barnet bör normalt följas åt av en vuxen under besöket. 
En sådan vuxen kan vara t.ex. en annan vårdnadshavare, en person från 
socialtjänsten eller någon annan som barnet har förtroende för. 

Kriminalvården ska i alla bedömningar, i den mån det är möjligt av 
säkerhetsmässiga skäl, beakta vad som kan anses vara till barnets bästa. Detta 
gäller även vid beslut om tillstånd för den intagen att ta emot besök av barnet. 
Det kan finnas omständigheter som gör att besök inte bedöms att vara till 
barnets bästa, t.ex. om att barnet utsatts för våld och/eller har bevittnat våld 
eller utsatts för hot om våld av den intagne. Som underlag till utredningen kan 
kontakt tas med socialtjänsten och beslutsfattaren kan även rådgöra med 
anstaltens barnombud. 
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Mer information om förutsättningarna för att få ta emot besök finns i F ARK 
Fängelse. 

8. Har ni barndagar på alla anstalter? Hur ofta har ni i så fall sådana dagar 
och vad innebär det? 

S .k. barndagar har anordnats av ett fåtal anstalter i säkerhetsklass 3. Frekvensen 
och innehållet skiljer mellan anstalterna, allt från ett par gånger per år till vid 
något enstaka tillfälle. Exempel på aktiviteter kan vara tipspromenad, hopp borg, 
pyssel och fiskdamm för barnen samt att anstalten bjuder på enklare förtäring. 

9. Enligt Kriminalvårdens rapporter ska barnets bästa beaktas med 
utgångspunkt i tre principer; antidiskrimineringsprincipen, barnets rätt 
till utveckling och barnets rätt att komma till tals. Är det någon mer faktor 
som tas hänsyn till vid denna bedömning? 

Då det är oklmi för oss vilka rappmier du menar är det tyväJT svåti att besvm·a 
denna fråga men du får gärna återkomma med ett förtydligande. 

10. I vilken mån tillämpas närhetsprincipen idag? Enligt uppgifter från 
ideella organisationer som verkar för barnets bästa tillämpas den inte alls. 
Enligt domstolen ( exempelvis det nyligen avgjorda från förvaltningsrätten 
i Malmö, dom 2016-04-08 mål nr. 3206-16) utgör inte närhetsprincipen en 
omständighet som ska beaktas, i samma mån som den gjort förr, i val av 
lämplig placering av en intagen i anstalt. 

Såsom förvaltningsrätten tm· upp har inte den s.k. närhetsprincipen längre 
samma betydelse, vilket framgår av förarbetena till fängelselagen (regeringens 
proposition 2009/10:135). Det Kriminalvåt·den har att förhålla sig till är att en 
intagen inte får vara placerad under högre grad av övervakning och kontroll än 
vad som är nödvändigt för att ordningen och säkerheten ska kunna 
upprätthållas. För att bedöma det ska Kriminalvåt·den beakta risken för att den 
intagne rymmer, fritas, fmisätter med brottslighet eller gör sig skyldig till 
missbruk eller annan misskötsamhet. Vidare ska man beakta att det inte uppstår 
en olämplig sammansättning av intagna. Faktorer man tittar på i 
riskbedömningen är vad personen är dömd för och hur lång strafftiden är, om 
personen tidigare är dömd och i så fall för vad, hur personen tidigare fungerat i 
häkte och anstalt, om personen har anknytning till kriminella grupperingar, om 
det finns en missbruksproblematik m.m. Slutligen beaktas personens behov av 
sysselsättning, behandling, omvårdnad och en lämplig frigivningsplanering. 

Om den intagne har barn och det kan anses vara till barnets bästa bör 
möjligheten för barnet att upprätthålla kontakt med den frihetsberövade 
föräldern beaktas i samband med placering. Om det inte är möjligt att placera 
den intagne nära hemmien försöker Kriminalvården placera hen på en anstalt 
med tillräckligt goda kommunikationer och en rimlig restid för bai·net 
alternativt på en anstalt där det finns besökslägenhet. 
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Vi hoppas att du fått svar på dina frågor annars får du gärna återkomma. 

Med vänlig hälsning 

Diarienummer 
2016-11478 

Gfo 
Johan Molinder 
Sektionschef /llt!,1~;11fd:rlJ;z/J/,lJ? 

Maria Danielsson 
Kvalificerad handläggare 
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Ansökningar om besökstillstånd Bilaga 2

Beslutsinnebörd Relation Antal
Beslut Avskrivet Dotter 14
Beslut Avskrivet Sammanboendes barn 1
Beslut Avskrivet Son 7
Beslut Avslag Dotter 207
Beslut Avslag Sammanboendes barn 17
Beslut Avslag Son 223
Beslut Avvisat Dotter 1
Beslut Bifall Dotter 1087
Beslut Bifall Sammanboendes barn 66
Beslut Bifall Son 1107
Beslut Bifall med ändring Dotter 1145
Beslut Bifall med ändring Sammanboendes barn 88
Beslut Bifall med ändring Son 1211
Beslut Återkallat Dotter 37
Beslut Återkallat Sammanboendes barn 2
Beslut Återkallat Son 36
Omprövning Avskrivet Dotter 1
Omprövning Avskrivet Son 4
Omprövning Bifall Dotter 1
Omprövning Bifall Son 1
Omprövning Bifall med ändring Dotter 4
Omprövning Bifall med ändring Son 4
Omprövning Upphävt och återförvisat Dotter 2
Omprövning Upphävt och återförvisat Son 3
Omprövning Återkallat Son 1
Omprövning Ändrar inte Dotter 37
Omprövning Ändrar inte Sammanboendes barn 3
Omprövning Ändrar inte Son 34

1 (1)



  Bilaga 3 

 1 (13) 

