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Sammanfattning 

 

Föräldrabalken framhåller att barn skall behandlas med aktning för sin person och 

egenart och att de inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 

behandling. Barnombudsmannen studerade under år 2002, 258 mål om vårdnad, boende 

och umgänge från tingsrätter, där uppgifter om våld inom familjen förekommer. 

Undersökningen visade vidare att när det finns en fällande dom från en 

brottmålsprocess mot någon av föräldrarna för brott mot någon i familjen dömer 

domstolen till gemensam vårdnad i 43 procent av fallen.1  Frågan är vilka avvägningar 

domstolarna gör i frågor gällande vårdnad och umgänge när det förekommer uppgifter 

om övergrepp. Å ena sidan äger barnet rätt att skyddas från såväl psykiskt som fysiskt 

våld mot sig själv eller annan närstående person. Å andra sidan äger barnet rätt till en 

nära och god relation till båda sina föräldrar. Föräldrarna å sin sida äger oaktat att 

föräldrabalken skall utgå från barnets bästa, i stor utsträckning en verklig rätt till 

umgänge med sitt barn om än inte en lagstadgad sådan. Utvecklingen har gått åt att 

gemensam vårdnad är att föredra och ses allmänt som det bästa för barnet. Det är 

emellertid inte helt klart hur riskbedömningarna görs i de fall där påståenden om våld 

förekommer, verkligt eller påhittat, eller vilken påverkan en förälders våldsamma 

agerande får i domstolens avvägande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 BR 2005:02, s. 33 f.   
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1. Inledning  

Juridik är till sin natur en vetenskap som skall tillämpas på objektiva grunder. En jurist 

lär sig att skala ner problemet de ska hantera till sin kärna. En bra jurist klara detta. Inte 

desto mindre tror jag att det ibland är bra att komma ihåg livets förgänglighet om så 

bara för en kort stund. Jag vill därför börja min uppsats med att dela med mig av Kristian 

Gidlunds vackra text. En text han skrev under sin kamp mot den cancer som tog hans 

liv endast 29 år gammal. Texterna han lämnade efter sig kommer dock att leva för alltid. 

Till mitt barn i drömmarna  

Vackraste, underbara unge. Vi kommer aldrig att ses. Men jag älskar dig ändå. Det 

har jag gjort från första gången som jag kom att tänka på dig. Jag har längtat efter 

dig sedan dess. Längtat efter att få hålla om dig. Efter att få dela hemligheter. Skratta 

och gråta. Leka över sommarängar och springa genom stormar. 

Vi skulle nog prata en hel del, även om det till en början mest skulle vara jag som stod 

för babblandet. Vi skulle prata om det mesta. På ett gränslöst sätt. Hoppas jag i alla 

fall. Jag skulle lyssna på dina slutsatser – de fantastiska – och jag skulle tappa andan 

över ditt sätt att använda dina sinnen. Jag vet nämligen att du skulle bli ett magiskt 

barn. 

Jag skulle göra mitt bästa för att svara på dina frågor och lyssna på dina funderingar, 

och jag vet att du skulle göra samma sak för mig. 

Jag skulle uppmuntra dig till att försöka själv. För du kan mer än du tror. Glöm aldrig 

det. Och om någon säger att något är omöjligt: spetsa öronen. Det är då du ska 

använda urkraften som finns i ditt bröst. Du har stordåd framför dig. Tro inget annat. 

Jag skulle försöka inspirera dig till att tänka ett varv till. Bortom det förväntade. Och 

jag vet att du skulle inspirera mig. Det gör du redan. 

Vi skulle klättra i träd, du och jag. Och när du ville klättra lite högre, skulle jag 

försöka låta dig. Men jag skulle stå under dig med utsträckta armar och dunkande 

puls. Det vet jag redan nu. 

Samma sak skulle hända om du någon gång ville visa mig att du kunde cykla utan att 

hålla i styret. Jag skulle titta på med lika delar skräck och förtjusning. Och jag skulle 

fyllas av en oerhörd stolthet, precis samma stolthet och styrka som skulle fylla mig om 

du aldrig någonsin ville cykla utan att hålla i styret. För det är du som bestämmer. 

Det är det viktigaste av allt.  

Vi skulle bygga kojor och läsa sagor i ficklampans sken. Vi skulle hjälpa varandra att 

inte vara rädda för mörkret. Att inte vara rädda för åskans dunder. Du skulle vara 

min styrka när jag blivit svag. Du skulle vara det bästa som någonsin hänt mig. 

Jag skulle sätta gränser och ibland bli tjurig. Jag skulle citera författare och du skulle 

tycka att jag var obeskrivligt mossig. Ibland skulle jag antagligen tvinga med dig ut i 
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skogen när du hellre ville göra andra saker, vi skulle bråka och ha det tufft. Men vid 

varje dags slut skulle vi ha blivit vänner igen. Det är jag säker på. 

När tonårsfyllorna knuffat dig över gränsen, så hoppas jag att du skulle ha ringt mig. 

Jag skulle komma. Komma för att hjälpa dig. Du hade inte behövt vara rädd. Jag har 

själv gjort samma sak. Hur många gånger som helst. Och du skulle säkert tjuvröka 

någon gång. Det gjorde jag med. Men skulle jag komma på dig så skulle jag bara visa 

ärret på min mage. Då hade du nog slängt cigaretterna. 

Och jag hoppas att vi hade kunnat prata om ditt brustna hjärta. För ett sådant 

kommer du få. Det hör livet till. Men du, min underbara. Det går över. Även sänkta 

hjärtan läker. 

Och då dagen skulle komma, då du skulle berätta att du förälskat dig i någon – kille 

eller tjej – skulle jag hålla om dig och glädjas. För kärleken är det viktigaste. Det som 

vi ska sträva efter. 

Men vi kommer aldrig att ses, min bästa vän. Trots det vill jag att du ska veta att jag 

älskar dig. Det kommer jag alltid att göra. 

Frid, kram och all tänkbar styrka, 

Din pappa som aldrig fanns2 

Kristian Gidlunds ord förmedlar en värme som jag tror att de allra flesta känner för sina 

barn. Tyvärr finns det ändå barn som utsätts för våld och övergrepp från närstående. 

Dessa närstående är inte sällan barnets egna föräldrar. I samband med att föräldrar 

strider för vårdnaden om sina barn är det heller inte ovanligt att de beskyller varandra 

för att ha utsatt barnet eller annan närstående för våld.  

Domstolen har i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge en svår uppgift. De ska 

ta ställning till vad som är bäst för barnet. Hur påverkar föräldrars våld, domstolarnas 

bedömning, vid beslut om vårdnad och umgänge? 

 

1998 genomfördes en reform av reglerna om vårdnad som möjliggjorde för domstolen 

att döma till gemensam vårdnad trots att den ena föräldern motsatte sig det, under 

förutsättning att det var i enlighet med barnets bästa. Vid tidigare reglering var det 

endast möjligt att döma till gemensam vårdnad om båda föräldrarna ville det. I annat 

fall tilldömdes den ena föräldern ensam vårdnad. Lagstiftaren ansåg att barnets bästa 

skulle tillvaratas på ett bättre sätt än vad den hade gjorts tidigare och en sådan 

reformförändring var ett led i denna utveckling. Efter denna reform blev gemensam 

vårdnad huvudregel.  

                                                           
2 Gidlund Kristian, Mitt barn i drömmarna, http://ikroppenmin.blogspot.se/2012/10/till-mitt-barn-i-

drommarna.html 
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Barnombudsmannen studerade under år 2002, 258 mål om vårdnad, boende och 

umgänge från tingsrätter, där uppgifter om våld inom familjen förekommer. 

Undersökningen visade vidare att när det finns en fällande dom från en brottmålsprocess 

mot någon av föräldrarna för brott mot någon i familjen dömer domstolen till gemensam 

vårdnad i 43 procent av fallen.3  

Inriktningen på det här arbetet är att undersöka hur domstolar i sina beslut i frågor kring 

vårdnaden och umgänge påverkas av föräldrars våld. Våldet kan vara fysiskt men också 

psykiskt. I propositionen 2005/06:166, barn som bevittna våld konstateras det att det 

finns ett behov av att förstärka stödet och rättigheterna för barn som bevittnar brott av 

och mot närstående personer. Barn som på detta sätt drabbas av brott kan ha samma 

behov av stöd som barn som själva utsätts för brott. För att lyfta fram det behov av stöd 

och hjälp som denna grupp barn kan ha och för att förtydliga socialtjänstens ansvar för 

att tillgodose dessa barns behov föreslås i propositionen att det skall slås fast i 

socialtjänstlagen att barn som bevittnar våld eller andra övergrepp av eller mot 

närstående vuxna är offer för brott.4 

1.1 Problemformulering 

Det förekommer dagligen att barn utsätts för våld i nära relationer. Med beaktande av 

att föräldrabalken framhåller att barn skall behandlas med aktning för sin person och 

egenart och att de inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 

behandling uppstår frågan om vilka bedömningar som skall göras i fråga om vårdnad 

och umgänge. Å ena sidan äger barnet rätt att skyddas från såväl psykiskt som fysiskt 

våld mot sig själv eller annan närstående person. Å andra sidan äger barnet rätt till en 

nära och god relation till båda sina föräldrar. Föräldrarna å sin sida äger oaktat att 

föräldrabalken skall utgå från barnets bästa, i stor utsträckning en verklig rätt till 

umgänge med sitt barn om än inte en lagstadgad sådan. Utvecklingen har gått åt att 

gemensam vårdnad är att föredra och ses allmänt som det bästa för barnet. Det är 

emellertid inte helt klart hur riskbedömningarna görs i de fall där våld förekommer och 

vilket påverkan en förälders våldsamma agerande får i domstolens avvägande.  

                                                           
3 BR 2005:02, s. 33 f.   
4 Prop. 2005/06:166, s. 12   
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utreda hur våld och övergrepp mot barn påverkar 

domstolarnas bedömningar när frågor gällande vårdnad och umgänge avgörs, samt 

utreda hur domstolarna i sin bedömning avväger barnets rätt till skydd mot våld och 

övergrepp från närstående i förhållande till barnets rätt till en nära och god relation till 

båda föräldrarna.  

För att uppnå syftet avser denna uppsats besvara följande frågeställningar:  

• Gör domstolarna en riskbedömning i de fall det finns påståenden om övergrepp i 

mål gällande vårdnad och umgänge? 

• Hur påverkar förekomsten av våld mot barn utgången i tvister om vårdnad och 

umgänge?  

1.3 Metod och material 

Uppsatsen har i syfte att fastställa gällande rätt i Sverige. I denna uppsats kommer 

svensk rätt att undersökas och analyseras genom sedvanlig rättsdogmatisk metod. I den 

rättsdogmatiska metoden är kravet på vetenskaplig noggrannhet viktigt. Författaren ska 

redovisa underlaget på ett noggrant och exakt sätt. En rättsdogmatisk analys 

kännetecknas av att hänvisningar till litteratur och praxis görs, vilket ger en ökad 

möjlighet till kontroll. För att läsaren ska få bättre insikt i den juridiska argumentationen 

är det viktigt att de argument som har stöd i rättskällorna separeras från argument som 

baseras på personliga värderingar.5 I uppsatsen undersöker jag gällande svensk rätt för 

att finna svar på arbetets frågeställning. Detta kommer att ske utifrån rättskälleläran. 

Rättskälleläran fastställer vilka rättskällor som ska, bör och får beaktas och är den läran 

som oftast används inom den praktiska juridiken och som rangordnar rättskällorna 

enligt följande ordning: Lag, förarbeten, praxis och doktrin. Beträffande lag så är det 

föräldrabalken som främst står i fokus i mitt arbete samt även dess förändringar över 

tid. Jag kommer vidare i stor utsträckning använda mig av förarbeten för att där finna 

lagstiftarens syfte och intention med de förändringar som gjorts historiskt fram till 

dagens lagstiftning. Jag har vidare till min hjälp haft rättsdatabaser och gjort sökningar 

på avgöranden i hovrätterna med sökorden vårdnad, umgänge och misshandel. Utifrån 

sökresultatet har jag slumpvis sedan valt ut tio stycken rättsfall som jag undersöker och 

analysera. Framställan gör inte anspråk på att vara heltäckande utan är endast ett 

                                                           
5 Korling och Zamboni, Juridisk metodlära, s. 37. 
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slumpmässigt urval av domar i syfte att skapa en bild huruvida domstolarna redogör för 

principen om barnets bästa och om de i de fall det förekommer klarlagda eller 

påståenden om övergrepp gör en riskbedömning samt om förekomsten av övergrepp 

vägs in i domstolarnas beslut. Beträffande doktrin har jag inledningsvis tagit del av 

olika författares verk, men fastnat för Sjösten. Min användning av doktrin är begränsad 

i detta arbete, då jag ansett att jag har mest hjälp av lag, förarbeten och praxis.   

1.4 Avgränsning 

Fokus kommer att ligga på hur domstolarna bedömer och vilka avvägande som görs i 

vårdnad och umgängesmål där endera föräldern utsatt barnet för övergrepp. Uppsatsen 

behandlar enbart vårdnads- och umgängestvister mellan föräldrar och inte situationer 

som skulle omfattats av Lag (1990:52) om vård av unga, LVU, eller frågan om särskilt 

utsedda vårdnadshavare. Inte heller kommer uppsatsen att behandla närstående frågor i 

familjerätten, så som samarbetsavtal eller medling mellan föräldrarna i vårdnadsfrågor. 

Inte heller behandlas boendefrågor i uppsatsen. När det gäller barnets ställning så är 

dess arvsrätt en viktig del i utvecklingen. Då denna uppsats avser belysa hur föräldrars 

övergrepp mot sina barn påverka själva vårdnadsfrågan kommer jag i den historiska 

överblicken inte att gå in på hur barns arvsrätt förändrats över tid, mer än rent 

översiktligt.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en historisk resa genom reglerna om barnets rättsliga ställning 

samt reglerna om vårdnad. Det tredje kapitlet handlar om barn som utsätts för våld i 

nära relationer och vad deras situation innebär.  

I det fjärde kapitlet kommer jag att redogöra för begreppet vårdnad utifrån 1998 års 

vårdnadsreform inom vårdnad och umgänge där föräldrabalkens regler och praxis 

behandlas i syfte för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om tanken bakom 

gemensam vårdnad. Femte kapitlet handlar om barn som utsätts för våld. Sjätte kapitlet 

är en sammanställning av tio rättsfall där det redogörs för sakfrågan dess omständigheter 

samt domstolens arbete i målen. 

Avslutningsvis analyseras uppsatsens i kapitel sju där innehåll knyts samman med de 

frågeställningar som angivits.   
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2. Historisk sammanfattning 

2.1 Inledning 

I detta kapitel redogör jag för barnets rättsliga ställning över tid samt även hur 

vårdnadsreglerna förändrats över tid. Jag anser att det historiska perspektivet är viktigt 

när vi analysera den gällande rätten. Först med ett historiskt perspektiv kan vi uppnå 

förståelse för vår nutid och framtid.  

2.2 Barnets ställning 

Barnets ställning har allt sedan medeltiden och fram till 1970 i skiftande grad varit 

beroende av om de har ansetts som äkta eller oäkta. Detta hängde samman med 

familjesituationen och uppfattningen om familjen som samhällets grundval.6 I tidernas 

begynnelse var mannens makt mycket stark och i det närmaste oinskränkt. Mannen hade 

makt över såväl barnets liv som dess död i den meningen att han hade rätt att avgöra 

om ett nyfött barn skulle sättas ut i skogen för att dö, vilket i regel skedde om barnen 

var vanskapta.7  Vad det gäller de oäkta barnen hade de långt tillbaka i tiden en tämligen 

gynnsam ställning i samhället. I takt med kyrkans allt starkare ställning i samhället 

framträdde en strängare uppfattning när det gällde dessa barn. Den strängare 

uppfattningen hade sin grund i att kyrkan ansåg äktenskapet som ett heligt sakrament 

och kyrkan hade en sträng syn på otrohet och det syndfulla leverne som 

utomäktenskapliga sexuella förbindelse ansågs vara. De var ett brott mot guds bud och 

skulle därför straffas. Utifrån kyrkans syn var det av vikt att även barnet också skulle 

straffas för det brott fadern och modern ansågs begått. Enligt kyrkans uppfattning var 

det logiskt att barnen drabbades av föräldrarnas missgärning.8 Kyrkans starka inflytande 

över de utomäktenskapliga barnens ställning gjorde sig starkt gällande under hela 1600-

talet och kulminerade under 1734 års lag. Det var ett synsätt, som ansåg det naturligt 

att de utomäktenskapliga barnen skulle lida för föräldrarnas synder. Det synsättet dröjde 

sig kvar under hela 1700-talet. Synsättet ansågs överensstämma med det gamla 

testamentet och återspeglade en hård och kärlekslös syn på barnen. Det är under denna 

tid Gustav III inför institutet ”okänd moder” vilket innebar att även en moder 

tillerkändes rätten att, om hon så önskade, vara okänd för barnet. Detta förbättrade 

                                                           
6 Sjösten Mats, Vårdnad, boende och umgänge 4:e upplagan Norstedts juridik 2014. 
7 Ibid s. 23 
8 Ibid s. 24. 
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förvisso inte de oäkta barnens ställning men resulterade dock i att barnamorden 

minskade i antal.9 I allmänt anseende hänseende var de oäkta barnen likställda med 

andra medborgare. Vissa undantag fanns dock. De oäkta barnen blev i regel uteslutna 

från rätt till tillträde i skråna. Under 1800 talets första hälft förändrades synen på de 

utomäktenskapliga barnens rättsliga ställning i takt med att mer liberala stämningar i 

samhället. Även kyrkan syn påverkades och kom i större utsträckning att präglas mer 

av medkänsla och kärlek än av den stränga och dömande ortodoxa kristendomen. 

Institutet okänd moder avskaffades och det ansågs angeläget för varje barn att få veta 

vem som var dess moder och därigenom få kunna uppleva stödet och omsorgen från sin 

moder samt därtill gavs möjlighet att kunna bevaka sina av blodsband härledda 

rättigheter.10 Åren 1917 – 1920 infördes den egentligen första barnlagstiftningen. Detta 

skedde genom lag barn utom äktenskap 1917 och barn i äktenskap 1920. I dessa lagar 

gavs noggranna regler om bland annat barns börd, fastställelse av faderskap, vårdnad 

och underhållsskyldighet. Lagstiftarens syfte var att förbättra situationen för de 

utomäktenskapliga barnens, dess mödrars situation och bröt medvetet med den tidigare 

uppfattningen att de utomäktenskapliga barnens ställning borde vara dålig av hänsyn 

till intresset av att motarbeta utomäktenskapliga förbindelse. Dessutom utformades 

lagarna så att barnets bästa skulle vara den ledande utgångspunkten.11 Omfattningen av 

begreppen barn i äktenskap respektive barn utom äktenskap fastställdes genom lagen 

den 14 juni 1917 om äktenskaplig börd, som trädde i kraft den 1 januari 1918; dessa 

båda begrepp ersatte de tidigare äkta respektive oäkta barn.12 Lagberedningen vars 

förslag låg till grund för lagstiftningen anförde att äktenskapsinstitutionen är för 

samhället av största vikt och betydelse. Att samhället uppmuntrar äktenskapet men 

ställde sig avvisande mot de så kallade fria könsförbindelse var därför alldeles i sin 

ordning. Det ansågs inte överensstämma med en sund rättsuppfattning att i detta syfte 

låta de utom äktenskapet födda barnen utsättas för lidanden såsom ett slags straff för 

föräldrars fel.13 1924 flyttades bestämmelsen för utomäktenskapliga och även 

äktenskapliga barn till en ny lag (lagen den 27 juni 1924 om förmynderskap).14 

                                                           
9 Ibid s. 25. 
10 Ibid s. 26. 
11 Lagberedningen III s. 75 f. 
12 NJA II 1917 s 461 f. 
13 Lagberedningen III s 75 f. 
14 NJA II 1917 s. 217 f. 
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Enligt lagen om barn utom äktenskapet skulle en barnavårdsman förordnas för varje 

utomäktenskapligt barn; barnavårdsmannen skulle försöka utreda barnets börd och 

tillse att fadern betalade underhåll till barnet. I lagstiftningen rörande tillsättandet av 

barnavårdsman för de utomäktenskapliga barnen kom den nya tanken fram att till 

barnets naturliga rättigheter hörde att få veta, inte bara vem som var dess mor utan även 

vem som var dess far. Det ansågs orätt att fäderna skulle kunna smita från sitt ansvar.15 

Den 1 januari 1970 fick alla utomäktenskapliga barn full arvsrätt efter både sin fader 

och moder.16 Barn födda utom äktenskapet kom därmed fullt ut likställas med barn 

födda i äktenskapet.17 

2.2 Vårdnad 

I gammal tid stod såväl kvinnor som barn under familjefaderns (pater familias) 

myndighet och var sålunda omyndiga. Enligt Magnus Erikssons landslag och 

Kristoffers landslag, år 1442, hade modern ansvaret för barnet under dess tre första 

levnadsår vilket sammanföll med den tid som modern ammade sitt barn. Efter det hade 

fadern hand om barnet till dess det var sju år. Därefter skulle båda föräldrarna ansvara 

för vårdnaden.18 I 1734 års lag förekom knappt någon reglering avseende förhållandet 

mellan föräldrar och barn och innehållet i vårdnaden. Att föräldrarna hade rätt och plikt 

att vårda barnen ansågs ligga i sakens natur. När det gällde utövandet av vårdnaden 

fanns en regel som sade att förmyndaren skulle sörja för att barnet skulle upptuktas i 

den rätta evangelistiska läran, gudsfruktan, dygd och ära och till sådana övningar och 

hanteringar hållas som dess stånd, villkor ämnen kräva (22 kap. 2 § ÄB 1734).19 Till 

sakens natur ansågs även ligga att, i de fall makar levde tillsammans i äktenskap, de till 

vårdnaden om barnet hörande funktioner måste utövas än av den ene, än av den andre 

maken, vid skiljaktig mening dem emellan tillkom dock bestämmanderätten fadern.20 

Att föräldrarna som tidigare nämndes hade rätt och plikt att vårda barnen ansåg ligga i 

sakens natur. Vid äktenskapsskillnad hade modern rätt till vårdnaden om fadern varit 

vållande till en sådan separation. Hade båda varit lika skyldiga och lika lämpliga att ta 

hand om barnen, skulle mannen ”förese” barnen.21 Genom lagen den 12 november 1915 

                                                           
15 Ibid s. 413 f. 
16 Prop. 1969:124, bet. 1LU 1975/76:33. 
17 Sjösten s. 32. 
18 Ibid s. 25. 
19 NJA II 1917 s. 375. 
20 Lagberedningen III s. 83. 
21 Sjösten s. 27. 
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om äktenskaps ingående och upplösning (6 kap 23 §) – som trädde i kraft den 1 januari 

1916 – bestämdes att domstolen skulle, när äktenskapsskillnad meddelades, förordna 

vem av makarna som skulle ha vårdnaden om barnen. Samtidigt infördes en 

bestämmelse om rätten till umgänge med barnen för den förälder som inte hade 

vårdnaden om dem. Om makarna var ense i fråga om vårdnaden skulle domstolen 

besluta i överensstämmelse därmed om det inte var uppenbart stridande mot barnets 

bästa. I lagens förarbete anfördes att föräldrar i allmänhet har den bästa inblicken i alla 

de förhållanden som är av betydelse för frågans avgörande. Man kan därför, anfördes 

det vidare, som regel utgå ifrån att den ordning som de enats om även är till barnets 

fördel. I samma paragraf stadgades även att om föräldrarna inte kunde komma överens 

om vårdnadens fördelning så skulle domstolen besluta därom.22 

Vårdnaden om oäkta barn ansåg enligt naturens ordning närmast tillkomma modern. 

Det ansågs därför inte möjligt att mot hennes bestridande tillerkänna fadern vårdnaden. 

Modern betraktades i detta fall – i varje fall sedan kvinnor under andra hälften av 1800 

talet blev myndiga vid tjugofem års ålder – även som barnets förmyndare.23 

Fadern var enligt 1734 års lagstiftning sitt barns rätte förmyndare oavsett om barnet var 

äkta eller oäkta. Dog fadern hade modern – under förutsättning av att hon fyllt tjugofem 

år – rätt att förestå barnet med nästa fädernefränders eller förmyndares råd. Om hon 

gifte om sig var hon tvungen att frånträda förmyndarskapet eftersom hon då kom att stå 

under den nye mannens förmynderskap (9 kap.1§ GB 1734). En ogift kvinna som hade 

ett oäkta barn blev vid faderns död inte förmyndare för sitt barn eftersom hon själv stod 

under förmynderskap.24 Det skulle dröja till den 1 januari 1916 innan en ny 

bestämmelse som gav den vid föräldrars skilsmässa som skulle ha vårdnaden om barnet 

också förmynderskapet om densamma. Det är också i dessa lagar begreppet ”vårdnad” 

införs i lagstiftningen. Syftet är att komma ifrån ord som föräldramakt och 

föräldramyndighet. Lagstiftningen skulle i stället betona föräldrars ansvar för att barnet 

skulle få växa upp under goda förhållanden. Det var sålunda det första steget mot 

uppfattningen att föräldrar är skyldiga att ägna sina barn den omsorg de behöver och 

den omsorg alla barn förtjänar.25 

                                                           
22 Ibid s. 27. 
23 Ibid s. 28.   
24 Ibid s. 28. 
25 Ibid s. 30. 



14 
 

Enligt lag 1917 om barn utom äktenskapet hade modern vårdnaden om barnet och var 

dessutom dess förmyndare. Om föräldrarna var ense om att fadern skulle träda i 

moderns ställe kunde han av rätten förordnas till förmyndare om han var lämplig. Var 

modern olämplig skulle rätten förordna fadern eller någon annan att vara förmyndare 

för barnet.26  

Om den rättsliga makten över barnet skulle överföras från modern till någon annan, så 

skulle denne förordnas till barnets förmyndare vilket innefattade även vårdnaden i dess 

helhet.27 Lagen om barn utom äktenskap byggde på uppfattningen att föräldrars 

förhållande till barn utom äktenskap vilade på familjerättslig grund. Det ansågs därför 

strida mot lagens grundåskådning att helt och hållet avskära förbindelsen mellan 

föräldrar och dessa barn.28 En bestämmelse om umgänge infördes därför i lagen som 

angav att fader eller moder, som inte hade vårdnaden om barnet, inte fick betagas 

tillfälle till umgänge med mindre särskilda omständigheter föranledde annat. Om fadern 

eller modern inte nöjde sig med vad vårdnadshavaren bestämde om umgänget skulle 

rätten avgöra frågan.29 I lagen om barn i äktenskap gjordes åtskillnad mellan vårdnad 

och förmynderskapet. Enligt den lagen tillkom vårdnaden båda föräldrarna i förening; 

fadern och modern skulle i fråga om vårdnaden vara fullt likställda. Om det dömdes till 

äktenskapsskillnad mellan makarna, skulle rätten besluta i överensstämmelse med deras 

vilja om det inte var uppenbart stridande mot barnets bästa. I de fall föräldrarna inte 

kom överens beslutade rätten om vårdnaden efter vad med hänsyn till barnets bästa var 

skäligt.30 Förmynderskapet för barn i äktenskap tillkom alltjämt fadern ensam.31  

Från 1950 fördes lagen om barn utanför äktenskap och lagen om barn i äktenskap 

samman och tillsammans med andra lagar såsom lag om äktenskaplig börd och lagen 

om förmynderskap införlivades i föräldrabalken som trädde i kraft den 1 januari 1950.32 

Genom föräldrabalken infördes nya regler om förmyndare som innebar att båda 

föräldrarna är förmyndare för sitt i äktenskapet födda barn.33  Föräldrabalkens regler 

om vårdnad om barn reformerades 1973.34 Reformen innebar att frågan om vem av 

makarna som bär skulden till söndringen inte får tillmätas betydelse vid avgörandet av 

                                                           
26 NJA II 1917 s. 363 f. 
27 Ibid s. 378.  
28 Ibid s. 379 f.  
29 Sjösten s. 31. 
30 Ibid s. 31. 
31 Ibid s. 31. 
32 SOU 1946:49, Prop. 1949:93, bet. 1LU 1949:34 
33 Sjösten s. 33. 
34 Prop. 1973:32, bet LU 1973:20. 



15 
 

vem av dem som efter skilsmässan skall få vårdnaden om barnen. Genom reformen 

likställdes föräldrarna när det gäller rätten att efter särskild prövning få vårdnaden om 

sina barn, det innebar att fädernas möjlighet att få vårdnaden om sina barn i de fall 

föräldrarna inte är gifta med varandra stärktes. Tidigare gällde, som framgått ovan, att 

modern automatiskt var vårdnadshavare till barn utom äktenskapet och att fadern kunde 

tillerkännas vårdnaden endast om han visade att modern var olämplig som 

vårdnadshavare.35  

1976 infördes möjligheten för föräldrar, som inte var gifta med varandra eller som skilt 

sig, att efter prövning av domstol få gemensam vårdnad om sina barn.36 

I syfte att ytterligare stärka barnets rättsliga ställning infördes 1983 ändringar i 

föräldrabalken som innebar att det blev möjligt för makar utan särskilt domstolsbeslut 

efter en skilsmässa utöva gemensam vårdnad om barnen. Men även för ogifta föräldrar 

som bor tillsammans med sina barn vill få gemensam vårdnad om barnen. Gällande 

umgänge innebar ändringarna i föräldrabalken också en ny syn på umgänge med barn 

där umgänge blev betecknat som ett i första hand behov för barnet som vårdnadshavaren 

har en skyldighet att tillgodose så långt det är möjligt till skillnad mot tidigare då den 

förälder som inte hade vårdnaden i det närmaste hade en absolut rätt till umgänge med 

sitt barn. 37 

År 1991 infördes nya ändringar i föräldrabalken i syfte att föräldrarna i så stor 

utsträckning som möjligt skulle själva kunna komma överens i frågor rörande vårdnad 

och umgänge. Det infördes även en bestämmelse om att domstolen vid bedömning av 

vad som är bäst för barnet ska fästa särskild vikt vid barnets behov av en nära och god 

kontakt med båda föräldrarna.38 Bestämmelsen kom dock till viss del att missuppfattas 

som att vårdnadshavaren hade en skyldighet att medverkar till umgänge även i de fall 

som ett sådant umgänge skulle riskera att skada barnet. Detta medförde att en 

bestämmelse om som ange att domstolen vid sin bedömning i umgängesfrågor ska 

beakta risken för att barnet i samband med umgänget utsätts för övergrepp, olovligen 

förs bort eller kvarhålls eller på annat sätt far illa.39  

I syfte att betona principen om barnets bästa infördes år 1998 en övergripande 

bestämmelse, vilken stadgade att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid 

                                                           
35 Sjösten s. 33. 
36 Prop. 1975/76:170, bet. LU 1975/76:33. 
37 Sjösten s. 33. 
38 Ibid s. 33. 
39 Prop. 1992/93:139. 
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avgörande av alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Det blev vidare möjligt för 

föräldrar som är överens att kunna reglera frågor om vårdnad, boende och umgänge 

genom avtal som godkänts av socialnämnden och därigenom fick samma tyngd som en 

lagakraftvunnen dom. De nya bestämmelserna i 6 kap. FB innebar även andra 

förändringar såsom att domstolen kunde besluta om gemensam vårdnad även om en 

förälder motsatte sig det samt även i de fall föräldrarna hade gemensam vårdnad besluta 

om umgänge och boende. De nya bestämmelserna innebar även en uttrycklig regel om 

att barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder den inte bor tillsammans med.40  

I syfte att förstärka barnperspektivet infördes 2006 betydande förändringar i 6 kap. 

föräldrabalken. De främsta förändringarna var att betydelsen av barnets bästa kom i 

klarare uttryck och lyftes fram i kapitlet samt att betydelsen av risken för att barnet far 

illa framhålls tydligare än tidigare. Domstolen och socialnämnden ska vid bedömningen 

av vad som är bäst för barnet fästa avseende särskilt vid risken att barnet eller någon 

annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar 

eller annars far illa. Det innebär att lagstiftaren lyfter fram omständigheten att ett barn 

far illa även av att annan utsätts för övergrepp. Lagstiftaren inför också en uttrycklig 

bestämmelse om domstolen vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam ska 

fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör 

vårdnaden. Genom lagändringen gav socialnämnden möjlighet att väcka talan om 

barnets umgänge till exempel för det fall barnet riskera att fara illa. Det infördes även 

möjlighet att reglera umgänge på annat sätt än genom att barnet träffa en förälder till 

exempel genom brev eller telefonsamtal. Lagstiftaren betonade även vikten av 

samförståndslösningar och fördelen i att föräldrar att på frivillig väg kan enas i frågor 

runt vårdnad, boende och umgänge genom att införa en skyldighet för domstolen att 

aktivt verkar för föräldrarna når en samförståndslösning. Möjligheten för domstolen att 

kunna uppdra åt en medlare att försöka få föräldrar att komma överens. Socialnämnden 

fick en skyldighet att höra barnet om det är lämpligt innan den lämnar 

snabbupplysningar. År 2010 infördes bestämmelse som gav domstolen, när den avgör 

fråga om umgänge mellan ett barn och en förälder som barnet inte bor tillsammans med, 

möjlighet att besluta att en person som socialnämnden utser ska medverka vid 

umgänget. Vilket kom att kallas umgängesstöd.41 Tidigare hade domstolarna använt sig 

av det som kallades för kontaktperson. Detta var dock inte reglerat i lag utan användes 

                                                           
40 Sjösten s. 33. 
41 Prop. 2009/10:192 



17 
 

med stöd av praxis från Högsta domstolen och uttalande av JO. Bestämmelsen innebar 

att domstolen nu fick betydligt snävare möjligheter att använda sig av umgängesstöd än 

vad som varit fallet med kontaktperson. Lagändringen innebar även att det infördes en 

bestämmelse i socialtjänstlagen (11 kap. 10 § SOL). Med denna bestämmelse fick 

socialnämnden fick möjlighet att tala med barn utan vårdnadshavarens samtycke och 

utan att vårdnadshavaren är närvarande vid en utredning på socialnämndens initiativ 

om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap.7 och 8 §§ FB.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Sjösten s. 35. 
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3. Barnets bästa 
 

3.1 Inledning och bakgrund  

 
Första gången termen barnets bästa användes i svensk lagstiftning var i lag den 11 juni 

1920 om barn i äktenskap. Dess nionde paragraf angav att om föräldrarna var ense 

skulle rätten avge beslut därefter om det inte uppenbart stred mot barnets bästa. Om de 

inte var ense bestämde rätten efter vad med hänsyn främst till barnets bästa finnes 

skäligt.43 Under 1950-talet när Föräldrabalken tillkom fördes den nionde paragrafen 

oförändrad in i Föräldrabalken.  

I utredningen om föräldraansvar SOU 1979:63 som presenterades 1979 förstärks 

barnets ställning som egen individ med en egen vilja och egna behov. Utredarna listar 

nio grundläggande behov för barn. De menar att ett barn som inte får dessa behov 

tillfredsställda riskera att inte ha möjlighet att utvecklas på bästa sätt. De grundläggande 

behoven är ”1.behov av omvårdnad och skydd, 2.behov av människor att ge och få 

kärlek av, 3.behov av ett stabilt och varaktigt förhållande till föräldrarna, 4.behov av 

miljö som stimulerar dem, 5.behov av förälders hjälp att sätta gränser, 6.behov av att 

känna att de behövs och få ta ansvar, 7.behov av att kunna påverka sin situation, 

8.behov av att gradvis frigöra sig från föräldrarna, 9.behov av samhörighet med båda 

föräldrarna, även om dessa är i konflikt med varandra.” 