Avslag på begäran om besökstillstånd 
 
Denna bilaga innehåller ett utdrag av de beslut som per e-post erhållits från Kriminalvårdens 
huvudkontor avseende avslag på en begäran om besökstillstånd som gjorts av en intagen 
förälder. De följande besluten består av sådana beslut som är aktuella för att diskutera 
frågeställningarna för uppsatsen. De motiveringar till nekat besökstillstånd som följer av de  
följande redovisade besluten representerar ett urval av de beslut, inklusive motiveringar, som 
framkommer av samtliga beslut som begärts från Kriminalvårdens huvudkontor. Anstaltens 
namn och datum samt personnummer är i det följande redovisade besluten borttagna. Istället 
för personnummer har barnets ålder vid tiden för beslutet angetts. Anledningen till varför 
barnets ålder angetts är att denna information kan ha relevans för beslutsmotiveringen. Namnet 
på barnet är ersatta med ett B och namnet på föräldern är ersatta med ett F. Trots att det i 
uppsatsen inte tas hänsyn till om den intagna föräldern är en man eller kvinna framgår det av 
besluten huruvida föräldern är en man eller kvinna. Denna omständighet kan bortses ifrån 
avseende ramen för uppsatsen. Inom ramen för uppsatsen kan det även bortses ifrån huruvida 
barnet är en son eller dotter. Siffor som beskriver eventuella datum i besluten har ersatts med 
X. Med hänsyn till uppsatsen avgränsning kommer den omständighet att föräldern begått brott 
mot barnet inte vidare diskuteras i uppsatsen. För att uppsatsen ska kunna hänvisa till de 
aktuella besluten har besluten i det följande benämnts med en siffra. Denna numrering är enbart 
författarens egna och har alltså inte någon betydelse för beslutet. Olika anstalter har namngetts 
med olika bokstäver, det vill säga med ett A, C, D, E, G, H eller I. 
 
 
Beslut 1 
Anstalt A 
 
SAKEN 
Besökstillstånd. 
 
BESLUT 
Anstalten A avslår ansökan. 
 
BAKGRUND 
F har inkommit med en anhållan om besökstillstånd avseende personen B. I ärendet 
framkommer att B är F:s son, 6 månader gammal. F verkställer 2 år, grov kvinnofridskränkning. 
I ärendet har det framkommer att B:s mor är målsägande i aktuell dom. F är även i tidigare dom 
dömd mot aktuell målsägande. Tidigaste dag för villkorlig frigivning infaller XXXX-XX-XX. 
 
SKÄL FÖR BESLUT 
Enligt 7 kap 1 § fängelselagen (2010:610), FäL, får en intagen ta emot besök i den utsträckning 
det lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägras om det 1. kan äventyra säkerheten på ett sätt 
som inte kan avhjälpas genom kontroll enligt 2 eller 3 §, 2. kan motverka den intagnes 
anpassning i samhället, eller 3. på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon 
annan. Av 7 kap 4 § i KVFS 2011:1 står att en intagen får ta emot besök av ett barn endast om 
besöket kan antas vara till barnets bästa. Av 1 kap 4 § i KVFS 2011:1 står att definitionen för 
närstående avses: 1. en intagens maka eller make, registrerade partner och sambo, 2. en intagens 
barn, oavsett ålder, 3. andra barn som stadigvarande sammanbor med en intagen, 4. en intagens 
föräldrar och syskon, samt 5. en annan person än någon som anges i 1-4, som har en sådan nära 
relation till en intagen att de bör betraktas som närstående till varandra. Av 7 kap. 25 § FARK 
Fängelse framgår att vid prövningen av om besök eller elektronisk kommunikation kan medföra 
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skada för annan ska särskilt beaktas om den som kontakten ska äga rum med är brottsoffer till 
den intagne eller annars har en sådan relation till den intagne att en kontakt skulle medföra 
skada för den personen eller för ett brottsoffer. Vid telefon och besökstillstånd till minderåriga 
barn utreder anstalten förutsättningar för detta utifrån ett barnperspektiv och FN:s 
Barnkonvention. Umgänget är i första hand till för barnet samt att det är barnets intressen och 
behov som skall vara avgörande. Anstalten A gör följande bedömning: Vid besökstillstånd till 
minderåriga barn utreder anstalten förutsättningar för detta utifrån ett barnperspektiv och FN:s 
barnkonvention. Umgänget är i första hand till för barnet samt det är barnets intressen och behov 
som skall vara avgörande. Av utredningen har framkommit att F verkställer för grov 
kvinnofridskränkning. Den sökta sonens mamma är målsägande i aktuell dom. Sonen är under 
året. Anstalten A avslår ansökan då det kan vara till skada för den intagne eller annan. 
 
 
Beslut 2 
Anstalt C 
 
BESLUT 
Kriminalvården anstalten C avslår ansökan om besökstillstånd för B. 
 
BAKGRUND 
F har ansökt om besökstillstånd för B, 7 år gammal. F avtjänar ett fängelsestraff på ett (1) år 
och sex (6) månader för grov fridskränkning, övergrepp i rättssak, narkotikabrott samt olaga 
hot. Grov fridskränkning avser att F vid upprepade tillfällen misshandlat, hotat och begått 
skadegörelse mot B:s mamma. Brotten har begåtts i B:s och hans mammas (brottsoffrets) 
bostad. F uppger att han under senaste året i frihet haft ett dagligt missbruk av alkohol samt 
narkotika. Med anledning av ovanstående och att det inte framgår i domen om B varit 
närvarande vid brottstillfällena och bevittnat våldet eller de övriga brotten som F har begått mot 
barnets mamma eller hur F:s missbruk har påverkat sonen har Kriminalvården anstalten C 
XXXX-XX-XX gjort en anmälan till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(2001:453). I samband med detta begärde Kriminalvården in ett yttrande från socialtjänsten för 
att utreda om besök kan antas vara för barnets bästa. Detta i syfte att få ett mer utförligt underlag 
för beslut om besökstillstånd. F har tidigare blivit dömd för bland annat grov 
kvinnofridskränkning mot en tidigare flickvän. F har hög risk för återfall i brott. 
 
SKÄL FÖR BESLUTET 
Av 7 kap. 1 § FäL framgår att en intagen får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan 
ske. Ett besök får dock vägras om det 1. kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan 
avhjälpas genom kontroll enligt 2 eller 3 §, 2. kan motverka den intagnes anpassning i 
samhället, eller 3. på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan. I de 
allmänna råden till 7 kap. 1 § FäL framgår bl.a. Vid bedömningen om besök av barn kan beviljas 
bör särskilt beaktas om barnet är närstående till den intagne. Även andra omständigheter som 
t.ex. barnets ålder samt de förutsättningar besöket ska äga rum under bör beaktas. Barnet bör 
normalt följas åt av en vuxen under besöket. En sådan vuxen kan vara t.ex. en annan 
vårdnadshavare, en person från socialtjänsten eller någon annan som barnet har förtroende för. 
Av 1 kap. 2 a § FARK framgår i frågor som berör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. 
Kriminalvården anstalten C gör följande bedömning. F ansöker om besökstillstånd för sin son 
B, 7 år gammal. Målsägande i domen är B:s mamma. Vid fråga om besök i anstalt av 
minderåriga barn måste kriminalvården utgå från barnets bästa. I avvaktan på yttrandet från 
socialtjänsten avslår anstalten F:s ansökan gällande besök då Kriminalvården inte kan 
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säkerställa att besöket är för barnets bästa. När yttrande från socialtjänsten inkommer kommer 
anstalten göra en ny prövning av ärendet. 
 