Det poängteras i utredningen att barn även kan ha andra behov. De ovanstående angivna 

behoven ska dock beaktas i första hand och samhällets olika företrädare måste väga in 

dessa faktorer när de ska avgöra barnets bästa.44 Barnkonventionen trädde i kraft 1990 

och var då ratificerad av Sverige utan några reservationer. Artikel tre om barnets bästa 

är en av de fyra huvudartiklarna i konventionen. Artikel 3 lyder:  

”1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 

sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande 

organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet. 2. Konventionsstaterna åtar sig 

att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess 

välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess 

föräldrar, vårdnadshavare eller andra lämpliga personer som har lagligt ansvar för 

                                                           
43 Lag den 11 juni 1920 om barn i äktenskap, 9 §. 
44 SOU 1979:63 s.55 f. 
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barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och 

administrativa åtgärder.”45  

 

År 1998 infördes för första gången en portalparagraf om barnets bästa. Syftet var att 

lyfta fram vikten av samförståndslösningar. Lagstiftaren ville även bereda vägen för en 

ökad användning av gemensam vårdnad. Portalparagrafen FB kap 6. 2a § fick i denna 

första version lydelsen: ”Barnets bästa skall komma i främsta rummet vid avgöranden 

enligt detta kapitel av alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Vid 

bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid barnets 

behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Risken för att barnet utsätts 

för övergrepp, olovligen förs bort”.46 

 

3.2 Begreppet barnets bästa 
 

Som tidigare klarlagts ska enligt gällande lagstiftning barnets bästa vara en avgörande 

faktor i varje beslut rörande vårdnad, boende och umgänge. I lagtexten anges vad som 

ska anses vara barnets bästa. Lagstiftaren framhåller emellertid vissa omständigheter 

som ska beaktas vid bedömningen av vad som är barnets bästa. Dessa särskilda 

omständigheter som anges i 6 kap. 2 a § andra och tredje stycket FB är att det ska fästas 

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

övergrepp eller barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets 

behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas även till barnets 

vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.47 I barnkonventionen uttrycker 

konventionsstaterna att familjen är den naturliga miljön för barnens utveckling och 

välfärd. Familjen bör därför ges stöd så att den kan ta sitt ansvar i samhället. För en 

fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet bör barnet växa upp i en god 

familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och förståelse. Barn har även rätt till 

särskild omvårdnad, hjälp och skydd när detta behövs.48 

Den närmare innebörden av begreppet barnets bästa är sålunda inte alltid given. Det är 

ett relativt begrepp som förändras över tid i takt med att ny kunskap tillkommer och 

samhällets strukturer och eller värderingar förändras. Samhällets värderingar skiljer 

                                                           
45 Barnkonventionen artikel 3. 
46 SFS 1998:319. 
47 SOU 1994:139 och SOU 1997:116 s. 131. 
48 SOU 2001:72 s. 99 f. 
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därtill mellan olika samhällen vilket innebär att barnets bästa kan skilja sig mellan olika 

länder och kulturer. Det är därmed tydligt att vad som är barnets bästa måste bedömas 

utifrån samtliga omständigheter i varje enskilt fall.49 

3.3 Riskbedömning 

Vid bedömningen av vad som skall vara bäst för barnet ska fästas avseende vid risken 

för att barnet far illa. I detta omfattas även att risken för övergrepp mot andra i familjen, 

t.ex. den andre föräldern eller syskon skall beaktas. År 1993 infördes en regel som 

innebär att det åligger domstolen att i frågor gällande umgänge göra en 

riskbedömning.50 Den största anledningen till att regeln om riskbedömning infördes var 

den ökade rörligheten över gränserna. Risken att ett barn skulle föras bort eller 

kvarhållas hade därmed ökat. Det var dock inte den enda risken som skulle beaktas, utan 

även den att barnet skulle fara illa på andra sätt.51 Det torde numera vara tämligen 

självklart för domstolarna att göra en riskbedömning i de fall det förekommer risk för 

övergrepp. Vilket kan exemplifieras med rättsfallet RH 2005:38 där Hovrätten för 

Västra Sverige i dom meddelad i juni 2005 i ett mål där den ene föräldern hotat och 

misshandlat den andre föräldern, konstatera att det fanns skäl att gå utöver vad parterna 

har yrkat och medgivit. Med hänsyn till den riskbedömning som hovrätten gjort fann de 

att det förelåg skäl att begränsa umgänget med den ene föräldern med hänvisning till 

barnets bästa och den risk de annars varit utsatta för.52
   

Genom vårdnadsreformen år 1998 överfördes riskbedömningen till FB 6 kap. 2a § och 

kom då att omfatta alla beslut rörande vårdnad, boende och umgänge. Vid tillämpningen 

av bestämmelsen, om att det skall fästas avseende särskilt vid risken för att barnet far 

illa, är det i praktiken ofta två frågeställningar som aktualiseras. Det ena är om det har 

förekommit några övergrepp. Det andra är vilken risk för att barnet kan komma att fara 

illa som kan föreligga. Påståenden om övergrepp är relativt vanliga i vårdnadsmål. 

Dessa påståenden får inte ”avfärdas” som samarbetssvårigheter mellan föräldrarna, utan 

det måste i varje enskilt fall göras en riskbedömning av barnets situation. Om man 

närmare skall gå in på den första frågan, nämligen om det har förekommit några 

övergrepp, uppkommer sällan några problem om det finns en fällande dom avseende 

                                                           
49 SOU 1994:139 och SOU 1997:116 s. 131. 
50 Sjösten s. 49. 
51 Prop. 1992/93 s. 28 f. 
52 RH 2005:38. 
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övergreppen. Inte heller torde problem uppkomma om den förälder som påstås ha begått 

övergreppen erkänner detta.53  

Vi ska inte blunda för att det förekommer att osanna påståenden om övergrepp tas till 

av en förälder för att smutskasta den andra föräldern och själv vinna fördel i en process. 

Även om domstolen finner att påståendena om övergrepp inte är tillräckligt bevisade 

för en fällande dom i ett brottmål kan den ändå – efter en sannolikhetsvärdering – 

komma fram till att det föreligger en konkret fara för barnets säkerhet och trygghet. Att 

det skall föreligga en konkret fara innebär att risken skall grunda sig på faktiskt 

konstaterbara förhållanden. Det måste alltså inte vara visat att övergrepp eller andra 

kränkningar har skett för att domstolen skall beakta påståendena. Det räcker med att det 

gjorts sannolikt att sådana kan ha skett. Beviskraven får inte ställas lika högt som i ett 

brottmål, där det skall vara ställt utom rimligt tvivel att ett brott begåtts för att en fällande 

dom skall meddelas. Det är svårt att närmare ange vilka krav som skall ställas på 

bevisningen, eftersom fallen kan se så olika ut. Det måste vara mer sannolikt att 

övergrepp eller andra kränkningar skett än att det inte är det.54  

 

Polisanmälningar – nedlagda eller under utredning – väckta åtal och fällande eller 

friande domar är naturligtvis viktiga omständigheter vid prövningen av om övergrepp 

skett. Undersökningar visar att det faktum att en förundersökning hos polisen lagts ned 

ibland tas upp som ett motiv till att inte beakta påståenden om övergrepp. Det är viktigt 

att hålla i minnet att brott mot någon i familjen, och särskilt om det handlar om brott 

mot barnet, ofta är mycket svåra att bevisa. Många gånger anmäls de inte förrän långt 

efter det att de inträffat – kanske först i samband med föräldrarnas separation – och de 

skador som kan ha uppkommit och övrig stödbevisning går inte att dokumentera. Att en 

förundersökning lagts ned kan därför i dessa sammanhang inte likställas med att 

övergrepp inte skett. Ur förälderns perspektiv kan detta till synes vara en 

rättssäkerhetsfråga, men här handlar det om att göra en prövning av vad som är bäst för 

barnet. Förälderns rättigheter får stå tillbaka i detta sammanhang. Det är enbart barnets 

bästa ur ett barnperspektiv som det skall tas hänsyn till. Finns det någon risk för att ett 

barn far illa när det lever eller umgås med en förälder måste detta tas på största allvar.55 

 

                                                           
53 SOU 2005:43 s.199 f. 
54 Ibid s. 200 f. 
55 Ibid s. 201 f. 
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En riskbedömning blir ytterst en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. 

Som en allmän utgångspunkt bör domstolen ha i minnet att det är svårt att värdera 

sannolikheten för framtida övergrepp och också svårt att värdera personliga och 

miljömässiga förhållanden. Domstolen bör därför noga beakta och redovisa sin 

bedömning av bakgrunden till övergreppen. När det är barnet som har utsatts för 

övergrepp, blir arten och allvarligheten i övergreppet naturligtvis av särskilt stor 

betydelse. Har övergreppen skett systematiskt under en längre tid, varit allvarliga eller 

har de riktats mot flera personer är det naturligtvis särskilt allvarligt, liksom om 

övergreppen är ett utslag av förövarens behov av att utöva makt och kontroll över sitt 

offer. Ett sådant beteende hos en förälder är svårföränderligt och innebär allmänt sett en 

större risk för att barnet skall fara illa. Om det däremot är fråga om en enstaka överilad 

handling kan risken för att barnet i framtiden kommer att fara illa eller själv drabbas av 

övergrepp när det vistas hos den föräldern vara mindre.  

Det har också stor betydelse när övergreppen har begåtts. Ligger de långt tillbaka i tiden 

och har förhållandet mellan föräldern och barnet fungerat väl efter detta behöver de inte 

alltid föra med sig att föräldern skall anses som olämplig som vårdnadshavare eller 

umgängesförälder. Är det omvänt så att övergreppen nyligen har ägt rum och är 

förhållandet mellan barnet och föräldern osäkert är naturligtvis risken för att barnet far 

illa vid kontakten med föräldern större. Har föräldern gjort sig skyldig till sexuella 

övergrepp mot ett barn eller t.ex. barnpornografibrott är det viktigt att ha klart för sig 

att sådana gränsöverskridande handlingar i de flesta fall är ett svårföränderligt beteende 

hos föräldern som sällan riktar sig mot ett specifikt barn. Det finns även andra 

situationer, än där våld/hot m.m. förekommit, då en förälder kan vara mindre lämplig 

t.ex. är föräldern missbrukare eller är psykiskt sjuk. Förutom de fall där missbruket eller 

sjukdomen är sådant att barnet riskerar att utsättas för övergrepp kan det hända att 

föräldern brister i omsorgen om barnet. Föräldern kan ha så stora problem att han eller 

hon inte förmår ge barnet vad det behöver i form av omvårdnad, uppmärksamhet, 

kontakt och stimulans. Barnet kan också uppleva en otrygghet hos föräldern om 

förälderns beteende är oförutsebart.56  

 

 

                                                           
56 Ibid s. 202 f. 
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I sammanhanget bör det påpekas att umgänge med barnet aldrig får ses som en del i 

eller en förutsättning för en lyckad behandling av missbruk eller annan rehabilitering 

hos en förälder. En förälder som är övertygad om att barnet far illa när det vistas hos 

den andra föräldern befinner sig ofta i en mycket besvärlig situation. Å ena sidan ligger 

det i föräldraansvaret att se till att barnet får bl.a. omvårdnad och trygghet, dvs. att 

skydda barnet från att fara illa. Å andra sidan riskerar en förälder att försätta barnet i en 

ännu värre situation om han eller hon motsätter sig att barnet träffar den andra föräldern. 

Tar inte domstolen förälderns farhågor om att barnet far illa hos den andra föräldern på 

allvar kan följden bli att den beslutar om en vårdnads- eller boendeöverflyttning på 

grund av att föräldern har motarbetat barnets kontakt med den andra föräldern (s.k. 

umgängessabotage). Domstolen bör inte utan vidare ta en förälders motvilja mot att 

barnet får träffa den andra föräldern till intäkt för att den föräldern saboterar umgänget 

med den andra föräldern eller att över huvud taget låta följderna av en förälders beteende 

slentrian- eller schablonmässigt ligga till grund för slutsatser. Det är alltid 

omständigheterna i det enskilda fallet som skall vara avgörande och det är alltid 

barnperspektivet – och inte vuxenperspektivet – som skall stå i fokus.  

Det handlar om att söka den för barnet bästa lösningen och inte om att söka efter något 

slags rättvisa mellan föräldrarna.57 
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4 Vårdnad – begreppet 
 

4.1  Inledning 
 

Det är skillnad på begreppet vårdnad och vård. Med vård åsyftas den fysiska vården om 

barnets person som kan vara anförtrodd åt någon annan än barnets vårdnadshavare. Den 

som har vårdnaden om ett barn – vårdnadshavaren – har ett ansvar för barnets personliga 

förhållanden och ska tillse att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran 

blir tillgodosedda, dessa kallas de grundläggande rättigheterna och regleras i 6 kap. 1 § 

FB.58 

En vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets 

personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall i takt med barnets stigande ålder och 

mognad ta allt större hänsyn till dess synpunkter och önskemål. Det ankommer således 

vårdnadshavaren att med gott omdöme avgöra i vilken utsträckning som barnet själv får 

bestämma. Vårdnadshavaren får självklart inte överföra sitt ansvar till barnet.59 

När ett barn föds inom äktenskapet är vårdnadsfrågan enkel, den tillkommer föräldrarna 

gemensamt. Det samma gäller för föräldrar som gifter sig efter att barnet fötts, 

vårdnaden blir då automatiskt gemensam.60 När ett äkta par med barn genomgår 

äktenskapsskillnad får det i sig inga konsekvenser för vårdnaden. Den kvarstår 

gemensam om den inte aktivt upplöses.61 Ett barn med ogifta föräldrar står efter födelsen 

under vårdnad av sin mor ensam.62 Är föräldrarna inte överens får den förälder som vill 

få en ändring till stånd väcka talan vid domstol genom att ansöka om stämning mot den 

andre föräldern.63  

4.2  Enskild vårdnad 

Vid enskild vårdnad tillkommer samtliga beslut i frågor rörande vårdnad den förälder 

som har enskild vårdnad. Det bör dock poängteras att om vårdnadshavaren missbruka 

sin bestämmanderätt och inte visar tillbörlig hänsyn till barnets behov av umgänge med 

den andre föräldern kan det finnas anledning att pröva vem som är lämplig att 

                                                           
58 Sjösten s. 150. 
59 Ibid s. 151. 
60 FB 6 kap. 3 § 1 st. 
61 FB 6 kap. 3 § 2 st. 
62 FB 6 kap. 3 §.   
63 FB 6 kap. 5 § 3 st.   
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fortsättningsvis ha vårdnaden om barnet, vilket kan aktualiseras för det fall 

vårdnadshavaren tillsammans med barnet flyttar långt bort från den andre föräldern.64 

4.3 Gemensam vårdnad  

Vid gemensam vårdnad skall de båda vårdnadshavarna tillsamman utöva den 

bestämmanderätt som följer av vårdnadens utövande enligt 6 kap. 13 § FB. Det krävs 

sålunda gemensamma beslut i frågor som rör vårdnaden. För det fall vårdnadshavarna 

inte bor tillsammans är det en förutsättning för att det ska fungera att den som barnet 

bort tillsammans med, utan samtycke av den andre, ensam kan besluta i frågor som rör 

den dagliga omsorgen om barnet, vilket fungerar väl i de flesta fall. I den dagliga 

omsorgen ingår beslut om barnets mat, kläder, sovtider, och hur barnet skall tillbringa 

sin fritid. Även semesterferier ingår i den dagliga omsorgen förutsatt att det inte kränker 

barnets umgänge med den andre föräldern. Frågor som rör barnets boende, val av skola 

eller skolform. Vad det gäller beslut i frågor om hälso- och sjukvård anses att det i de 

flesta fall tillhör den dagliga omsorgen. JO har i ett flertal uttalande klargjort att det är 

tillräckligt att samråd sker med den ene vårdnadshavaren då det kan antas att den 

föräldern informera den andre föräldern. Finns det anledning att misstänka att den andre 

föräldern inte samtycker till behandlingen eller om det är fråga om en mer ingripande 

åtgärd skall dock i regel samråd med den andre föräldern ske. Sammantaget kan det 

konstateras att det är frågor som är av mer ingripande betydelse för barnets framtid, och 

som inte tar sikte på den dagliga omsorgen, som kräver att båda vårdnadshavarna är 

ense.65 
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65 Sjösten s. 153 f. 
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5 Barn som utsätts för våld  

5.1 Inledning 
 

Statistiken visar att bara en mindre del av alla misshandelsbrott mot barn anmäls – trots 

att vissa yrkesgrupper blivit skyldiga att anmäla misstänkta fall av barnmisshandel. 

Under år 2013 anmäldes totalt 3 250 fall av misshandel mot barn i åldersgruppen 0 – 6 

år. Den egentliga omfattningen är svår att uppskatta eftersom våldet sällan anmäls när 

det gäller små barn.  Antalet polisanmälda fall av barnmisshandel i gruppen 0 – 6 år har 

ökat ända sedan senare delen av 1980-talet. Den allra största delen av ökningen under 

00-talet beror på förändringar i anmälningsbeteendet hos tre viktiga grupper: föräldrar, 

personal på förskola och skola samt socialtjänsten. Merparten av ökningen avser brott 

som begås av föräldrar. Frågeundersökningar och vårdstatistik ger en bild – där det 

framgår att det lindrigare familjevåldet mot barn minskade kraftigt mellan 1980 och 

2000, samtidigt som det grövre våldet var oförändrat. Frågeundersökningar från år 2006 

tyder på att den långsiktiga minskningen i föräldrars våld mot barn har avstannat, och 

till och med kan ha vänt uppåt något sedan år 2000. Samtidigt visar sjukvårdsdata en 

fortsatt oförändrad nivå under 00-talet när det gäller det grövre våldet. Det allra grövsta, 

dödliga våldet mot barn har minskat under en längre period och uppvisar en fortsatt 

minskning även mellan 1990-talet och 00-talet.66  

5.2  Barnmisshandel – en definition 

 
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Artikel 19, som rör barnets 

rätt till skydd mot våld i familjen, säger att konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga 

lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för 

att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, 

vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande (inklusive sexuella 

övergrepp) medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares 

eller annan persons vård. 

Det finns inte någon allmänt etablerad definition av begreppet barnmisshandel. 

Barnmisshandel används ofta som ett samlingsbegrepp för såväl fysisk som psykisk 

misshandel och sexuella övergrepp. Samt att även uttrycken ”utsatta barn” eller ”barn 

som far illa” också används för att benämna de barn som misshandlas. De olika 

                                                           
66 http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/barnmisshandel.html. 
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begreppen skapar i vissa fall oklarhet om vad som skall förstås med barnmisshandel och 

hur stor omfattningen av barnmisshandel är i Sverige.  Olika yrkesgrupper såsom 

psykologer, poliser, jurister och socialarbetare ser olika på våld och annan skadlig 

behandling mot barn.67 Dessa oklarheter leder till exempel till att det såväl inom som 

mellan olika yrkesgrupper råder olika uppfattningar om när det föreligger grund för att 

anmäla till socialnämnden.68 

Därför erhöll kommittén mot barnmisshandel 1999 i uppdrag att bland annat definiera 

begreppet barnmisshandel.69  På uppdrag av kommittén skrev docent Dagmar Lagerberg 

en rapport om begreppet. Lagerberg ansåg att definitionen av barnmisshandel bör visa 

att barn kan fara illa på många olika sätt och i olika grader. Det är, enligt Lagerberg, 

inte tillräckligt att definiera barnmisshandel på det sätt som sker i brottsbalken utan 

begreppet måste även sättas in i mer vidsträckt samhällsperspektiv. Med detta menar 

Lagerberg att definitionen av barnmisshandel även bör omfatta samhällets brister i 

omsorgen av barn. Slutligen kom Lagerberg fram till två definitioner varav en vidare 

vilken gav plats för samhällsinsatser för barn på alla nivåer och i alla miljöer respektive 

en snävare definition med fokus på skadlig behandling av barn.70 Kommittén mot 

barnmisshandel ansåg dock att Lagerbergs definition var alltför vid. Deras slutliga 

förklaring blev att barnmisshandel föreligger då ”en vuxen person utsätter ett barn för 

fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att 

tillgodose barnets grundläggande behov”. Kommitténs förslag till definition av 

barnmisshandel verkställdes dock inte i den efterföljande propositionen.71  

Regeringen ansåg att det så långt som möjligt bör skapas en samsyn bland dem som i 

olika sammanhang arbetar med barn som på ett eller annat sätt far illa. Man 

överensstämde med kommittén att det fanns ett behov av att enhetligt kunna beskriva 

utsatta barns förhållanden, men anförde att fastställande av en sådan definition av 

barnmisshandel är ytterst komplicerat. Lagstiftaren framhöll att utgångspunkten i 

skapandet av samsynen kring barn som far illa bör vara barnkonventions artikel 19 och 

6 kapitel 1 § FB samt att kommitténs föreslagna definition av barnmisshandel bör 

användas som hjälpmedel inom berörda yrkesgrupper.72 

 

                                                           
67 SOU 2001:72, Bilagedelen, s. 9   
68 SOU 2001:72, s. 117. 
69 Dir. 1999:105, s. 16 f.   
70 SOU 2001:72, Bilagedelen, s. 11, s. 21 ff.   
71 SOU 2001:72, s. 119 f.   
72 Prop. 2002/03:53, s. 46 ff.   
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5.3 Våldets konsekvens 

Barnmisshandel kan ha många skepnader. Men den sätter sina spår, djupa spår – en del 

med omedelbara symtom, andra symtom kan komma långt senare i livet.  

Barnet kan känna skuld och skam över misshandeln, men ändå vara lojal mot de vuxna 

av rädsla för att allting kanske blir ännu värre om man berättar. Eller ovissheten, att inte 

veta vad som kommer att hända men ändå inse att berättelsen kan få stora konsekvenser 

för familjen. Många barn lever sålunda i en oberäknelig och oförutsägbar tillvaro.73  

Konsekvensen av barnmisshandel är omfattande. Såväl neurologiska som psykologiska 

fynd visa klara samband med barnmisshandel. I dag vet vi t.ex. att det finns starka 

belägg för samband mellan barnmisshandel och förändringar i hjärnans funktioner. 

Flera av dessa förändringar är av samma slag som man brukar se vid uttalad och 

långvarig stress. Dessa fynd belyser bakgrunden till de många känslomässiga och 

beteendemässiga svårigheter som misshandlade barn uppvisar. Överreaktioner, 

aggressivitet, okoncentrerat och ”splittrat” uppförande samt inlärningssvårigheter hos 

dessa barn blir därmed lättare att förstå De stressutlösta förändringarna gör det också 

lättare att förstå varför barn som inte själva misshandlats, men som levt i miljöer där de 

bevittnat våld också uppträder med beteendeavvikelser. Det finns också belägg för att 

misshandel i unga år kan ge upphov till kvardröjande symtom i vuxenåldern såsom 

depressioner, ätstörningar, alkoholberoende och svårigheter att själv kunna knyta an till 

egna barn. Undersökningar visar också att ju mer kroppslig bestraffning man utsätts för 

som tonåring, desto större tycks risken vara att uppvisa depressiva symtom som vuxen 

inklusive tankar om självmord. Kroppslig bestraffning under tonåren är lika illa för båda 

könen och ger samma långtidseffekter oavsett om det är den kvinnliga eller manliga 

föräldern som våldfört sig. Risken för självmordsförsök i vuxen ålder är klart förhöjd 

hos dem som utsatts för misshandel som barn. De studier som gjorts talar för att 

fattigdom, framstår som en betydande riskfaktor, och ökar risken för att: 

• Barn kommer i kontakt med våld under uppväxttiden. 

• Barn far mer illa av det våld de upplever. 

Fattiga barn lever vanligtvis i mer utsatta miljöer, där våld och kriminalitet är 

överrepresenterade. De har oftare unga och ensamstående föräldrar och familjernas 

kontaktnät är svagare. Alla dessa faktorer bidrar till att barnen försätts i kroniska 

stresstillstånd. Barn i fattiga och utsatta miljöer är således de som på alla sätt har störst 

                                                           
73 SOU 2001:72 s. 138. 
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risk att skadas både på kort och lång sikt, då de många gånger lever under upprepade 

hot både i sina familjer och närmiljöer, samtidigt som de har sämre möjligheter till stöd 

och skydd.  

Det samhället kan bidra med är dels en förbättrad ekonomi för utsatta familjer, dels 

uppbackning av förtroendefulla vuxna i barnens närhet, som kan träda in till deras 

skydd.74 

I regeringens proposition Barn som bevittnar våld (Prop. 2005/06:166), fastslå att det 

finns ett starkt behov av att förstärka stödet och rättigheterna för barn som bevittnar våld 

mot närstående. För att ytterligare lyfta fram det behov av stöd och hjälp som dessa barn 

behöver vill man förtydliga socialtjänstens ansvar samt att det slås fast i 

socialtjänstlagen att barn som bevittnar våld av eller mot närstående är offer för brott. 

Ett tydliggörande är enligt regeringens mening nödvändigt eftersom barnet i 

straffrättsligt hänseende inte är att anse som brottsoffer. Man insåg att behovet av att 

stärka stödet och rättigheterna för barn som bevittnar brott var stora varför de som 

bevittnar kan ha lika stort behov av stöd som de barn som själva blir utsatta för brott.75  
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6 Praxis 

6.1 Inledning 

I detta kapitel redogör jag för tio rättsfall där det förekommer påståenden om övergrepp 

eller bevisade övergrepp mot barn eller annan nära person. I vissa fall är övergreppen 

bevisade genom dom i andra fall är anklagelserna inte styrkta.   Framställan gör inte anspråk 

på att vara heltäckande utan endast ett slumpmässigt urval av domar i syfte att skapa en bild 

huruvida domstolarna redogör för principen om barnets bästa och om de i de fall det 

förekommer klarlagda eller påståenden om övergrepp gör en riskbedömning samt om 

förekomsten av övergrepp vägs in i domstolarnas beslut. 

6.1.1 Göta hovrätt T 3246-12 

Parterna i målet är ett före detta sambopar som separerade 2006. Partena har en gemensam 

dotter, för vilken modern har enskild vårdnad om och som vid tiden för tingsrättens dom är 

sju år gammal. Parterna träffade 2007, genom socialtjänstens försorg ett avtal om umgänge 

dagtid lördag och söndag varje vecka. Våren 2011 ställde umgängesföräldern krav på ett 

utökat umgänge då denne ansåg att det pågående umgänget föreföll bli mer och mer 

sporadiskt. Vid den muntliga förberedelsen i november 2011, bestämde tingsrätten 

interimistiskt att umgänge skulle äga rum varannan lördag och söndag samt varje onsdag 

med hjälp av umgängesstöd.  

Fadern har yrkat om att vårdnaden skall tillkomma båda föräldrarna gemensamt, därtill har 

han yrkat att barnet ska ha rätt till umgänge med honom vartannat veckoslut från fredag 

eftermiddag till söndag eftermiddag, dock endast dagumgänge de första fyra tillfällena. 

Vidare har han yrkat att barnet ska ha rätt till umgänge med honom varannan jul och nyår 

samt vartannat lov. Moder har bestritt yrkandena men medgett ett umgänge varannan 

söndag 10-17 i närvaro av umgängesstöd. 

Som grund för sin talan har fadern anfört att han och barnet har ett sunt far-dotter-

förhållande. Några särskilda skäl för att vårdnaden skall tillkomma modern finns inte. 

Någon djup och varaktig konflikt mellan föräldrarna finns inte. Båda vill barnets bästa och 

det är bäst för barnet att vårdnaden är gemensam. Modern å sin sida anför att parterna 

kommer från två helt olika kulturer. Hon är katolik medan fadern är muslim. Modern vill 

att dottern ska uppfostras svenskt medan fader vill att hon ska uppfostras muslimskt. 

Modern anför vidare att det av vårdnadsutredningen framgår att dessa problem funnits under 
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lång tid. Barnet själv har sagt att hon vill vara mindre tid hos fadern. Nar barnet kramar 

pappan är det för hans skull och inte för att hon själv vill. Förskolan har gjort en 

orosanmälan till socialtjänsten sedan hon berättat att pappan skakat och luggat mamman. 

Då fadern vid ett tillfälle av misstag nekats att hämta dottern upplevde personalen honom 

som hotfull. En utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen gjorde avslutades med att en 

insats gjordes i form av en kontaktfamilj. Fadern vill inte acceptera svenska förhållanden. 

Han har ropat oförskämdheter mot dotterns kamrater och även mot modern och hennes 

vänner. Dottern kan få panik då fadern ringer och vill inte möta honom på staden. Faderns 

umgänge med dottern äger rum på hanns villkor och inte på dotterns. Han vill att de ska gå 

i moskén. Han har sagt att han ska döda hennes mamma om hon får griskött. Det finns ingen 

möjlighet att fatta gemensamma beslut eftersom parterna inte kan samarbeta. Det är även 

bäst för barnet att umgänget minskas efter som hon inte orka med det nuvarande umgänget. 

Tingsrätten inleder med att hänvisa till principen om barnets bästa samt de omständigheter 

som ska beaktas särskilt och då bland annat barnets behov av en nära och god kontakt med 

båda föräldrarna. Tingsrätten anför vidare på samma tema att vad som ska anses vara 

barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de enskilda 

förhållandena och att hänsyn måste tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska 

välbefinnande och utveckling varvid så långt som möjligt ska beaktas såväl kortsiktiga som 

långsiktiga effekter för barnet. 

Tingsrätten fäster i sin bedömning stor vikt vid kontaktpersonens uppgifter eftersom som 

denne haft störst inblick i relationerna mellan föräldrarna och barnet och då främst på grund 

av att hon varit närvarande då barnet hämtats och lämnats vid umgängestillfällena samt även 

att hennes uppgifter sammanfaller med de uppgifter barnet lämnat i utredningen. 

I frågan om vårdnaden har särskilt vad kontaktpersonen berättat framkommit att föräldrarna 

saknar förmåga att samarbeta. Enligt modern har det inte förekommit något samarbete dem 

emellan de senaste två åren. Tingsrätten gör därför bedömningen att det råder en så djup 

och varaktig konflikt mellan parterna att en gemensam vårdnad därför är utesluten. Vad det 

gäller frågan om umgänge finner tingsrätten framför allt genom vad kontaktpersonen och 

barnet berättat att fadern inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till barnets vilja och har 

hennes bästa för ögonen, vilket medför att umgänget med honom blir påfrestande för henne. 

Det framgår också att det varit svårt för henne att befinna sig mellan föräldrarnas konflikt. 

Mot bakgrund av detta och vad som föreslagits i vårdnads- och umgängesutredningen finner 
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tingsrätten att umgänget ska begränsas till varannan söndag från 10:00 till 18:00, med 

umgängesstöd vid hämtning och lämning.  

 

Fadern överklagade domen och yrkade i hovrätten skulle besluta om gemensam vårdnad 

samt om umgänge utöver vad tingsrätten bestämt. Modern yrkade för sin del att det inte 

skulle vara något umgänge mellan fadern och dottern. Fadern återkallade därefter sitt 

överklagande. Hovrätten prövade sålunda enbart moderns yrkande gällande umgänget. Som 

grund för sitt yrkande i hovrätten anför modern att det redan i vårdnads- och 

umgängesutredningen framgick att barnet är rädd för sin pappa. Efter tingsrättens dom blev 

situationen snabbt ohållbar att socialnämnden beslutade att inte bevilja umgängesstöd vid 

umgängestillfällena. Anledningen till detta var att fadern vid upprepade tillfällen uppträtt 

hotfullt mot kontaktpersonen. Enhetschefen för barnenheten har därefter försökt nå fadern 

brevledes för att sammankalla ett möte för att lösa situationen. I det sista brevet förklarade 

hon att umgängesstödet ställdes in till dess han kontaktade henne. Fadern avhördes inte. 

Modern anförde vidare att fadern har ett kraftigt humör och han har synpunkter på hur barnet 

klär sig, vad hon äter m.m. Trots att umgängesstödet ställts in har fadern tilltvingat sig 

umgänge med dottern. Vid ett av dessa tillfällen var dotterns hår avrakat när hon återkom 

från umgänget. Fadern hade efter det att han fått reda på att dottern hade löss rakat av det. 

Socialtjänsten gjorde en anmälan vilket ledde till ett åtal om misshandel. Åtalet ogillades 

dock men överklagades. Fadern har därefter fortsatt tilltvinga sig umgänge och modern har 

inte haft kraft att säga ifrån. Socialtjänsten har initierat en BBIC-utredning. I utredningen 

uttalas bland annat att ett omhändertagande av dottern enligt LVU kan aktualiseras om 

modern inte skydda dottern utan istället låter henne ta ett för stort vuxenansvar i kontakten 

med fadern. Fadern har å sin sida anfört att det av tingsrätten beslutade umgänget har 

förhindrats för att socialtjänsten tämligen omgående utan grund drog in umgängesstödet. 

Utifrån vad som anförts verkar det skett för att han har ett utseende som kan uppfattas som 

hotfullt. Han kan säkert uppfattas som osvenskt intensiv men han har inte hotat 

kontaktpersonen. Det som gjorts gällande, att hans blicka och kroppsspråk varit hotfulla, 

känner han inte igen. Dock har kontakten mellan honom och kontaktpersonen aldrig 

fungerat och därför är det förvånande att samma person får uppdraget även efter tingsrättens 

dom. Det är anmärkningsvärt att umgängesstödet ställts in. Efter att umgängesstödet ställts 

in har han träffat dottern vid ett tjugotal tillfällen. Han har inte ringt modern 20 gånger om 

dagen. Problematiken ligger inte mellan honom och modern samt barnet utan det är 

socialtjänsten som sätter press på modern att omhändertar barnet om de får reda på att 
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umgänge förekommer. Ett umgänge varannan söndag kan inte vara skadligt för barnet. 

Barnet är inte rädd för honom – tvärtom har de en mycket god kontakt. Fadern vill även 

betona att innan processen i tingsrätten inleddes fanns det ett avtal mellan honom och 

modern samt att modern under hovrättens inledande handläggning ansåg tingsrättens dom 

bra. 

Hovrätten inleder likt tingsrätten med att redogöra för principen gällande barns bästa. 