 
 
Beslut 3 
Anstalt C 
 
BESLUT 
Kriminalvården anstalten C avslår ansökan. 
 
BAKGRUND 
F har ansökt om besökstillstånd för sin dotter, B, 6 år gammal. F förekommer sedan tidigare 
under 8 avsnitt i belastningsregistret varav 2 domar. XXXX-XX-XX Fängelse 1 år och 6 
månader för narkotikabrott och vapenbrott. XXXX-XX-XX Fängelse sex månader för grovt 
vapenbrott. Han är i aktuell dom dömd till fängelse två (2) år för våldtäkt. Målsägande i aktuell 
dom är B:s mor. I domen framgår att målsägande och F skildes XXXX men fortsatte under en 
period efter detta att ha ett sexuellt förhållande. Målsägande valde dock att avsluta det men det 
ville inte F acceptera. F åtalades för tre fall av våldtäkt men dömdes endast för ett fall. Det 
brottstillfället som han dömdes för skedde hemma hos målsägande. F krävde att få komma in 
och efter en stund släppte hon in honom. F tvingade målsägande till samlag och att tåla dels 
oralsex, dels att han förde upp finger i hennes underliv. Tvånget bestod i att F släpade in 
målsäganden till sovrummet, höll fast hennes händer och tryckte ner henne i en säng. B och 
hennes syster har varit boende växelvis hos sina båda föräldrar.  F har fram till XXXX-XX-XX 
varit belagt med kontaktförbud mot målsägande i aktuell dom, tillika B:s vårdnadshavare. 
Kontakt angående B och hennes syster fick endast ske via kontaktperson genom socialens 
försorg. Enligt senast fastställda verkställighetsplan bedöms risken för återfall i brott som hög 
då han bland annat har avsaknad av ånger och empati samt förnekar våldtäkt då han menar att 
samlagen varit frivilliga från brottsoffrets sida. F har nyligen påbörjat riskreducerande 
programverksamhet. Vårdnadshavare har samtyckt till ett besök under förutsättning att 
kriminalvården bedömer det lämpligt samt att B följs åt av sin mormor under besöket samt att 
besöket föregås av ett telefonsamtal med F. I kontakt med anstaltens personal uppger 
målsägande att hon först vill prata med F för att höra med honom vad han tänker kring detta 
besök och hur han tänker bemöta barnen och deras frågor om varför han sitter i fängelset. 
Målsägande berättar att barnen kommer att ha frågor till F och att de vill komma och träffa sin 
pappa. 
 
SKÄL FÖR BESLUTET 
Av 7 kap 1 § i Fängelselagen (2010:610) (FäL) framgår det bland annat att en intagen får ta 
emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägras om det kan 
äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom kontroll enligt 2 eller 3 §, kan 
motverka den intagnes anpassning i samhället, eller på annat sätt vara till skada för den intagne 
eller någon annan. Av allmänna råd till 7 kap. 1 § FäL. Vid bedömningen av om besök av barn 
kan beviljas bör särskilt beaktas om barnet är närstående till den intagne. Även andra 
omständigheter som barnets ålder samt de förutsättningar besöket ska äga rum under bör 
beaktas. Barnet bör normalt följas åt av en vuxen under besöket. En sådan vuxen kan vara t.ex. 
en annan vårdnadshavare, en person från socialtjänsten eller någon annan som barnet har 
förtroende för. Av 1 kap. 2 a § FARK framgår i frågor som berör barn ska barnets bästa särskilt 
beaktas. Av 7 kap. 25 § Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) för 
fängelse (FARK Fängelse) följer att vid prövningen av om besök eller elektronisk 
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kommunikation kan medföra skada för annan ska särskilt beaktas om den som kontakten ska 
äga rum med är brottsoffer till den intagne eller annars har en sådan relation till den intagne att 
en kontakt skulle medföra skada för den personen eller för ett brottsoffer. Av 1 kap. 5 § 
Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd framgår att med brottsoffer avses - en person 
som har utsatts för brott av en intagen, om brottet har riktats mot offrets liv, hälsa, frihet eller 
frid och den intagne avtjänar straff för brottet, - ett barn som är närstående till en intagen och 
som har bevittnat när den intagne utövat våld eller begått andra övergrepp, och - ett barn som 
har bevittnat när en intagen har utövat våld eller begått andra övergrepp mot en person som är 
närstående till barnet. Kriminalvården anstalten C gör följande bedömning: Vid frågan om 
besök i anstalt av minderåriga barn måste Kriminalvården utgå från barnets bästa. 
Kriminalvården kan endast bevilja besök av barn om besöket kan antas vara för barnens bästa. 
Med hänsyn till vad som är känt om de brott som F är dömd för, att brottet är begått mot 
målsman till B, hans förnekande av våldtäkt, att han ej genomgått något riskreducerande 
program samt B:s behov att få svar på sina frågor bedömer anstalten C att besök av B i dagsläget 
inte är för barnets bästa. F:s ansökan om besök ska avslås då det kan vara till skada för B. 
 
 
Beslut 4 
Anstalt D 
 
BESLUT 
F:s ansökan om besökstillstånd avslås. 
 
BAKGRUND 
F har ansökt om besökstillstånd för sin son, B, 9 år gammal. Samtycke till kontakt har inkommit 
från B:s vårdnadshavare. 
 