Hovrätten fortsätter att barn i de flesta fall har ett behov av båda sina föräldrar för att 

utvecklas på ett positivt sätt. Utgångspunkten är alltså att det normalt är till fördel för ett 

barn att ha umgänge med båda sina föräldrar Familjerättens utredare gör ställningstagandet 

att det i detta fall saknas förutsättningar för umgänge mellan barnet och fadern. De 

riskfaktorer som lyfts fram är barnet rädd för sin pappa, att hon inte våga säga emot honom, 

att hon tvingas ta för stort ansvar och att fadern på olika sätt gått över gränsen bland annat 

genom att raka av barnets hår. Det bör enlig hovrätten påpekas att tingsrätten frikänt honom 

från ansvar för brott. Nu tillgänglig utredning motsäger inte hans uppgifter om rakningen 

hade sin grund i en, om än felriktad, omsorg om barnet.  Den utredning som ligger till grund 

i målet är mer än två år gammal. Den senare kompletterande utredningen konstatera 

hovrätten att den inte har föregåtts av några som helst kontakter med föräldrar eller barn, 

utan uteslutande grundats på vad olika tjänstemän inom socialförvaltningen uppgett. Det 

kan heller inte bortses från att den främsta anledningen till att umgänget avbröts av 

socialtjänsten synes har varit vad som hände i kontakterna mellan fadern och 

umgängesstödet. Det hade alltså – i det skedet – mindre att gör med själva umgänget mellan 

fadern och dottern. För hovrätten är det emellertid uppenbart att barnet har hamnat i en svår 

situation genom att befinna sig mitt i två konflikter, dels mellan föräldrarna, dels mellan 

fadern och socialtjänsten. Utredningen ger stöd för att fadern har ett medansvar för dessa 

konflikter. Det som utlöst konflikterna ligger mer än ett och ett halvt år tillbaka i tiden och 

enligt hovrättens bedömning finns det inte några sådana risker för barnet som skulle kunna 

utesluta ett så begränsat umgänge som tingsrätten bestämt. Uppgifterna om barnets rädsla 

motsägs av andra uppgifter och är svår att bedöma. En tydlig reglering av umgänget skulle 

enligt hovrättens bedömning utan tvekan vara till fördel för barnet. Hovrätten ändrade 

tingsrättens dom endast på så sätt att begränsa tiden för hur länge umgängesstöd skall 

närvara vid hämtning och lämning till ca sex månader. 
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6.1.1.2 Reflektion 

Tingsrätten redogör för principen om barns bästa. Tingsrätten konstatera att det saknas 

förutsättningar för gemensam vårdnad då det dels inte förekommit något samarbete de 

senaste två åren samt att det utifrån de uppgifter kontaktpersonen lämnat i målet har det 

framkommit att båda föräldrarna saknar förmåga att samarbeta. Yrkandet om gemensam 

vårdnad kan därför inte bifallas. Vad det gäller umgänget så finner tingsrätten utifrån vad 

kontaktpersonen och barnet berättat att fadern inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till 

barnets vilja eller barnets bästa vilket medfört att umgänget med honom blivit påfrestande 

för henne. Den kan konstateras att tingsrätten i sina domskäl inte nämner något om de 

påstådda övergreppen mot modern trots att dessa har polisanmälts och att utredarna sätter 

tilltro till hennes uppgifter. Det är möjligt att dessa inte befunnits styrkta eller ansetts vara 

av så allvarlig karaktär att de påverkat tingsrättens bedömning. Tingsrätten borde dock ändå 

motiverat sitt ställningstagande. Vidare har barnet uttalat att hon är rädd för fadern. 

Tingsrätten gör ingen riskbedömning och är enligt min bedömning för kortfattad i sin 

motivering generellt. Tingsrätten beslutar i linje med vad som föreslagits i vårdnads- och 

umgängesutredningen. Det framgår sålunda inte av domen om påståendena om övergrepp 

vägs in i bedömningen. Hovrätten inleder med att redogöra för principen om barnets bästa 

på ett relativt kortfattat men ändå bra sätt. Hovrätten gör en riskbedömning utifrån 

förutsättningarna i målet och motivera dessa på ett bra och pedagogiskt sätt. Hovrätten 

menar dock att uppgifterna om att barnet är rädd för fadern till viss del motsägs av utredning 

i målet. De anför vidare att de händelse som förts fram i målet ligger relativt långt bak i 

tiden och de tycks därför inte ha någon betydelse för hovrättens beslut.  

6.1.2 Göta hovrätt T 2626-13  

Parterna i målet är före detta makar som skilde sig 2001 och separerade slutligen 2008. 

Parterna har fyra söner tillsammans födda 1995, 1998, 2001 samt 2007. Modern är ensam 

vårdnadshavare för samtliga och inget umgänge mellan barnen och fadern har genomförts 

sedan 2009. Den nu aktuella processen är den tredje i ordningen mellan parterna och avser 

umgänge med umgängesstöd mellan de två yngsta sönerna och fadern. Sönerna är 11 

respektive 5 år gamla vid tingsrättens avgörande. 

Fadern har som stöd för sin talan anfört att det mellan parterna råder en lång och djupgående 

konflikt. Han är medveten om att han vid separationen gjort en del dumma saker men ångra 

dessa djupt. Han har även i samråd med läkare bytt medicinering mot sin epilepsi då denna 
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gjorde honom irritabel och påverkade hans humör negativt. Han har tidigare inte varit 

medveten om att medicineringen var orsak till hans humör. Sedan medicineringen ändrades 

har han förändrats kraftigt och mår nu mycket bättre. Han lever under ordnade förhållande 

med ett bra arbete, bostad och ordnad ekonomi. Han har vidare genomgått 

familjebehandling genom samtal med psykolog och genom deltagande i 

föräldrarstödsamtal, familjerådgivning och samtalsbehandling i syfte att bli en god 

umgängesförälder detta med positivt resultat.  Han anför vidare att han försökt få 

information om barnen men att modern inte ge honom sådan och att hon därmed inte fullgör 

sitt föräldraransvar. Barnen har sagt att de inte vill träffa honom och detta beror främst på 

att modern har sett till att exkludera honom från familjen. Det saknas anledning att tro att 

sönerna skulle fara illa hos honom. Vidare har inte frågan om umgänge med umgängesstöd 

prövats innan. Hans yrkande är i enlighet med barnens bästa.  

Modern har som stöd för sitt bestridande anfört att det under äktenskapet rådde en turbulent 

situation och parterna levde inte som en familj. Under åren 2000-2003 bodde fadern i en 

annan stad och under åren 2004- 2005 i ett annat land. Därefter flyttade parterna ihop igen. 

Fadern är dominant labil och aggressiv. Hela familjen mådde dåligt av situationen. Modern 

har fått gå emellan fadern och barnen för att förhindra att barnen kommer till skada. År 2008 

dömdes fadern för och sedan dess har de tvistat om barnen. Fader har därefter dömts flera 

gånger efter detta och han har haft besöksförbud gentemot flera i familjen. Efter den första 

domen påbörjades ett umgänge som avbröts då eftersom det fanns misstanke om sexuella 

övergrepp och att barnen inte ville träffa fadern. Barnen som har minne från tiden då fadern 

bodde med familjen vill inte träffa honom. Parterna har ingen kontakt i dag. Det finns en 

risk för att barnen far illa vid ett umgänge med barnen och det är därför förenligt med såväl 

barnen bästa som dess vilja att det inte föreligger något umgänge med fadern. 

Tingsrätten inleder med att redogöra för principen om att barnens bästa ska vara avgörande 

i alla beslut gällande vårdnad, boende och umgänge. Vidare redogör tingsrätten även att det 

ska fästas särskild vikt vid dels risken att barnet utsätts för övergrepp eller att barnet 

obehörigen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa och dels barnets behov av en nära 

och god kontakt med båda föräldrarna. Därefter redogör tingsrätten för sin bedömning av 

fadern och konstatera att fadern är mycket mån om att få kontakt med och information om 

sina barn och att det i vart fall nu inte är fråga om att bakvägen försöka få kontakt med 

modern. Fadern har genom sina egna uppgifter, som stöds av den av honom åberopade 

bevisning, visat att han tagit allvarligt på den kritik som i tidigare domar riktats mot honom 
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som umgängesförälder och genom olika behandlingar försökt att bli en lämpligare 

umgängesförälder. Vidare har fadern genom den skriftliga bevisningen gjort sannolikt att 

hans humörsvängningar, irritabilitet och aggressivitet i vart fall till stor del varit 

biverkningar av epilepsimedicinering, en medicinering som numera upphört. Av 

bevisningen framgår även att läkare gjort bedömningen att det vid undersökning inte funnits 

belägg för psykisk sjukdom som skulle motivera behandling med psykofarmaka och dels 

att läkaren vid en noggrant utförd farlighetsbedömning funnit risken för mer kraftigt våld 

från faderns sida inte är förhöjd men att risken för någon form av våld är något förhöjd på 

grund av faderns något eldfängda humör. Av åberopat vittnesmål har vittnet intygat att 

fadern är barnkär och har lätt för att umgås med barn. Sammantaget gör tingsrätten 

bedömningen att det numera inte finns någon beaktansvärd risk, med utgångspunkt faderns 

person, för att sönerna skulle fara illa i samband med ett sådant umgänge som fadern yrkat.  

Tingsrätten finner dock med beaktande av de uppgifter som familjerättssekretaren lämnat 

samt de upplysningar denne lämnat i snabbyttrandet saknas det anledning att betvivla 

riktigheten att den äldre av de två sönerna inte vill ha något umgänge med fadern, vilket 

förhållande i sig enligt tingsrätten utgör ett i det närmaste oöverstigligt hinder för att med 

utgångspunkt i hans bästa fastställa ett umgänge mellan honom och fadern. Tingsrätten 

anser vidare att även det yrkade umgänget med den yngsta sonen skall ogillas. Tingsrättens 

motivering är att detta framförallt beror på att det av de uppgifter som modern och hennes 

syskon lämnat framgår att barnen lever i en i förhållande till fadern helt avskild och fientlig 

omgivning som modern tillsammans med sin släkt tillskapat för barnen, vilket enligt 

tingsrättens bedömning inte varit och inte är i enlighet med barnen bästa. Med den negativa 

inställning till fadern som barnen nu är präglade med finns det enligt tingsrätten inte någon 

möjlighet att nu anse att ett fastställande av ett umgänge mellan något av barnen och fadern 

är i överensstämmelse med barnens bästa. Avslutningsvis konstatera tingsrätten att det inte 

föreligger förutsättning för umgänge mellan något av barnen och fadern innan barnets 

fientliga inställning till fadern förändras. Det är således barnens och barnens närmaste 

omgivnings nuvarande fientliga inställning till fadern som hindrar tingsrätten att döma ut 

något umgänge mellan fadern och någon av sönerna. 

Fader överklagade tingsrättens dom till hovrätten och beviljade partiellt prövningstillstånd 

gällande umgänge med den yngsta sonen. Fadern anför i hovrätten att hans situation i allt 

väsentligt är densamma som vid tidpunkten för tingsrättens dom. Han har gjort något 
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sporadiskt försök att kontakta modern i syfte att få information om barnen men inte fått 

någon sådan. 

Modern å sin sida anför att fadern ringer henne dagligen men att hon inte besvara hans 

telefonsamtal och lämna således inte någon information om barnen. Skälet till att hon inte 

besvara telefonsamtalen är att hon måste få känna ett inre lugn. Det gör egentligen henne 

inget att han ställer frågor om barnen igenom epost eller telefonsamtal. Problemet är att han 

hitta på så konstiga saker om barnen och hennes familj. Fadern får information om barnen 

från annat håll. ”Folk” har dock numera blivit ”duktiga” och lämna information till fadern 

först i efterhand; han får först i efterhand kännedom om saker barnen gjort, t.ex. om de varit 

på läger. Om den yngste sonen skulle uttrycka att han vill ha kontakt med fadern skulle hon 

kontakt med en psykolog på kvinnocentrum; där de har sagt att den yngste sonen inte ska 

behöva träffa sin far ensam. Hon förstår inte vad det begärda umgänget med umgängesstöd 

är tänkt att ge. Skälet till att hon inte låtit familjeutredaren tala med sonen är för att sonen 

blir orolig. Hon tycker det är olämpligt att prata med sonen om umgänge med fadern och 

det är hennes skyldighet att skydda sonen från att utsättas för samtal. Vill sonen prata om 

fadern så får han det men det är hennes skyldighet att skydda sonen från fadern. Att hon är 

emot umgänget beror på att hon anser att det ska ske på sonens villkor och inte faderns. Det 

är sonen som ska söka kontakt med fadern och inte tvärtom. Modern kommenterar vidare 

att om sonen skulle vilja ha kontakt med sin fader eller vilja träffa honom så spelar det ingen 

roll eftersom han är för liten för själv bestämma om detta.  

Hovrätten inleder likt tingsrätten med att redogöra för de principer som är tillämpliga i 

beslut i frågor som rör umgänge. Hovrätten anför vidare att sonen inte haft umgänge med 

sin far sedan 2009. Enligt uppgift från de anlitade kontaktpersonerna fungerade det 

umgänget fint och sonen visade starka positiva känslor för sin pappa. Umgänget avbröts 

emellertid av modern i samband med att hon gjorde en polisanmälan mot fadern för 

påstådda sexuella övergrepp riktade mot sonen. Förundersökningen som inleddes lades 

tämligen omgående ner. Modern motsatte sig emellertid fortsatt umgänge mellan sonen och 

hans far. Hovrätten konstatera liksom tingsrätten att fadern över tid visat att han är mycket 

mån om att få kontakt med sonen och att få information om sonen och det framstår som 

alldeles uppenbart att fadern är mycket fäst vid sonen och har en genuin önskan om att 

återupprätta relationen till sonen. Det är också enligt hovrätten tydligt att fadern är 

införstådd att återknytandet av kontakten måste ske på sonens villkor dvs. med viss 

försiktighet. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det inte finns någon beaktansvärd 



38 
 

risk hänförlig till faderns person för att sonen skulle fara illa vid umgänge av det slag som 

hovrätten har att överväga i målet. Enligt hovrättens uppfattning finns det tvärtom anledning 

att tro att ett umgänge mellan fadern och sonen i sig skulle vara mycket positivt. 

6.1.2.1 Reflektion 

Tingsrätten inleder med att på ett tydligt sätt redogöra för principen om barnets bästa samt 

om riskbedömning. Modern har en kraftigt fientlig inställning till exmaken, vilken kanske 

är befogad, som smittat barnen. Det finns dock tecken som tyder på att det yngsta barnet 

vill ha kontakt med sin pappa. Domstolen för här ett resonemang som delvis motsäger sig. 

De klargör att den enda anledning till att tingsrätten inte förordnar umgänge med fadern är 

att barnen lever i en miljö som är så fientligt inställd till fadern att tingsrätten inte kan 

föreställa sig hur ett bra umgänge skall utformas och rent praktiskt kunna genomföras. Med 

bakgrund av detta föreligger det ingen förutsättning att förordna om umgänge förrän innan 

de äldre barnens fientliga inställning ändras. Det är just i detta som jag finner motsättningen. 

Barnens inställning kommer inte att förändras så länger de lever i sin nuvarande miljö. Det 

är enligt min uppfattning endast möjligt att förändra detta genom att ett umgänge kommer 

till stånd. Det yngsta barnet vill träffa sin pappa vilket är en bra början. De påståenden om 

övergrepp som framförts i målet har ingen betydelse i tingsrättens beslut. Det förefaller 

dock vara rimligt i detta fall då dessa ligger väldigt lång bak i tiden samt att det enligt 

medicinsk expertis kan tillskrivas den medicinering som fadern varit föremål för. Hovrätten 

inleder med att klargöra principen om barnets bästa samt där tillhörande riskbedömning. 

Hovrätten gör såväl en riskbedömning som en utförlig redogörelse för hur de ser på barnets 

bästa utifrån den rådande situationen i målet. Domen är välskriven och nyanserad. Till 

skillnad från tingsrätten beslutar hovrätten om umgänge. Hovrätten påverkas av samma 

anledning som tingsrätten inte av uppgifterna om övergrepp i sitt beslut. 

6.1.3 Göta hovrätt T 2118-13 

Parterna i målet är före detta sammanboende som har ett gemensamt barn. Barnet är vid 

tidpunkten för tingsrättens dom 8 år. Fadern har yrkat att vårdnaden skall tillkomma honom 

ensam. Till stöd för sin talan har han anfört att modern är olämplig som vårdnadshavare 

medan han själv är lämplig. Modern har ett alkoholmissbruk och hon kan särskilt i berusat 

tillstånd hämtar barnet utan faderns samtycke. Vidare misshandlar hon barnet och kränker 

honom genom olika tillmälen. Det föreligger samarbetssvårigheter som omöjliggör 

gemensam vårdnad. Modern har bestritt faderns yrkande. Till stöd för sitt bestridande anfört 
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hon att det är bäst för barnet att den gemensamma vårdnaden består. Hon har inte 

misshandlat eller kränkt barnet. Hon vet att barnet inte vill träffa henne och respektera det. 

Hon har inte sökt upp barnet för att hämta honom och kommer heller inte att göra det. 

Tingsrätten inleder med att redogöra för de tre omständigheter som fadern anser visa att 

modern är olämplig som vårdnadshavare och att de kommer att pröva om omständigheterna 

föreligger och hur de, var för sig och tillsammans, påverkar moderns möjligheter att utöva 

ett vårdnadshavarskap. Tingsrätten anser sig kunna slår fast att modern i närtid haft eller 

alltjämt har alkoholproblem. Vidare finner Tingsrätten att det framstår som sannolikt att det 

förekommer någon typ av våld samt att det framstår som sannolikt att modern agerat 

högljutt och sagt kränkande tillmälen till barnet. Vidare finner tingsrätten att 

samarbetssvårigheterna inte är av sådan dignitet att det utesluter gemensam vårdnad. 

Tingsrätten beslutar att den gemensamma vårdnaden skall bestå men att barnet skall vara 

stadigvarande boende hos fadern. Umgänge har inte yrkats i målet. 

Fadern överklagade domen till hovrätten och yrkade där ensam vårdnad. Modern bestrid 

ändring. Hovrätten beslutade med ändring av tingsrättens dom och i enlighet med 

vårdnadsutredningen att vårdnaden om barnet skall tillkomma fadern ensam. 