SKÄL FÖR BESLUT 
Enligt 7 kap. 1 § fängelselagen (2010:610), FäL, får en intagen ta emot besök i den utsträckning 
det lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägras om det 1. kan äventyra säkerheten på ett sätt 
som inte kan avhjälpas genom kontroll enligt 2 eller 3 §, 2. kan motverka den intagnes 
anpassning i samhället, eller 3. på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon 
annan. Av 7 kap. 2 § FäL framgår bl.a. att ett besök får, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, 
kontrolleras genom att 1. personal övervakar besöket, eller 2. besöket äger rum i ett besöksrum 
som är så utformat att det omöjliggör att föremål överlämnas. Av 1 kap 2 a § i Kriminalvårdens 
föreskrifter och allmänna råd för fängelse (FARK Fängelse) framgår att i frågor som berör barn 
ska barnets bästa särskilt beaktas. Av de allmänna råden till 7 kap 1 § FäL i 7 kap. i FARK 
Fängelse framgår bl.a. att vid bedömningen om besök av barn kan beviljas bör särskilt beaktas 
om barnet är närstående till den intagne. Även andra omständigheter som t.ex. barnets ålder 
samt de förutsättningar besöket ska äga rum under bör beaktas. Barnet bör normalt följas åt av 
en vuxen under besöket. En sådan vuxen kan vara t.ex. en annan vårdnadshavare, en person 
från socialtjänsten eller någon annan som barnet har förtroende för. Av 1 kap. 4 §, FARK 
Fängelse framgår att med närstående avses 1. en intagens maka eller make, registrerade partner 
och sambo, 2. en intagens barn, oavsett ålder, 3. andra barn som stadigvarande sammanbor med 
en intagen, 4. en intagens föräldrar och syskon, samt 5. en annan person än någon som anges i 
1-4, som har en sådan nära relation till en intagen att de bör betraktas som närstående till 
varandra. Av 7 kap. 31 § FARK Fängelse framgår att ett tillstånd till besök eller elektronisk 
kommunikation inom INTIK-systemet kan återkallas eller på annat sätt ändras till den intagnes 
nackdel om besök eller elektronisk kommunikation kan äventyra säkerheten, motverka den 
intagnes anpassning i samhället eller på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon 
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annan. F har XXXX-XX-XX, lämnat positivt urinprov. En anstalt är normalt inte en lämplig 
miljö för barn att vistas i och barnet kan under besöken komma att bli föremål för ingripande 
åtgärder såsom exempelvis visitationer. Besök av barn i anstalt kräver därför noggrann 
planering inför besök och särskild omsorg och hänsyn till barnet behöver också tas under 
genomförandet av besök, varför besöken är särskilt resurskrävande. Anstalten D gör följande 
bedömning: Anstalten är en säregen miljö och enbart om det föreligger en nära relation mellan 
den dömde och det barn som vill komma på besök, samt om ett sådant besök kan anses vara till 
barnets bästa och främja kontakten mellan t.ex. föräldrar och barn, bör besökstillstånd beviljas. 
Däremot, med anledning av misskötsamheten anser anstalten att besök, av säkerhetsskäl, inte 
kan medges, detta med hänsyn till risken för att F kan vara påverkad av ett otillåtet preparat 
samt att det inte kan uteslutas att han kan försöka påverka sina besökare att ta in otillåtna 
preparat i anstalten. Ett besök av ett barn ska vara till det bästa för den underårige. Mot 
bakgrund av risken av att F kan vara påverkad av otillåtet preparat samt med hänsyn till barnets 
ålder kan besöken, även om de vore okontrollerade, vara till skada för B. Ansökan avslås. Ett 
kontrollerat besök kan vara obegripligt för ett barn.   
 
Det följande beslutet rör samma förälder som den ovanstående. 
 
 
Beslut 5 
Anstalt D 
 
BESLUT 
F ansökan om besökstillstånd avslås. 
 
BAKGRUND 
F har ansökt om besökstillstånd för sin son, B, 10 år gammal. Samtycke till kontakt har 
inkommit från B:s vårdnadshavare. 
 
SKÄL FÖR BESLUT 
Enligt 7 kap 1 § fängelselagen (2010:610), FäL, får en intagen ta emot besök i den utsträckning 
det lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägras om det 1. kan äventyra säkerheten på ett sätt 
som inte kan avhjälpas genom kontroll enligt 2 eller 3 §, 2. kan motverka den intagnes 
anpassning i samhället, eller 3. på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon 
annan. Av 7 kap. 2 § FäL framgår bl.a. att ett besök får, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, 
kontrolleras genom att 1. personal övervakar besöket, eller 2. besöket äger rum i ett besöksrum 
som är så utformat att det omöjliggör att föremål överlämnas. Av 1 kap. 2 a § i Kriminalvårdens 
föreskrifter och allmänna råd för fängelse (FARK Fängelse) framgår att i frågor som berör barn 
ska barnets bästa särskilt beaktas. Av de allmänna råden till 7 kap. 1 § FäL i 7 kap i FARK 
Fängelse framgår bl.a. att vid bedömningen om besök av barn kan beviljas bör särskilt beaktas 
om barnet är närstående till den intagne. Även andra omständigheter som t.ex. barnets ålder 
samt de förutsättningar besöket ska äga rum under bör beaktas. Barnet bör normalt följas åt av 
en vuxen under besöket. En sådan vuxen kan vara t.ex. en annan vårdnadshavare, en person 
från socialtjänsten eller någon annan som barnet har förtroende för. Av 1 kap. 4 §, FARK 
Fängelse framgår att med närstående avses 1. en intagens maka eller make, registrerade partner 
och sambo, 2. en intagens barn, oavsett ålder, 3. andra barn som stadigvarande sammanbor med 
en intagen, 4. en intagens föräldrar och syskon, samt 5. en annan person än någon som anges i 
1-4, som har en sådan nära relation till en intagen att de bör betraktas som närstående till 
varandra. Av 7 kap 31 § FARK Fängelse framgår att ett tillstånd till besök eller elektronisk 
kommunikation inom INTIK-systemet kan återkallas eller på annat sätt ändras till den intagnes 
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nackdel om besök eller elektronisk kommunikation kan äventyra säkerheten, motverka den 
intagnes anpassning i samhället eller på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon 
annan. F har XXXX-XX-XX, lämnat positivt urinprov. En anstalt är normalt inte en lämplig 
miljö för barn att vistas i och barnet kan under besöken komma att bli föremål för ingripande 
åtgärder såsom exempelvis visitationer. Besök av barn i anstalt kräver därför noggrann 
planering inför besök och särskild omsorg och hänsyn till barnet behöver också tas under 
genomförandet av besök, varför besöken är särskilt resurskrävande. Anstalten D gör följande 
bedömning: Anstalten är en säregen miljö och enbart om det föreligger en nära relation mellan 
den dömde och det barn som vill komma på besök, samt om ett sådant besök kan anses vara till 
barnets bästa och främja kontakten mellan t.ex. föräldrar och barn, bör besökstillstånd beviljas. 
Däremot, med anledning av misskötsamheten anser anstalten att besök, av säkerhetsskäl, inte 
kan medges, detta med hänsyn till risken för att F kan vara påverkad av ett otillåtet preparat 
 samt att det inte kan uteslutas att han kan försöka påverka sina besökare att ta in otillåtna 
preparat i anstalten. Ett besök av ett barn ska vara till det bästa för den underårige. Mot 
bakgrund av risken av att F kan vara påverkad av otillåtet preparat samt med hänsyn till barnets 
ålder kan besöken, även om de vore okontrollerade, vara till skada för B. Ansökan av avslås. 
Ett kontrollerat besök kan vara obegripligt för ett barn. 
 
Det följande beslutet rör samma förälder som den ovanstående. 
 
 
Beslut 6 
Anstalt D 
 
BESLUT 
F:s ansökan om besökstillstånd avslås. 
 
BAKGRUND 
F har ansökt om besökstillstånd för sin son, B, 4 år gammal. Samtycke till kontakt har inkommit 
från B:s vårdnadshavare. 
 
SKÄL FÖR BESLUT 
Enligt 7 kap. 1 § fängelselagen (2010:610), FäL, får en intagen ta emot besök i den utsträckning 
det lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägras om det 1. kan äventyra säkerheten på ett sätt 
som inte kan avhjälpas genom kontroll enligt 2 eller 3 §, 2. kan motverka den intagnes 
anpassning i samhället, eller 3. på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon 
annan. Av 7 kap. 2 § FäL framgår bl.a. att ett besök får, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, 
kontrolleras genom att 1. personal övervakar besöket, eller 2. besöket äger rum i ett besöksrum 
som är så utformat att det omöjliggör att föremål överlämnas. Av 1 kap. 2 a § i Kriminalvårdens 
föreskrifter och allmänna råd för fängelse (FARK Fängelse) framgår att i frågor som berör barn 
ska barnets bästa särskilt beaktas. Av de allmänna råden till 7 kap 1 § FäL i 7 kap. i FARK 
Fängelse framgår bl.a. att vid bedömningen om besök av barn kan beviljas bör särskilt beaktas 
om barnet är närstående till den intagne. Även andra omständigheter som t.ex. barnets ålder 
samt de förutsättningar besöket ska äga rum under bör beaktas. Barnet bör normalt följas åt av 
en vuxen under besöket. En sådan vuxen kan vara t.ex. en annan vårdnadshavare, en person 
från socialtjänsten eller någon annan som barnet har förtroende för. Av 1 kap. 4 §, FARK 
Fängelse framgår att med närstående avses 1. en intagens maka eller make, registrerade partner 
och sambo, 2. en intagens barn, oavsett ålder, 3. andra barn som stadigvarande sammanbor med 
en intagen, 4. en intagens föräldrar och syskon, samt 5. en annan person än någon som anges i 
1-4, som har en sådan nära relation till en intagen att de bör betraktas som närstående till 
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varandra. Av 7 kap. 31 § FARK Fängelse framgår att ett tillstånd till besök eller elektronisk 
kommunikation inom INTIK-systemet kan återkallas eller på annat sätt ändras till den intagnes 
nackdel om besök eller elektronisk kommunikation kan äventyra säkerheten, motverka den 
intagnes anpassning i samhället eller på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon 
annan. En anstalt är normalt inte en lämplig miljö för barn att vistas i och barnet kan under 
besöken komma att bli föremål för ingripande åtgärder såsom exempelvis visitationer. Besök 
av barn i anstalt kräver därför noggrann planering inför besök och särskild omsorg och hänsyn 
till barnet behöver också tas under genomförandet av besök, varför besöken är särskilt 
resurskrävande. Anstalten D gör följande bedömning: Anstalten är en säregen miljö och enbart 
om det föreligger en nära relation mellan den dömde och det barn som vill komma på besök, 
samt om ett sådant besök kan anses vara till barnets bästa och främja kontakten mellan t.ex. 
föräldrar och barn, bör besökstillstånd beviljas. Med anledning av upprättad misstänkt 
misskötsamhet som är under utredning, anser anstalten att besök, av säkerhetsskäl, bör vara 
bevakade, detta med hänsyn till risken för att F kan försöka påverka sina besökare att ta in 
otillåtna preparat i anstalten. Däremot, med anledning av misskötsamheten anser anstalten att 
kontrollerade besök, av säkerhetsskäl, inte kan medges, då ett besök av ett barn ska vara till det 
bästa för den underårige. Med hänsyn till barnets ålder kan kontrollerade besök vara obegripligt 
för ett barn.   
 
 
Beslut 7 
Anstalt A 
 
SAKEN 
Besökstillstånd. 
 
BESLUT 
Anstalten A avslår ansökan. 
 
BAKGRUND 
F har inkommit med en ansökt om besökstillstånd till B. Av utredningen framkommer att B är 
F:s minderåriga son, 2 år gammal. Vidare framkommer att F har utsatt familjemedlemmar för 
våld och att barnets mamma och syskon är målsägande i aktuell dom. F verkställer 1 år och 4 
månader för Grov fridskränkning och Grov kvinnofridskränkning och den villkorlig frigivning 
infaller tidigast XXXX-XX-XX (om 4 månader). Av utredningen framkommer att F tidigare är 
dömd för våld i nära relation mot en tidigare partner och att han tidigare haft kontaktförbud. 
SARA-riskbedömning XXXX-XX-XX: Risken för framtida partnervåld mot målsägande 
bedöms i dagsläget som hög då F dömts för upprepat våld mot målsägande under en längre 
tidsperiod och paret har fortsatt kontakt samt har 3 barn tillsammans. Risk för våld mot ny 
partner bedöms som hög då F tidigare dömts för relationsvåld. Risk för våld mot 
familjemedlemmar bedöms som hög då två av barnen är målsägande och har utsatts för 
upprepat våld under en längre tid. Risk för våld mot andra bedöms som medel då F ej dömts 
för våldsbrott mot personer utanför familjen men har genom sitt agerande visat på en 
benägenhet att lösa konfliktsituationer genom att ta till våld eller hot om våld. Under aktuell 
verkställigheten har F inte genomfört riskreducerande program. Kontakt är tagen med 
socialtjänsten och B är placerad enligt LVU. 
 