6.1.3.1 Reflektion 

Tingsrätten identifiera och klargör inledningsvis de omständigheter de har att pröva på ett 

pedagogiskt och föredömligt sätt. Tingsrätten nämner i sina domskäl ingenting om 

principen barnets bästa vilket får anses som en brist. Tingsrättens resonemang i de tre 

omständigheterna redovisas på lättförståeligt sätt och ger intrycket av att domstolen 

ansträngt sig för att motivera sitt ställningstagande. Vad det gäller den första 

omständigheten, huruvida modern har alkoholproblem gör tingsrätten bedömningen att det 

kan konstateras att hon i vart fall fram till 2010 haft alkoholproblem, vilket modern även 

medger, men hävda att hon därefter inte haft några sådana problem. Av utredningen i målet 

har det emellertid framkommit uppgifter om att problemen funnits fram till 2012 eller 

fortfarande finns. Tingsrätten anser sig kunna slår fast att modern i närtid haft eller alltjämt 

har alkoholproblem. Vad det gäller den andra omständigheten, huruvida modern 

misshandlat barnet eller på annat sätt allvarligt kränkt honom konstatera tingsrätten att 

barnet har i samtal med familjerättssekreteraren uppgett att modern slår honom genom att 

ge honom örfilar och knäppa honom med fingret på pannan. Det finns ett flertal sådana 

anmälningar men samtliga utredningar har lagts ner. Det har heller inte varit möjligt att 
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dokumentera några skador som skulle kunna härledas till misshandel. Tingsrätten anser att 

påståendena på grund av att barnet står mitt i föräldrarnas konflikt ska bedömas med viss 

försiktighet. Den misshandel barnet beskriver är dock i vart fall delvis lite speciell. Att 

knäppa honom på pannan på ett visst sätt, framstår inte som ett sätt han skulle berättat om 

utan grund. Barnet har även berättat om att modern skriker på honom, en uppgift som 

återkommer i utredningen, och modern medger själv att hon blir högljudd när hon dricker. 

Tingsrätten finner i denna del att det framstår som sannolikt att det förekommer någon typ 

av våld samt att det framstår som sannolikt att modern agerat högljutt och sagt kränkande 

tillmälen till barnet. tingsrätten finner dock att då frågan i målet avser vårdnad och att 

modern inte motverkat eller försvårat gemensamma beslut samt att det förvisso framkommit 

omständigheter i målet som för närvarande gör att modern kan ifrågasättas som boende- 

och umgängesförälder. Dessa roller är dock inte uppe till prövning. Tingsrätten menar att 

det inte föreligger omständigheter i målet som ger stöd för att skära av moderns rätt till 

insyn, medverkan och medbestämmande i barnets uppväxt och utveckling. Avslutningsvis 

kan det konstateras att tingsrätten inte gör någon riskbedömning inte heller väger de in 

moderns påstådda övergrepp mot barnet i sitt beslut. 

Hovrätten gör en annan bedömning. Inledningsvis klargör dem om principen om barns 

bästa. Hovrätten gör ingen direkt riskbedömning utan inrikta sig mer på 

samarbetsproblemen. Hovrätten som beslutar att vårdnaden skall tillkomma fadern ensam 

tar dock hänsyn till de påstådda övergreppen i sitt beslut. 

6.1.4 Göta hovrätt T 2808-14 

Parterna i målet är före detta makar som har en gemensam son som vid tidpunkten för 

tingsrättens dom var drygt tre år. Fadern har i första hand yrkat att vårdnaden om sonen ska 

tillkomma honom ensamt. I andra hand har han yrkat att vårdnaden skall vara gemensam 

men att sonen skall ha sitt stadigvarande boende hos honom.  I sista hand har han yrkat att 

rätt till umgänge utan umgängesstöd. Modern har i första hand yrkat att vårdnaden skall 

tillkomma henne ensam. I andra hand att vårdnaden skall vara gemensam men att sonen 

skall vara stadigvarande boende hos henne. Parterna har bestritt varandras yrkanden. Det 

har i målet framförts påstående från modern att fadern misshandlat henne. Fadern har dömts 

vid två tillfällen för brott mot modern men hävda att domarna är felaktiga. Han har även 

haft besöksförbud. Modern är vidare orolig för att fadern ska föra barnet utomlands. 

Tingsrätten anför i domskälen att en av utgångspunkterna i bedömningen måste vara den att 
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fadern har misshandlat modern på det sätt som framgår av tingsrättens och hovrättens domar 

i frågan. Även den omständigheten att parterna på ett och ett halvt år inte haft någon som 

helst kontakt med varandra, ytterligare talar mot gemensam vårdnad. Tingsrätten beslutar 

att vårdnaden om barnet skall tillkomma modern ensam.  Vad det gäller umgänge gör 

tingsrätten bedömningen att sonen skall äga rätt till visst umgänge med fadern med 

umgängesstöd under viss tid. Modern överklagade domen och hovrätten beviljade 

prövningstillstånd. Modern yrkade i hovrätten att tingsrättens dom skall ändras i fråga om 

tider för umgänget samt även i fråga om plats för hämtning och lämning. Fadern medgav 

ändring av tider men bestred i övrigt ändring av tingsrättens dom. Hovrätten beslutade att 

ändra tingsrättens dom avseende tiderna men beslutade även i enlighet med moderns 

yrkande gällande plats för hämtning och lämning. 

6.1.4.1 Reflektion 

Inledningsvis vill jag säga att tingsrättens dom är väldigt välskriven och jag anser nog att 

den i det avseende är den bästa dom jag läst under arbetet. Tingsrätten missar dock att 

redogöra för principen om barnets bästa men gör i vart fall en riskbedömning. Tilläggas bör 

att som bilaga till domen ligger familjerättens analys av frågeställningen där såväl principen 

om barnets bästa och deras riskbedömning klargörs. Möjligen har tingsrätten ansett det 

överflödigt att redogöra för dessa principer i domen i och med denna bilagda handling. Vad 

det gäller sitt beslut tycks påståendena om övergrepp i allt väsentligt tonas ner av tingsrätten 

och det kan inte påstås att de lägger någon vikt vid dessa i sitt beslut. Hovrätten å sin sida 

fastställer bara den överenskommelse parterna träffat under hovrättens handläggning av 

målet.  

6.1.5 Göta hovrätt T 70-14 

Parterna i målet är före detta äkta makar som har ett gemensamt barn som vid tidpunkten 

för tingsrättens dom var nio år. Fadern har yrkat att vårdnaden om det gemensamma barnet 

skall tillkomma föräldrarna gemensamt. Han har vidare yrkat att barnet skall äga rätt till 

umgänge med honom. Modern har bestritt yrkandet om gemensam vårdnad med medgivit 

yrkandet om umgänge med justering av plats för hämtning och lämning. Fadern gör 

gällande att han är lämplig som vårdnadshavare och detta framgår enligt honom av 

genomförd vårdnadsutredning. Han gör vidare gällande att det inte föreligger några 

konflikter mellan parterna och att dessa ligger långt bak i tiden. Den enda anledningen till 
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att parterna inte har gemensam vårdnad är att de inte har någon plattform att kommunicera 

med varandra.  

Modern lämnar en helt annan bild. Hon och dottern lever med skyddade personuppgifter 

men hon medverkar ändå till dotterns umgänge med sin far. Hon gör vidare gällande att 

fadern under tiden de levde ihop hotade och misshandlade henne. Fadern har vidare vid 

upprepade tillfällen anmält hennes nya man samt även vägrat återlämnat dottern efter ett 

umgängestillfälle. Parterna har ingen möjlighet att samarbeta i frågor runt dottern varför 

vårdnaden skall tillkomma henne ensam.  

Tingsrätten redogör inte för principen om barnets bäst. Tingsrätten finner i sin bedömning 

att föräldrarna inte har en sådan kontakt som krävs för att ha gemensam vårdnad om dottern 

därtill finner tingsrätten att fadern har en mycket negativ syn på modern vilken han överför 

på dottern. Tingsrätten finner att det inte finns förutsättningar för gemensam vårdnad och 

lämna faderns talan i denna del utan bifall. Vad det gäller umgänge beslutar tingsrätten att 

barnet skall äga rätt till umgänge med fadern i den omfattning som yrkats, vilket även 

modern medgivit. Tingsrätten beslutar även om hämtning och lämning i enlighet med 

faderns yrkande. Fadern överklagade tingsrättens dom till hovrätten där parterna uppgett att 

de är överens om att tingsrättens dom ska ändras i fråga om hämtning och lämning. 

Hovrätten besluta i enlighet med parternas önskemål.  

6.1.5.2 Reflektion 

Tingsrätten nämner över huvudtaget ingenting om att barnets bästa ska vara gällande i alla 

frågor kring vårdnad boende och umgänge än mindre något om riskbedömning. Detta trots 

att modern och barnet lever med skyddade personuppgifter och att det finns gott om 

påstående om hot och våld i målet vilket är anmärkningsvärt. Det torde rimligen kunna 

krävas att domstolen med beaktande av de uppgifter som framkommit i målet såväl gör 

som redogör för dessa principer. Denna dom får i det avseendet underkänt. Hovrätten 

fastställer bara den överenskommelse som träffas mellan parterna under målets 

handläggning i hovrätten. 

6.1.6 Göta hovrätt T 1728-14 

Parterna i målet är ett före detta sambopar som har fyra gemensamma barn. födda mellan 

1996 och 2002. Fadern har väckt talan och yrkat att vårdnaden om barnen skall tillkomma 

honom ensam. I andra hand att de ska vara boende hos honom och i tredje hand växelvis 
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boende. Modern bestred faderns samtliga yrkande och yrkade för egen del att vårdnaden 

om barnen skulle tillkomma henne ensam. Till stöd för sin talan anför fadern att modern har 

en bristande föräldraförmåga bland annat för att hon vägra att låta barnen träffa honom. Han 

anför vidare att modern använder barnen som verktyg i parterna konflikt som härrör sig från 

bodelningen. Fram till dess har allt fungerat normalt och barnen har fungerat väl i skolan. 

Fadern menar att modern sysslar med kvalificerat umgängessabotage och vill inte samarbeta 

med honom i frågor om barnen. Det barnen berättat i vårdnadsutredningen är saker som 

modern sagt till dem att de ska säga. Det framgår även tydligt då pojkarna sagt till utredaren 

att mamma inte vill att de träffa pappa. Modern har till grund sin talan anfört att fadern 

använder sitt vårdnadshavarskap för att förhindra eller försvåra för henne att utöva 

vårdnaden genom att inte skriva under flyttanmälan samt försvåra skolbyte för det yngsta 

barnet. Situationen har inget med bodelningen att göra. Hennes liv med fadern har varit 

väldigt dåligt och hon har stora problem att hantera sin skuld i detta för att hon inte sagt från 

innan utan barnen har blivit utsatta. Barnen är rädda för fadern och vill inte träffa honom. 

Tingsrätten inleder med att redogöra för principen om barnens bästa i vårdnadsfrågor. 

Därefter konstatera tingsrätten att problemställningen i målet är att barnen trots 

överenskommelse som träffats mellan parterna under målets gång, interimistiska beslut 

samt påbörjade insatser endast haft få kontakter med fadern. Tingsrätten ställer därför 

frågan varför det är så och kan då konstatera att barnen efter parterna separation någon gång 

mellan 2008 och 2010, fortsatt ha en nära kontakt med båda sina föräldrar fram till oktober 

2012, det vill säga till strax efter den formella skilsmässan gick igenom sommaren 2012. 

Tingsrätten fattade i februari 2013 ett interimistiskt beslut om umgänge mellan det yngsta 

barnet och fader. Umgänge omintetgjordes då modern, med hänvisning till att barnet ”vilja”, 

inte ville medverka. Utredarna har bedömt att barnen inte få det stöd de skulle behöva från 

modern att återuppta kontakten med fadern. De uppgifterna om att barnen skulle vara rädda 

för fadern bygger på uppgifter från modern. Tingsrätten konstatera modern utan godtagbara 

skäl förhindrat barnen från umgänge med fadern. Under processen pågår samtidigt en 

utredning mot fadern gällande hot och misshandel av barnen. Denna utredning läggs ner 

under processen. Processen är långdragen och tingsrätten meddelar ett flertal interimistiska 

beslut varav en del även innefattande vitesföreläggande mot modern.  

Tingsrätten beslutar att vårdnaden om det yngsta barnet skall tillkomma fadern ensam. 

Vårdnaden för de två andra barnen skall vara gemensam. Det fjärde barnet har nått myndig 

ålder vid tidpunkten för tingsrättens dom varför detta barn inte omfattas av domen. Modern 
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överklaga tingsrättens dom till hovrätten och där yrkat att vårdnaden om samtliga barn skall 

tillkomma henne ensam. Fadern medger yrkandet och framställer heller inget yrkande om 

umgänge. Hovrätten beslutar sålunda i enlighet med moderns yrkande då de anser detta vara 

förenligt med barnens bästa. 

6.1.6.1 Reflektion 

Detta mål är i särklass det mål som är mest omfattande av de mål jag analyserat i mitt arbete. 

Tingsrättens dom är på över 60 sidor. Tingsrätten inleder på ett föredömligt sätt att redogöra 

för principen om barnets bästa. Tingsrätten fortsätter sedan med att klargöra 

problemställningen i målet och ställer upp relevanta frågor som de sen en efter en besvarar. 

Det är ett såväl omfattande som komplicerat mål där tingsrätten konstatera att modern gör 

sig skyldig till ett omfattande umgängessabotage. Tingsrätten redogör och vänder samt 

förklara sina resonemang på ett i mitt tycke mycket imponerande sätt. I hovrätten händer 

något oförklarligt. Var anledningen är kan inte klargöras utan att ta del av övriga handlingar 

i målet om ens då. I vilket fall innebär det att fadern ändra sig och överlåter vårdnaden samt 

avstår från allt umgänge. Detta innebär att hovrätten inte lägger någon vikt vid något i sin 

bedömning. 

6.1.7 Hovrätten för västra Sverige T 5493-13 

Parterna i målet är före detta makar och har gemensamt en dotter som vid tidpunkten för 

tingsrättens dom är nio år. Parterna separerade 2008 och fadern har därefter haft ett 

regelbundet umgänge med dottern fram till augusti 2012. Därefter har inget umgänge ägt 

rum. Fadern har väckt talan vid tingsrätten och där yrkat att vårdnaden om dottern skall 

tillkomma parterna gemensamt. Vidare har han yrkat att dottern skall äga rätt till umgänge 

med honom. Modern har bestritt faderns yrkande och för egen del yrkat att vårdnaden även 

fortsättningsvis skall tillkomma henne ensam samt att umgänge mellan dottern och fadern 

tills vidare inte skall äga rum.  

Till grund för sin talan har fadern anfört att modern under deras äktenskap framstod som 

alltmer kontrollerande och överbeskyddande. Sedan separationen har modern vid ett flertal 

tillfällen anmält fadern för påstådda övergrepp mot såväl henne som mot dottern. Modern 

har enligt fadern vid varje tillfälle han, på grund av att hon ställt in umgänget under längre 

period, vidtalat henne att han avser kontakta ett ombud för att reglera umgänget, genast 

anmält honom för övergrepp. Fadern vill ha insyn i dotterns liv och menar att moderns 

beteende påverka dottern negativt. Det är för barnets bästa att vårdnaden tillkommer 
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parterna gemensamt. Modern har som grund för sitt bestridande anfört att fadern redan 

under äktenskapet varit aggressiv med verbala otrevligheter och våld. Han har vidare visat 

att han handskas med dottern på ett allmänt vårdslöst sätt. Han har misshandlat henne och 

är också dömd för detta. Han har vidare varit belagd med besöksförbud. År 2008, 2012 och 

2013 har fadern anmälts för sexuella övergrepp mot dottern. 

Tingsrätten inleder med att klargöra principen om barnets bästa och vilka risker som särskilt 

skall beaktas. Vidare konstatera tingsrätten att parternas relation präglas av en ömsesidig 

misstro och brist på tillit till varandra bland annat gällande dottern. Relationen mellan 

parterna framstår som mycket konfliktfylld och infekterad och de har riktat mycket 

allvarliga anklagelse mot varandra. Konflikten är mycket djupgående. Tingsrätten fortsätter 

med att förklara att gemensam vårdnad förutsätter att det finns realistiska möjligheter för 

föräldrarna att gemensamt och inom rimlig tid skapa förtroende för varandras förmågor. 

Tingsrätten konstatera att parterna saknar denna förmåga och därför föreligger inte 

förutsättning för gemensam vårdnad. 

Vad det gäller det yrkade umgänget konstatera tingsrätten att dottern aldrig bott själv med 

fadern eller haft umgänge ensam med honom. Efter separationen har umgänget med fadern 

skett relativt regelbundet dock alltid i närvaro med mamman. Dottern har bevittnat våld 

mellan föräldrarna. Hon har berättat om övergrepp från faderns sida mot henne. Hon har 

lämnat dessa berättelse till mamma, till såväl socialtjänstemän som polis i samband med 

utredningar och senast vid samtal under den terapi som hon för närvarande genomgår. 

Fadern har inte dömts eller ens åtalats för något i detta avseende och frågan om dessa 

påstådda övergrepp har ägt rum kan inte bedömas i detta mål. Tingsrätten har dock att 

bedöma om omständigheterna är sådana att dottern kan komma att må dåligt eller på annat 

sätt fara illa genom umgänge med sin far. Det går således inte i en bedömning om umgänge 

bortse från vad hon berättat. I vårdnads och umgängesutredningen har utredarna tagit 

ställning för att ett umgänge bör ske. De har emellertid inte haft tillgång till de uppgifter 

dottern under 2013 lämnat om sexuella övergrepp samt den polisanmälan som upprättats i 

oktober 2013. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att det för närvarande får anses 

bäst för dottern om hennes terapi kan genomföras utan störningar som ett umgänge kan 

medföra. Utgångspunkten bör enligt tingsrättens mening vara att någon form av kontakt 

mellan fadern och dottern men det inte bör förordnas om något umgänge för nuvarande. 

Faderns talan skall därför ogillas. 
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Fader överklagade tingsrättens dom till hovrätten som beviljade prövningstillstånd. Fadern 

yrkade i hovrätten att dottern skall äga rätt till umgänge med honom med umgängesstöd 

lördagar 3 timmar under fyra månaders tid därefter varannan helg från lördag 12.00 till 

söndag 17:00 under fyra månaders tid därefter normalt helgumgänge samt vartannat lov. 

Modern bestrid ändringsyrkandena. Parterna har i stora drag anfört samma grunder och 

omständigheter som i tingsrätten. Hovrätten konstatera inledningsvis att de har att göra en 

riskbedömning utifrån de påstådda övergreppen om sexuella övergrepp mot dottern från 

faderns sida. Fadern har förnekat övergreppen. Hovrätten konstatera att samtliga 

anmälningar är gjorda efter separationen. Mot denna bakgrund finns det skäl att bedöma 

uppgifterna om sexuella övergrepp med viss försiktighet. Hovrätten konstatera fadern sedan 

2008 inte haft något med dottern utan att modern inte närvarat. Vidare finner hovrätten att 

det finns omständigheter som tyder på att modern har ett kontrollerande beteende mot 

dottern. Sammantaget finner tingsrätten att uppgifterna om sexuella övergrepp är alltför 

osäkra för att det ska anses finnas en risk för övergrepp i framtiden. Hovrätten beslutar om 

ett umgänge som gradvis trappas och beslutar även att umgänget inledningsvis ska ske med 

umgängesstöd. 

6.1.7.1 Reflektion 

Tingsrätten inleder med att redogöra för principen om barnets bästa samt där tillhörande 

riskbedömning. Domskälen är relativt kortfattade. Det framgår mellan raderna att det är ett 

svårbedömt mål. Tingsrätten gör en riskbedömning i fråga om umgänget och 

omständigheterna hänförliga till barnets mående vägs in i tingsrättens beslut. Tingsrätten 

ogilla käromålet och förordna inget umgänge för barnet med fadern. Tingsrätten påpekar 

dock avslutningsvis att det måste bedömas som ett mycket onormalt förhållande att en 

förälder och ett barn under en längre tid utestängs från umgänge med varandra. Tingsrätten 

fortsätter även med att klargöra sin uppfattning om vilken utgångspunkt som bör ligga 

förhanden i framtiden gällande umgänget mellan barn och fader. Jag gillar när domstolar 

gör detta. Det ger en viss fingervisning om vad som krävs av båda föräldrarna i framtiden. 

Hovrätten inleder med att klargöra att de med bakgrund av de påståenden som förts fram i 

målet har att göra en riskbedömning huruvida barnet riskera att utsättas för övergrepp vid 

umgänge med sin far. Hovrätten för ett väldigt nyanserat och klokt resonemang. De 

beskriver omständigheterna väldigt objektivt. Domen framstå som välskriven och hovrätten 

klargör såväl för principen om barnets bästa samt gör en nyanserad riskbedömning. Det 

framstår som klart att hovrätten tar hänsyn till de påstådda övergreppen i sitt beslut men gör 
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en avvägning att det inte är i enlighet med barnets bästa att förlora kontakten helt med sin 

far. 

6.1.8 Svea hovrätt T 6993-12 

Parterna i målet är före detta sambos och har två gemensamma barn som vid tidpunkten för 

tingsrättens dom är åtta respektive fem år. Parterna separerade år 2009, i anslutning till detta 

sökte modern och barnen skyddat boende under anförande av att fadern misshandlat 

modern. Fadern dömdes sedermera för denna misshandel. Vårdnaden om barnen var 

gemensam då modern väckte talan om att vårdnaden i första hand skall tillkomma henne 

ensam. Till stöd för sin talan har modern anfört att det föreligger sådana 

samarbetssvårigheter mellan parterna att gemensam vårdnad får anses uteslutet. Hon anför 

vidare att det är hon som är den mest lämpliga vårdnadshavaren. Hon är rädd för fadern och 

den misshandel han utsatt henne för har skett inför det ena barnet. Vidare så baktalar han 

henne inför barnen samt utsätter barnen för påtryckningar genom att vidtala dem att de ska 

slå och riva modern. 

Fadern å sin sida har i första hand yrkat att vårdnaden skall tillkomma parterna gemensamt 

men att barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos honom. I andra han har han yrkat att 

vårdnaden skall tillkomma parterna gemensamt men att barnen skall vara växelvis boende. 

Till stöd för sin talan har fadern anfört att parterna inte har så stora samarbetssvårigheter att 

gemensam vårdnad skulle vara utesluten. Han hävdar även att modern skriker åt barnen 

samt skriker kränkande tillmälen och därtill slår barnen. Vidare har han anfört att det är för 

barnens bästa att de bor hos honom då han är den som mes välvillig till att umgänget med 

andre föräldern ska fungera. 

Tingsrätten inleder med att redogöra för principen om barnens bästa och går sedan vidare 

till att bedöma vårdnadsfrågan. Tingsrätten menar att det framstår tydligt att parterna för 

nuvarande saknar en fungerande kommunikation. Tingsrätten anför vidare att faderns 

misshandel av modern riskera att förskjuta maktbalansen dem emellan och därigenom 

försvåra ett samarbete. Mot denna bakgrund finner tingsrätten att gemensam vårdnad inte 

är förenligt med barnens bästa. Tingsrätten övergår därefter till att bedöma vem av 

föräldrarna som ska anförtros vårdnaden om barnen. Genom utredningen i målet anser 

tingsrätten det utrett att modern skriker åt barnen och ibland kalla dem fula ord. Detta är 

inte bra men tingsrätten anser inte att dessa förhållanden skulle göra modern olämplig som 

vårdnadshavare. Vad det gäller påståendet om att modern misshandlat barnen så föreligger 
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det vittnesmål till att detta skett. Tingsrätten menar att det självklart inte är acceptabelt att 

slå sina barn, men anser inte enbart att det förhållandet att modern vid ett eller möjligen två 

tillfällen slagit det ena barnet över ryggen skulle göra henne olämplig som vårdnadshavare. 

Eftersom fadern genom sitt yrkande kan tänka sig att barnen bor växelvis kan tingsrätten 

inte föreställa sig att han själv på allvar skulle misstänka att barnen far illa hos modern. 

Ingen av de socialsekreterare som hörts i målet har uttryckt någon oro för att modern skulle 

misshandla sina barn och inte heller skolan har några misstankar om att modern skulle 

missköta barnen. Vid en sammantagen bedömning finner tingsrätten inte att vad som 

framkommit i målet om modern skulle innebära att hon inte skulle vara lämplig som 

vårdnadshavare. 

Vad det gäller fadern har det påståtts att denne baktala modern. Av anteckningar från 

socialförvaltningen framgår det att det ena barnet sagt att fadern uppmanat honom att kalla 

modern för hora vilket han också gjort. Vidare framgår det även av samma anteckningar att 

fadern sagt till honom att modern slagit honom, men att han själv menar att hon inte gjort 

det. Det ena barnet har även uttalat till skolsköterskan att ”Min mamma slår mig. Hon 

sparkar mig på ryggen och på benen” han har dock skrattat när han sagt det och tillagt att 

”vi ska vinna mot mamma”. Tingsrätten menar att dessa händelse förvisso ligger långt bak 

i tiden men får ändå anses ge stöd för påstående att fadern baktala modern. Det ena barnet 

har även i andra sammanhang uttalat att pappa sagt till honom vad han ska säga samt att 

han inte vill åka till pappa eftersom denne pratar illa om mamma. 

Tingsrätten gör bedömningen att dessa förhållanden starkt talar för att fadern uttala sig 

negativt om modern inför barnen och att han använder det ena barnet som medel för att få 

övertag i konflikten. Ett sådant beteende innebär att barnet försätts i en svår lojalitetskonflikt 

och innebär en stor risk att de far illa. Den omständigheten att fadern motsatt sig behandling 

för barnen eller i vart fall inte medverkat till att behandling kommit till stånd är något som 

tingsrätten finnar allvarligt. Tingsrätten är benägen att se det som att modern gör större 

ansträngningar för att uppnå en fungerande kommunikation mellan parterna. Avslutningsvis 

menar tingsrätten även att det faktum att fadern nekar till att det ena barnet såg honom slå 

modern gör att barnet inte få den bekräftelse man kan kräva i en för barnet uppskakande 

situation. Vid en sammantagen bedömning finner tingsrätten att modern är lämplig som 

vårdnadshavare och hon tillerkänns enskild vårdnad om de två barnen.  

Fadern överklagade domen och hovrätten beviljade prövningstillstånd i umgängesdelen. I 

umgängesdelen yrkades från Faderns sida normalt helgumgänge samt i övrigt enlig 
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tingsrättens dom. Som tillägg har fadern yrkat att modern ska föreläggas vid vite om 20 000 

kr om att lämna ut barnen för umgänge. Modern har bestridit yrkandena och för egen del 

yrkat att något umgänge inte ska utövas. Som stöd för sin klagan har fadern anfört att det är 

förenligt med barnens bästa att de får umgås med båda föräldrarna. Det finns inga skäl till 

att låta umgänget upphöra. Umgänget efter tingsrättens dom har fungerat bra. Han tar hand 

om barnen på ett föredömligt sätt. Moderns påståenden om att han hotat och misshandlat 

barnen är en lögn. Moderns påstående om att han hotat skada eller döda henne och hennes 

familj liksom att han skulle haft kontakt med Bandidos. Till stöd för sitt bestridande och 

yrkande har modern anfört att fadern är olämplig som umgängesförälder och har tidigare 

begått brott mot henne i barnens närvaro. En förundersökning mot fadern pågår om brott 

mot barnen och henne.  Barnen är rädda att han ska döda deras mor. Fadern använder barnen 

som redskap i den konflikt som pågår mellan honom och henne. 

Hovrätten inleder sin bedömning med att redogöra för principen om barns bästa. Hovrätten 

redogör vidare för att när nya uppgifter om hot och våld förs fram i mål om umgänge måste 

en riskbedömning göras. Hovrätten konstatera att det pågår en förundersökning mot fadern 

rörande brott mot modern och barnen. Det går inte, vilket heller inte är syftet, att inom 

ramen för detta mål att ta ställning till hur stark misstanke som föreligger och hur ett 

eventuellt åtal skulle bedömas. Det är i stället risken för att det kan förekomma sådant som 

vore skadligt för barnen vid umgänge som ska bedömas. Av de uppgifter som den polis som 

hörts i målet inte i något skede – inom ramen för polisens verksamhet – har utfört en 

riskbedömning beträffande modern. Socialtjänsten har beslutat om skyddat boende för 

modern utan att polisen gjort någon riskbedömning vilket är anmärkningsvärt.  Hovrätten 

fortsätter att konstatera att det framkommit tydliga tecken på att barnen inte mår bra och att 

de har tagit stort intryck av vad som förekommit mellan föräldrarna. Barnen lider av 

posttraumatiskt stressyndrom. Diagnoserna har satts i samråd av ett flertal psykologer och 

kuratorer och innebär att barnen skulle fara illa om de i nuläget tvingas umgås med sin far. 

Det är även utrett att barnen känner en genuin rädsla för fadern. Det har samtidigt tydligt 

framgått att fadern har en uppriktig önskan och vilja att träffa sina barn och få insyn i deras 

vardag. Utifrån rådande förhållanden är barnen i stort sett helt fråntagna möjligheten att 

upprätthålla en stark barn-förälder relation med fadern. Enligt hovrätten är risken stor att 

den negativa bild av och rädsla för fadern som har idag kommer bibehållas. En sådan 

utveckling är inte förenligt med barnens bästa. Hovrätten finner emellertid – mot bakgrund 

av den rädsla som barnen idag känner för sin far samt de diagnoser som ställts – finns det 
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en påtaglig risk för att ett påtvingat umgänge nu skulle innebära att de, i den situationen de 

befinner sig i, far illa. Inte heller detta är förenligt med barnens bästa. Vid en sammanvägd 

bedömning finner hovrätten att övervägande skäl talar för att det för närvarande är mest 

förenligt med barnens bästa att inte förordna om något umgänge mellan barnen och fadern. 

6.1.8.1 Reflektion 

Tingsrätten inleder väldigt kortfattat med att redogöra för principen om barnets bästa. 

Tingsrätten fäster vikt vid att fadern dömts för misshandel mot modern och menar att 

oavsett att fadern hävdar att det varit fråga om nödvärn så klargör tingsrätten att de har att 

utgå från att en dom som vunnit laga kraft återspeglar ett verkligt skeende. I målet har det 

även förekommit uppgifter om att modern skriker mycket på barnen samt uttala kränkande 

tillmälen mot dem samt även misshandla dem. Dessa uppgifter vinner stöd av utredningen 

i målet därtill medger modern det i sitt förhör. Tingsrätten bedömer dock att dessa 

omständigheter gör modern mindre lämpad som vårdnadshavare. Det kan tyckas lite 

märkligt. Dock har jag inte tagit del av andra handlingar än domen. Det ska vidare 

tilläggas att vårdnadsutredarna inte heller fäst större vikt vid detta. Det kan tyda på att 

omständigheter som inte redovisats i domskälen gör att övergreppen inte är av den grad att 

de ska tillmätas något avseende. Jag finner emellertid att tingsrätten borde mer utförligt 

redogjort för sitt resonemang i detta avseende. Vad det gäller faderns lämplighet tycker 

jag att domstolen redogör mer för sina ställningstaganden. Tingsrätten tar även hänsyn till 

de påstådda övergreppen i sitt beslut. Sammantaget tycker jag att domen uppfyller de krav 

man kan ställa på en domstol med den anmärkningen att de endast kort redogör för 

principen om barnets bästa. Hovrätten inleder sin bedömning med att redogöra för 

principen om barnets bästa och även när riskbedömning ska göras och hur denna görs. 

Fadern är under hovrättens handläggning misstänkt för övergrepp och hovrätten väger in 

detta i sitt beslut. Hovrättens dom välskriven om än något kortfattad. 

6.1.9 Svea hovrätt T 9543-12 

Parterna i målet är före detta makar som skilde sig år 2009. Parterna har en gemensam dotter 

som vid tidpunkten för tingsrättens dom var nästan sex år. Parterna kom i samband med 

målet om äktenskapsskillnad överens om att modern skulle ha enskild vårdnad om dottern 

och att barnet ägde rätt till ett omfattande umgänge med fadern. Överenskommelsen 

stadfästes i dom. Sex månader efter tingsrättens dom väckte modern talan och yrkade där 

att umgänget skulle inskränkas till normalt helgumgänge. Fadern bestred yrkandet och 
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yrkade för egen del enskild vårdnad om barnet. Till grund för sin talan anförde modern att 

fadern är olämplig som vårdnadshavare. Hon anförde vidare att fadern utsatt henne för 

psykisk misshandel. Han har hotat henne samt även kränkt barnet. Modern hävdar vidare 

att fadern utsatt henne för fysisk misshandel när hon hållit barnet i famnen. Hon anför även 

att fadern agera vårdslöst med barnet han har vid ett tillfälle kört vårdslöst vilket medförde 

att han voltade med bilen när barnet var med. Fadern informera vidare inte var han tillbringa 

umgänget med barnet. Han svarar inte i telefon eller på sms. Han följer inte 

överenskommelse. Han har inte återlämnat barnet efter umgänge varvid hon varit tvungen 

att tillkalla polis. Fadern agerar på alla sätt för att störa relationen. Bland annat talar han illa 

om modern för barnet och utestänger modern från att tala i telefon med barnet under hennes 

umgänge med honom. Modern hyser en stark rädsla för fadern. 

Fadern å sin sida anför till stöd för sin talan att han är lämplig som vårdnads, boende och 

umgängesförälder eftersom han ser till barnets bästa i första hand. Han skulle inte stänga 

modern ute från information om barnet eller försvåra för barnets umgänge med sin mor. 

Han skulle inte heller utsätta barnet för onödiga utredningar. Han skulle se till att barnet 

hade en nära och god kontakt med sin moder. Det har varit svåra samarbetsproblem mellan 

parterna det är därför inte lämpligt att fadern stängs ute från vårdnaden eller gemensam 

vårdnad. Samarbetssvårigheterna beror främst på att modern är olämplig som ensam 

vårdnadshavare. Hon utestänger fadern från information. Hon har utan att informera fadern 

låtit utreda barnet långvarigt på BUP trots att barnet saknar behov av utredningar och att 

hon mår bra. Modern ägnar sig åt umgängessabotage. Hon har inte överlämnat barnets pass 

trots överenskommelse om detta.  

Tingsrätten inleder sin bedömning med att redogöra för principen om barnets bästa. 

Tingsrätten redogör även för deras skyldighet att under vissa omständigheter göra en 

riskbedömning. Tingsrätten fortsätter sedan med att konstatera att Parterna utförligt har 

uppehållit sig vid verkliga och, som det för en utomstående betraktare framstår som, 

inbillade oförrätter under tiden de levde tillsammans och därefter. Det framstår för 

tingsrätten som klart att här är två människor som tycker genuint illa om varandra och att 

detta har färgat deras beskrivningar och tolkningar av den andres göranden och uttalanden 

såväl i processen som i det dagliga livet. tingsrätten har emellertid att ytterst ta ställning till 

i målet är om Ida riskerar att fara illa, fysiskt eller psykiskt hos någon av sina föräldrar och 

om så befinns inte vara fallet hur parterna förmått att var för sig ge Ida tillgång till den andra 

föräldern. 
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I utredningen i målet tecknas en bild av att fadern såväl misshandlat modern som att han 

baktala modern samt kränker barnet. Uppgifter som framkommit i utredning samt vittnes 

mål ger stöd för dessa. Det kan visserligen tyckas förvånande att barnet inte berättat om hur 

hon har det med sin pappa för barnvakten för barnet varannan tisdagskväll, eller någon av 

skolfröknarna. Det låter sig dock förklaras av att barnet skulle kunna vara rädd för att 

uppgifterna skulle föras vidare till fadern. 