SKÄL FÖR BESLUT 
Enligt 7 kap. 4 § fängelselagen (2010:610) får en intagen stå i förbindelse med en annan person 
genom elektronisk kommunikation i den utsträckning det lämpligen kan ske. Sådan 



  Bilaga 3 

 8 (13) 

kommunikation får dock vägras om den 1. kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan 
avhjälpas genom avlyssning enligt 5 §, 2. kan motverka den intagnes anpassning i samhället, 
eller 3. på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan. Av de allmänna råden 
till 7 kap. 4 § fängelselagen i FARK Fängelse bör tillstånd till elektronisk kommunikation med 
en person som avtjänar ett fängelsestraff eller är föremål för kriminalvård i frihet normalt inte 
beviljas. Detsamma gäller elektronisk kommunikation med en person som är misstänkt för 
brott, missbrukar narkotika eller är medlem i eller har annan koppling till ett kriminellt nätverk 
eller grov organiserad brottslighet. Om personen är närstående till den intagne kan dock 
tillstånd till avlyssnad kommunikation medges, om riskerna kan hanteras genom avlyssningen. 
Av 7 kap. 25 § FARK Fängelse framgår att vid prövningen av om besök eller elektronisk 
kommunikation kan medföra skada för annan ska särskilt beaktas om den som kontakten ska 
äga rum med är brottsoffer till den intagne eller annars har en sådan relation till den intagne att 
en kontakt skulle medföra skada för den personen eller för ett brottsoffer. Vid telefon och 
besökstillstånd till minderåriga barn utreder anstalten förutsättningar för detta utifrån ett 
barnperspektiv och FN:s Barnkonvention. Umgänget är i första hand till för barnet samt att det 
är barnets intressen och behov som skall vara avgörande. Kriminalvården, anstalten A, gör 
följande bedömning. Av utredningen framkommer att F har utsatt familjemedlemmar för våld 
och att sonens mamma och syskon är målsägande i aktuell dom. Vidare framkommer att det 
finns tidigare domar avseende misshandel och kontaktförbud. F har inte genomfört 
riskreducerande program och enligt riskbedömningen bedöms risken för återfall i brott som 
hög. Vid en sammantagen bedömning av de ovan nämnda uppgifterna gör anstalten 
bedömningen att besök kan medföra skada för annan eller kan motverka den intagnes 
anpassning i samhället, varför anhållan om besökstillstånd avslås. 
 
Det följande beslutet rör samma förälder som den ovanstående. 
 
 
Beslut 8 
Anstalt E 
 
BESLUT 
Anstalten E avslår F:s anhållan om besökstillstånd avseende sitt barn B. 
 
BAKGRUND 
F har anhållit om besökstillstånd avseende sitt barn B. 
 
SKÄL FÖR BESLUTET 
Enligt 7 kap 1§ fängelselagen (2010:610) får en intagen ta emot besök i den utsträckning det 
lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägras om det 1. kan äventyra säkerheten på ett sätt som 
inte kan avhjälpas genom kontroll enligt 2 eller 3 § 2. motverka den intagnes anpassning i 
samhället, eller 3. på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan. Anstalten 
E gör följande bedömning: F har anhållit om besökstillstånd avseende sitt barn B. Med 
anledning av att B är minderårig skall eventuella besök ske i sällskap av vuxen följeslagare. 
Det finns ingen angiven vuxen följeslagare vilket gör att ansökan om besökstillstånd avslås. 
 
 
Beslut 9 
Anstalt G 
 
BESLUT 
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Kriminalvården anstalten G avslår F:s ansökan om besökstillstånd för sin dotter, B. 
 
BAKGRUND 
F har ansökt om besökstillstånd för sin dotter, B. B är 9 år gammal. Av inhämtade uppgifter 
från socialtjänsten framkommer att bedömningen görs att det inte kan anses vara till barnets 
bästa att besöka sin mor i anstalten.  
 
SKÄL FÖR BESLUT 
Av 7 kap 26 § i FARK Fängelse framgår det bland annat att den som en intagen vill ta emot 
besök av ska tillfrågas om han eller hon samtycker till att kontakten ska äga rum. Av 7 kap 27 
§ i FARK Fängelse framgår det att om den som kontakten ska äga rum med inte samtycker till 
kontakt med den intagne, får den intagne inte beviljas tillstånd till kontakten. Av KVFS 2011 7 
kap. 4 § framgår att en intagen får ta emot besök av ett barn endast om besöket kan antas vara 
till barnets bästa. Allmänna råd Besök av barn bör normalt endast tillåtas om barnet är 
närstående till den intagne. Barnet bör normalt följas åt av en vuxen under besöket. En sådan 
vuxen kan vara t.ex. en annan vårdnadshavare, en person från socialtjänsten eller någon annan 
som barnet har förtroende för. Kriminalvården anstalten G gör följande bedömning. F har 
ansökt om besökstillstånd för B. Då det i dagsläget inte bedöms vara till barnets bästa saknas 
förutsättningar för besökstillstånd. Ansökan ska därför avslås.  
 
 
Beslut 10 
Anstalt H 
 
BESLUT 
Kriminalvården anstalten H avslår ansökan.  
 
BAKGRUND 
F har ansökt om besökstillstånd för sin son B, 10 år gammal. Samtycke har inkommit. F är 
dömd till fängelse i nio år för grov våldtäkt mot barn, anstiftan av våldtäkt mot barn vid åtta 
tillfällen, stämpling till våldtäkt mot barn vid fyra tillfällen, anstiftan av sexuellt övergrepp mot 
barn vid tre tillfällen samt grovt barnpornografibrott. Brotten har begåtts i hans hem under tiden 
från XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX (under knappt 4 år). Han är tidigare vid två tillfällen, 
XXXX och XXXX dömd för misshandel. Dels till villkorlig dom, dels till skyddstillsyn. B har 
varit bosatt tillsammans med F. Han är nu placerad vid riksmottagningen för utredning med 
anledning av aktuell dom. Utredningen syftar bland annat till att bedöma risken för 
misskötsamhet och återfall i brott. 
 
SKÄL FÖR BESLUT 
Av 7 kap 1 § i Fängelselagen (2010:610) (FäL) framgår det bland annat att en intagen får ta 
emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägras om det kan 
äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom kontroll enligt 2 eller 3 §§, kan 
motverka den intagnes anpassning i samhället, eller på annat sätt vara till skada för den intagne 
eller någon annan. Av 7 kap. 25 § i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om fängelse, 
FARK Fängelse, framgår att vid prövningen av om besök eller elektronisk kommunikation kan 
medföra skada för annan ska särskilt beaktas om den som kontakten ska äga rum med är 
brottsoffer till den intagne eller annars har en sådan relation till den intagne att en kontakt skulle 
medföra skada för den personen eller för ett brottsoffer. Av 1 kap. 2 a § i Kriminalvårdens 
föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse (FARK Fängelse) framgår att i frågor 
som berör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Kriminalvården anstalten H gör följande 



  Bilaga 3 

 10 (13) 

bedömning: F har ansökt om besökstillstånd för sin son B, 10 år gammal. Han är dömd för en 
mycket omfattande mängd sexualbrott riktade mot barn. Brotten har begåtts under en avsevärd 
tid i hans hem där även sonen varit bosatt. Han är för närvarande placerad på riksmottagningen 
och utreds för bland annat risken för återfall i brott. Med anledning av detta och då F är i 
inledningsskedet av ett långt fängelsestraff och då anstalten saknar mer ingående kännedom om 
honom och hans familjesituation bedömer anstalten H att besök av B i dagsläget kan vara till 
skada för honom. Ansökan ska därför avslås. 
 
 
Beslut 11 
Anstalt D 
 
BESLUT 
F:s ansökan om besökstillstånd avslås. 
 
BAKGRUND 
F har ansökt om besökstillstånd för sin dotter, B, 5 år gammal. Samtycke till kontakt har 
inkommit från B:s vårdnadshavare. 
 
SKÄL FÖR BESLUT 
Enligt 7 kap. 1 § fängelselagen (2010:610), FäL, får en intagen ta emot besök i den utsträckning 
det lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägras om det 1. kan äventyra säkerheten på ett sätt 
som inte kan avhjälpas genom kontroll enligt 2 eller 3 §, 2. kan motverka den intagnes 
anpassning i samhället, eller 3. på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon 
annan. Av 7 kap. 2 § FäL framgår bl.a. att ett besök får, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, 
kontrolleras genom att 1. personal övervakar besöket, eller 2. besöket äger rum i ett besöksrum 
som är så utformat att det omöjliggör att föremål överlämnas. Av 1 kap. 2 a § i Kriminalvårdens 
föreskrifter och allmänna råd för fängelse (FARK Fängelse) framgår att i frågor som berör barn 
ska barnets bästa särskilt beaktas. Av de allmänna råden till 7 kap. 1 § FäL i 7 kap. i FARK 
Fängelse framgår bl.a. att vid bedömningen om besök av barn kan beviljas bör särskilt beaktas 
om barnet är närstående till den intagne. Även andra omständigheter som t.ex. barnets ålder 
samt de förutsättningar besöket ska äga rum under bör beaktas. Barnet bör normalt följas åt av 
en vuxen under besöket. En sådan vuxen kan vara t.ex. en annan vårdnadshavare, en person 
från socialtjänsten eller någon annan som barnet har förtroende för. Av 1 kap. 4 §, FARK 
Fängelse framgår att med närstående avses 1. en intagens maka eller make, registrerade partner 
och sambo, 2. en intagens barn, oavsett ålder, 3. andra barn som stadigvarande sammanbor med 
en intagen, 4. en intagens föräldrar och syskon, samt 5. en annan person än någon som anges i 
1-4, som har en sådan nära relation till en intagen att de bör betraktas som närstående till 
varandra. Av 7 kap. 31 § FARK Fängelse framgår att ett tillstånd till besök eller elektronisk 
kommunikation inom INTIK-systemet kan återkallas eller på annat sätt ändras till den intagnes 
nackdel om besök eller elektronisk kommunikation kan äventyra säkerheten, motverka den 
intagnes anpassning i samhället eller på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon 
annan. F har XXXX-XX-XX vägrat lämna urinprov. En anstalt är normalt inte en lämplig miljö 
för barn att vistas i och barnet kan under besöken komma att bli föremål för ingripande åtgärder 
såsom exempelvis visitationer. Besök av barn i anstalt kräver därför noggrann planering inför 
besök och särskild omsorg och hänsyn till barnet behöver också tas under genomförandet av 
besök, varför besöken är särskilt resurskrävande. Anstalten D gör följande bedömning: 
Anstalten är en säregen miljö och enbart om det föreligger en nära relation mellan den dömde 
och det barn som vill komma på besök, samt om ett sådant besök kan anses vara till barnets 
bästa och främja kontakten mellan t.ex. föräldrar och barn, bör besökstillstånd beviljas. 
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Däremot, med anledning av misskötsamheten anser anstalten att besök, av säkerhetsskäl, inte 
kan medges, detta med hänsyn till risken för att F kan vara påverkad av ett otillåtet preparat 
samt att det inte kan uteslutas att han kan försöka påverka sina besökare att ta in otillåtna 
preparat i anstalten. Ett besök av ett barn ska vara till det bästa för den underårige. Mot 
bakgrund av risken av att F kan vara påverkad av otillåtet preparat samt med hänsyn till barnets 
ålder kan besöken, även om de vore kontrollerade, vara till skada för F. Ansökan avslås.   
 
 
Beslut 12 
Anstalt I 
 
BESLUT 
Anstalten I avslår F:s ansökan om besökstillstånd till sin dotter B, 5 år gammal. 
 
BAKGRUND 
F har ansökt om besökstillstånd till sin dotter B, 5 år gammal. Samtycke har inkommit till 
anstalten där vårdnadshavaren till B godkänner till kontakt genom besök. F är dömd till 2 år 
och 6 månaders fängelse för misshandel, våldtäkt och barnpornografibrott. Anstaltens 
brottsoffersluss har yttrat sig i ärendet där följande framgår; F är dömd för misshandel, våldtäkt 
samt barnpornografibrott till två år och sex månader. Han är dömd för våldtäkt och misshandel 
mot en 15-årig flicka som han fick kontakt med via nätet, samt misshandel av en kvinna där 
han var inneboende. Barnpornografibrottet är mot en 15-årig flicka. Han har sökt 
besökstillstånd till sin dotter. Samtyckesblankett från vårdnadshavaren har inkommit till häktet. 
I telefonsamtal med henne bekräftar hon samtycket och önskar att han får ringa för att 
upprätthålla kontakten med barnen. Gällande besök av dottern så avstyrker Bos i nuläget i 
samråd med vårdnadshavaren. Detta då hon under ramarna för Bos vill besöka honom innan 
det är aktuellt med  besök av barnen. Ingen i familjen förekommer i aktuell dom. F påbörjade 
sin verkställighet XXXX-XX-XX och beräknas bli villkorligt frigiven XXXX-XX-XX 
(tidsskillnad på 1 år). 
 
SKÄL FÖR BESLUT 
Enligt 7 kap 1 § i Fängelselagen (2010:610) (FäL) framgår det bland annat att en intagen får ta 
emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägras om det kan 
äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom kontroll enligt 2 eller 3 §, kan 
motverka den intagnes anpassning i samhället, eller på annat sätt vara till skada för den intagne 
eller någon annan. Av KVFS 2011:1, 1 kap. Inledande bestämmelser 2 a § I frågor som berör 
barn ska barnets bästa särskilt beaktas. (KVFS 2013:4). 3§ Med barn avses en person under 18 
år, om inte annat anges 5 §. Med brottsoffer avses - en person som har utsatts för brott av en 
intagen, om brottet har riktats mot offrets liv, hälsa, frihet eller fritid och den intagne avtjänar 
straff för brottet, - ett barn som är närstående till en intagen och som har bevittnat när den 
intagne utövat våld eller begått andra övergrepp, och - ett barn som har bevittnat när en intagen 
har utövat våld eller begått andra övergrepp mot en person som är närstående till barnet. Enligt 
7 kap. 25 § FARK Fängelse framgår att vid prövningen av om besök eller elektronisk 
kommunikation kan medföra skada för annan ska särskilt beaktas om den som kontakten ska 
äga rum med är brottsoffer till den intagne eller annars har en sådan relation till den intagne att 
en kontakt skulle medföra skada för den personen eller för ett brottsoffer. I allmänna råd till 7 
kap. 1 § fängelselagen (2010:610) framgår det att vid bedömningen om besök av barn kan 
beviljas bör särskilt beaktas om barnet är närstående till den intagne. Även andra 
omständigheter som t.ex. barnets ålder samt de förutsättningar besöket ska äga rum under bör 
beaktas. Barnet bör normalt följas åt av en vuxen under besöket. En sådan vuxen kan vara t.ex. 
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en annan vårdnadshavare, en person från socialtjänsten eller någon annan som barnet har 
förtroende för (KVFS 2013:4). Anstalten I gör följande bedömning: Mot bakgrund av vad som 
framkommit i ärendet där särskild hänsyn tas till att B, 5 år gammal, är ett barn och att B:s andra 
vårdnadshavare tillsammans med anstaltens brottsoffersluss i nuläget avråder från 
okontrollerade besök, utan vill att besöken inledningsvis sker mellan den andra 
vårdnadshavaren och F i samråd med brottsofferslussen innan det kan bli aktuellt med besök 
från barnen. Med anledning därav väljer anstalten I att avslå ansökan avseende besökstillstånd 
då det inte är att se som det bästa för barnet att bevilja okontrollerade besök. 
 
 
Beslut 13 
Anstalt E 
 
BESLUT 
Anstalten E avslår F:s anhållan om besökstillstånd avseende sitt barn B. 
 
BAKGRUND 
F har anhållit om besökstillstånd avseende sitt barn B.  
 
SKÄL FÖR BESLUTET 
Enligt 7 kap 1§ fängelselagen (2010:610) får en intagen ta emot besök i den utsträckning det 
lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägras om det 1. kan äventyra säkerheten på ett sätt som 
inte kan avhjälpas genom kontroll enligt 2 eller 3 § 2. motverka den intagnes anpassning i 
samhället, eller 3. på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan.  Anstalten 
E gör följande bedömning: F har anhållit om besökstillstånd avseende sitt barn B. Med 
anledning av att B är minderårig skall eventuella besök ske i sällskap av vuxen följeslagare. 
Men då ingen godkänd vuxen följeslagare är godkänd så avslår anstalten E ansökan.   
 
 
Beslut 14 
Anstalt D 
 
BESLUT  
Anstalten D avslår F:s ansökan om besökstillstånd till dottern B. 
 
BAKGRUND 
F har ansökt om besökstillstånd för dottern B, 8 år gammal. Samtycke till kontakt har inkommit 
skriftligt till anstalten från dotterns mor. F har XXXX-XX-XX av Stockholms tingsrätt blivit 
dömd för misshandel av sin dotter B. 
 
SKÄL FÖR BESLUT 
Enligt 7 kap. 1 § fängelselagen (2010:610), FäL, får en intagen ta emot besök i den utsträckning 
det lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägras om det 1. kan äventyra säkerheten på ett sätt 
som inte kan avhjälpas genom kontroll enligt 2 eller 3 §, 2. kan motverka den intagnes 
anpassning i samhället, eller 3. på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon 
annan. Enligt 7 kap. 10 § FäL framgår att om det behövs för att kunna bedöma om besök eller 
elektronisk kommunikation kan tillåtas enligt 1 eller 4 § eller ska kontrolleras enligt 2 eller 5 
§, ska det i förväg undersökas om den som kontakten ska äga rum med är dömd eller misstänkt 
för brott eller för att utöva brottslig verksamhet. I den utsträckning det behövs får upplysningar 
också inhämtas om hans eller hennes personliga förhållanden i övrigt. Av 1 kap. 2 a § i 
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Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för fängelse (FARK Fängelse) framgår att i 
frågor som berör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Anstalten D gör följande bedömning: 
Mot bakgrund av vad som är känt om F och B:s personliga förhållanden gör anstalten D 
bedömningen att besök inte kan antas vara till barnets bästa. Anstalten gör även bedömningen 
att kontrollerade besök kan bidra till att upprätthålla maktstrukturer i familjen som inte är kända 
för Kriminalvården, alternativt svåra att tolka för en utomstående. Ansökan avslås därför.   
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