Sammanfattningsvis finner tingsrätten att det framkommit en sådan risk för att barnet far 

illa hos fadern att han inte skall anförtros vårdnaden om henne och att barnets umgänge med 

honom skall kraftigt inskränkas. Mot bakgrund av vad tingsrätten funnit vid sin 

riskbedömning kunde det ifrågasättas om det skall förekomma något obevakat umgänge 

överhuvudtaget. Tingsrätten gör dock samma bedömning som modern, nämligen att med 

ett mycket inskränkt umgänge minimeras risken för att barnet skall fara illa hos fadern. 

Barnet bör därför tillerkännas rätt till umgänge med fadern i den utsträckning som modern 

medgett. Ordföranden, Rådmannen, är dock skiljaktig vad gäller umgänget och vad gäller 

motiveringen för att tillerkänna modern ensam vårdnad. Hon anför att modern har riktat 

allvarliga anklagelser mot fadern om våld och hot som han skall ha utövat mot henne under 

parternas samlevnad och därefter. Fadern har bestämt förnekat att han utövat hot och våld. 

Det har enligt rådmannens uppfattning inte lagts fram någon utredning som medför att det 

i detta avseende skall fästas mer tilltro till vad modern påstår. Det framgår emellertid av 

både moderns och faderns berättelser att deras samlevnad inte präglats av harmoni och 

ömsesidig respekt utan att det har varit tätt mellan konflikterna och att modern upplevt sig 

som kränkt och terroriserad av fadern. Oavsett vilka konflikter som må ha förevarit i 

parternas äktenskap och vilka förbrytelser den ene eller den andre må ha begått är det så att 

parterna vid två tillfällen har kommit överens om hur det bäst skall ordnas för barnet. Från 

moderns sida har gjorts gällande att hon varit så kuvad av fadern att hon känt sig mer eller 

mindre tvingad att göra som han ville och att hon därför ingått överenskommelserna. Det 

har dock framkommit att modern har en stor familj som hon har nära kontakt med och stort 

stöd av. Hon har också biträtts av ombud då överenskommelserna om barnet har ingåtts. 

Det saknas anledning att betrakta modern som någon annan än en helt jämbördig part med 

fadern då överenskommelserna om barnet har ingåtts. De oförrätter som må ha förekommit 

under parternas samlevnad bör placeras där de hör hemma, nämligen i det förflutna. Modern 

har som grund för sitt yrkande om kraftigt inskränkt umgängesrätt riktat mycket allvarliga 

anklagelser mot fadern. Barnet har också själv inför vårdnadsutredaren och psykologer vid 
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BUP uttalat att hon blir slagen av pappa. Hennes uttalanden har inte föranlett psykologerna 

vid BUP eller vårdnadsutredarna att göra någon polisanmälan eller påbörja någon fördjupad 

utredning. Vårdnadsutredaren har förklarat att barnet sade att hon blev slagen på ett sätt som 

gjorde att varken hon eller hennes kollega bedömde att det här var en flicka som var rädd 

för sin pappa. Vårdnadsutredaren har istället bedömt att såväl fadern som modern framstår 

som mycket bra föräldrar som är fästa vid sitt barn och att det som skadar barnet är deras 

oförmåga att komma överens. Utredningar utförda av olika myndigheter ger alltså inte stöd 

för moderns påståenden om våld m.m. från fadern. Det är vidare så att vare sig barnets 

dagmamma eller förskolelärare, som båda träffat barnet frekvent, har uppgett att de sett, 

hört eller märkt något som skulle kunna indikera att barnets förhållande till sin pappa är 

annat än helt normalt. Inte någon av dessa personer står heller i ett sådant förhållande till 

någon av fadern eller modern att de kan misstänkas för partiskhet. Mot denna bakgrund 

framstår det inte alls som troligt att hon skulle under alla år lyckats undvika att till sina 

"dagisfröknar" förmedla att hon skulle fara mycket illa varannan vecka och därtill vara 

skadad och ha ont i sina handleder. Inte heller moderns eget agerande i saken ger vid handen 

att barnet utsätts för våld och/eller andra övergrepp av fadern. Det framstår nämligen som 

helt uteslutet att en mamma som är så tydligt fäst vid sin dotter över huvud taget skulle 

överväga att släppa iväg barnet till en sådan behandling hon har beskrivit att barnet utsätts 

för. Det är också noterbart i detta sammanhang att modern inte har tagit barnet till läkare 

för vård och dokumentation av några skador. Det har enligt min uppfattning inte 

framkommit omständigheter som medför att det föreligger en risk för att barnet skulle fara 

illa av att fortsatt träffa sin pappa. I frågan om påstått umgängessabotage, och parternas 

allmänna förmåga att samarbeta anför rådmannen att det redan av moderns egna uppgifter 

framgår att hon obstruerat överenskommelsen mellan parterna om pass och fullmakt. Hon 

har inte vid något tillfälle lämnat ut barnets pass. Hon har inte lämnat acceptabla 

förklaringar för sin totala underlåtenhet. Hon har inte undertecknat något annat än en 

fullmakt som hon genom egna anteckningar och överstrykningar inskränkt. När fadern 

åberopat den för att erhålla information om barnet enligt parternas överenskommelse har 

hon återkallat fullmakten. Hon har inte lämnat någon acceptabel förklaring till sitt 

handlande. Om än mycket allvarligt kan detta dock inte isolerat leda till att modern skall 

anses ha saboterat umgänget på ett sådant sätt att hon skall bli fråntagen vårdnaden om 

barnet. Mot bakgrund av vad som sagts ovan är det rådmannens uppfattning att det saknas 

erforderligt stöd för att anta att en överflyttning av vårdnaden skulle underlätta umgänget. 

Denna slutsats och det förhållandet att en gemensam vårdnad måste anses utesluten så länge 
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parternas konflikt pågår leder till att vårdnaden om Ida alltjämt bör anförtros modern ensam. 

Avslutningsvis anför rådmannen att inte framkommit något som talar för att barnets 

umgänge med någon av föräldrarna skall inskränkas. 

Fadern överklagade tingsrättens dom till hovrätten. I hovrätten yrkade fadern att vårdnaden 

i första hand skall tillkomma honom ensam och i andra hand att vårdnaden skall tillkomma 

parterna gemensamt. För det fall hovrätten fann att modern skulle ha ensam vårdnad yrkade 

han ett omfattande umgänge med barnet. Modern bestred yrkandena. 

Hovrätten konstatera sin bedömning att parterna har svårigheter att samarbeta i sitt 

föräldraskap. Det har av utredningen framgått att de har svårt för att se varandras fördelar 

som förälder. Utifrån den utredning som presenterats i målet anser hovrätten inte att en 

gemensam vårdnad är för barnets bästa idag. Någon av föräldrarna bör därför ensam ha 

vårdnaden om barnet. Enligt hovrätten har båda föräldrarna ha en god allmän förmåga att 

ansvara för vårdnaden och därför vara lämpliga som vårdnadshavare. Vid bedömningen av 

vem som bör ha ensam vårdnad ska särskild vikt fästas vid vem av föräldrarna som har bäst 

förmåga att tillgodose barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

Hovrätten övergår därför att närmare pröva påståendena om att modern brustit i sin 

informationsgivning och vid flera tillfällen saboterat Idas möjligheter att resa bort med 

fadern genom att inte lämna ut passet. Hovrätten klargör att en vårdnadsförälder har en 

skyldighet att informera umgängesföräldern om sådant som kan främja umgänget. Det 

innebär en informationsskyldighet i frågor som har en mera påtaglig effekt för umgänget 

men också andra upplysningar som medför att den föräldern är så insatt i barnets aktuella 

situation att barnet kan vända sig också till den föräldern, t.ex. avseende skola. Detta innebär 

dock inte att umgängesföräldern kan kräva ständig information om varje händelse eller om 

vad barnet vid varje givet tillfälle har för sig. Vilken informationsskyldighet 

vårdnadsföräldern har beror alltså bl.a. på hur omfattande umgänge barnet har med 

umgängesföräldern. I ett fall som det aktuella där umgänget i realiteten är ett 

halvtidsboende, finns anledning att ställa höga krav på informationsskyldigheten för att 

barnets vardag ska fungera också under umgängesveckan. I vårdnadsutredningen har 

angetts att fadern bedöms vara den av föräldrarna som i högre grad påvisat både önskan och 

viljan att samarbeta och att det noga bör övervägas om det skulle vara för barnets bästa om 

vårdnaden i stället tilldöms honom. Hovrätten har tagit del av en omfattande utredning i 

frågan. Det framgår att modern i vissa avseenden brustit i sitt ansvar som vårdnadsförälder. 

Särskilt allvarligt är att hon utan godtagbara skäl underlåtit att lämna ut barnets pass inför 
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flera av barnets och faderns inbokade eller planerade resor. Dessutom har detta skett trots 

den särskilda överenskommelsen om utlämnande av passet mot viss dokumentation som 

också innebar att modern tillerkändes ensam vårdnad om barnet. Inte heller fullföljde hon 

fullt ut den del av överenskommelsen som innebar att hon skulle utfärda en fullmakt för att 

fadern skulle kunna få viss information från bl.a. skola och vårdinrättningar. Hon framstår 

vidare medvetet och utan rimliga skäl ha försökt minimera faderns möjligheter till 

information från skolan. Ett exempel är att hon har ställt in det separata utvecklingssamtal 

som Vasabyskolan kunnat erbjuda en umgängesförälder och istället krävt att samtalet hålls 

när också hon kan närvara. Ett annat exempel är att hon motverkat att faderns adress och 

telefonnummer finns antecknat i pärmen där andra skolföräldrar har tillgång till uppgifterna, 

vilket naturligtvis kan påverka barnets möjlighet att på ett enkelt sätt leka med någon 

kompis efter skolan den vecka hon är hos fadern. Hovrätten noterar att fadern i hovrätten 

redogjort för att han vill lösa resefrågan så att ena föräldern har passet och den andra har ett 

id-kort som möjliggör resor inom EU och att han vill att Ida har en egen mobiltelefon så att 

hon har möjlighet att nå sina föräldrar när hon vill. Han har förklarat sig vara beredd att 

underteckna en fullmakt för modern som ger henne rätt till information från skola, sjukvård, 

sociala myndigheter och polis samt möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder vid sjukdom 

och att hämta ut medicin. Modern har inte framstått som lika samarbetsvillig eller villig att 

hitta lösningar som kan förbättra samarbetet och därmed barnets situation. Mot denna 

bakgrund och med beaktande av de allvarliga uppgifter som framkommit bl.a. i 

vårdnadsutredningen om vikten av ett förbättrat samarbete för att undvika att barnet tar 

skada, finner hovrätten att det ligger i barnets intresse att vårdnaden flyttas över till fadern. 

Barnet bör få samma tillgång till modern som hon har idag varför hovrätten beslutar att hon 

ska ha motsvarande utvidgade umgänge med modern. 

6.1.9.1 Reflektion 

Inledningsvis kan jag konstatera att tingsrätten på ett föredömligt sätt redogör för principen 

om barnets bästa samt även redogör för formerna kring riskbedömning. Tingsrätten gör 

även en omfattande riskbedömning. Jag vågar påstå att detta rättsfall troligen är det mest 

intressanta av de som jag i det här arbetet analyserat. Dels är det ett väldigt omfattande mål 

där respektive ombud har lagt ner ca 160 timmars arbete. Jag kan inte heller undgå att notera 

att tingsrätten i sin bedömning uteslutande tar parti för modern och påstår såvitt det kan 

bedömas felaktigt att utredningen ger stöd för dessa påståenden. Därtill avfärdas samtliga 

påståenden och vittnen från faderns sida som förs fram i målet. Det är synnerligen 
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anmärkningsvärd läsning. Till och med vad dagmamman och dagispersonalen anför i sina 

vittnesmål avfärdas med motiveringen att barnet troligtvis inte vågat berätta om vad fadern 

utsatt henne för på grund av hennes rädsla att det ska komma till faderns kännedom. 

Tingsrätten uttalar avslutningsvis att det med bakgrund av vad som framkommit vid 

riskbedömningen kan det ifråga sättas om det över huvud taget skall förekomma något 

obevakat umgänge. Förklaringen till tingsrättens bedömning kommer i slutet då det visa sig 

vara en nämndemannadom. Rådmannen, tillika ordförande i målet är skiljaktig och redogör 

för sin uppfattning på fem sidor och milt sagt på ett sakligt och föredömligt sätt vederlägger 

de övrigas syn på målet. Domen är sålunda upplagd för att överklagas vilket fadern också 

gör. Hovrättens dom som är nyanserad och välskriven bryter ner frågorna på ett pedagogiskt 

och föredömligt sätt. Hovrätten ändrar också tingsrättens dom och överför vårdnaden om 

dottern till fadern. Jag är normalt positivt inställd till nämndemannasystemet, Jag kan dock, 

efter att tagit del av domen i detta mål, ha full förståelse för dess kritiker. 

6.10.1 Svea hovrätt mål T 10921-12 

Parterna i målet är före detta sambos som har två gemensamma barn som vid tidpunkten för 

tingsrättens dom var 11 respektive åtta år. Paret separerade år 2011. Modern väckte talan i 

tingsrätten och yrkade där att vårdnaden om de två barnen i först hand skulle tillkomma 

henne ensam. I andra hand yrkade hon parterna skulle ha gemensam vårdnad men att barnen 

skulle ha sitt stadigvarande boende hos henne. För det fall hennes talan inte vann bifall 

yrkade hon utökat helgumgänge. Fadern bestred yrkandena och yrkade för egen del att 

vårdnaden om de två barnen i först hand skulle tillkomma parterna gemensamt samt att 

barnen skall vara växelvis boende varannan vecka hos respektive förälder. I andra hand 

yrkade han att barnen skulle vara stadigvarande boende hos honom och i tredje hand att 

vårdnaden skall tillkomma honom ensam. Till grund för sin talan har modern anfört att det 

är till barnens bästa att vårdnaden anförtros henne ensam. Fadern får, på grund av psykisk 

ohälsa samt misstanke om att han utsatt henne för psykiskt och fysiskt våld, anses olämplig 

eller i vart fall mindre lämplig som vårdnadshavare. Gemensam vårdnad och växelvist 

boende är inte lämpligt i detta fall, eftersom parterna dels har stora samarbetssvårigheter 

men även då det är ett långt avstånd som mellan faderns nuvarande bostad och fickornas 

skolor, vänner och aktiviteter. Modern anförde vidare att sedan hon och fadern flyttade ihop 

har hon försörjt familjen till största delen då fadern inte haft särskilt stor inkomst. Hon är 

även den som har tagit störst ansvar i hemmet och tagit ut största delen av föräldraledigheten 

vid flickornas födsel. Efter att de fick det första barnet år 2001 har deras förhållande 
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förändrats till det sämre och fadern har utsatt henne för psykiskt och fysiskt våld. Fadern 

har stora humörsvängningar och har visat tecken på psykisk ohälsa som har förvärrats 

gradvis sedan 2007. När hon under hösten 2011 berättade att hon ville separera så 

resulterade det i att han misshandlade henne. Under en period om cirka tio dagar i december 

2011 slutade han helt att prata med henne och barnen. Hon kontaktade då NOA teamet akut 

på grund av hans psykiska problem. NOA-teamet uppmanade henne att lämna hemmet för 

att skydda barnen och berättade för henne att de tänkte anmäla händelsen till 

socialförvaltningen. Vid kontakt med socialförvaltningen uppmanades hon att inte svara i 

telefon eller åka hem och inte heller ordna med umgänge för barnen med fadern under jul- 

och nyårshelgen. Parterna har inte kunnat samarbeta eller kommunicera på ett bra sätt efter 

separationen på grund av faderns beteende och hennes rädsla för honom. Hon uppfattar 

honom som hotfull och är rädd för honom och vad han kan ta sig för. Hon är även rädd för 

hur hans beteende ska påverka barnen. Fadern har å sin sida till stöd för sin talan anfört att 

barnen bör ha tillgång till båda sina föräldrar och att det således är till barnens bästa att de 

får träffa sina föräldrar lika mycket. Han har vidare anfört att modern inte har intresse av att 

verka för att barnen får en meningsfull relation till honom om hon skulle anförtros ensam 

vårdnad. Han har däremot själv en vilja att barnen ska få träffa båda sina föräldrar, varför 

han är mer lämplig än henne som ensam vårdnadshavare. Det har inte förekommit våld i 

hemmet och han har aldrig haft någon fundering eller önskan att ta sitt liv. Däremot har han 

mått dåligt på grund av att hans och hennes förhållande varit dåligt i långa perioder. Han 

har varit i kontakt med psykolog och har då fått beskedet att han inte lider av psykisk ohälsa 

utan helt enkelt mår dåligt över parets förhållande och sin egen livssituation. Den 16 

december 2011 lämnade modern det gemensamma hemmet och tog med sig barnen. Han 

hade ingen aning om att hon tänkte lämna honom och det kom som en chock. Barnen, som 

hade umgåtts mycket med sin pappa, fick plötsligt inte träffa honom alls. Modern hade 

troligen planerat att lämna honom och förberett detta bland annat genom att köpa en ny 

bostad utan hans vetskap. Alla de omständigheter som hon försöker lägga honom till last 

bygger på hennes egna uppgifter. Det är exempelvis hennes uppgifter som ligger till grund 

för de orosanmälningar som har kommit in till socialtjänsten. Orosanmälningarna har dock 

inte lett till vidare utredning. Hon har uppgett att hon känner sig hotad, men kan inte ange 

varför det skulle föreligga en hotsituation. Hon har även påstått att det skulle vara skadligt 

för barnen att umgås med sin far samtidigt som hon har medgett umgänge vid sex tillfällen. 

När det gäller brottsanmälan så skedde den i februari 2012, en och en halv månad efter att 

hon hade lämnat in stämningsansökan om ensam vårdnad. Förundersökningen har inte lett 
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till något åtal. Sammantaget tror han att anmälningarna från hennes sida kan bero på hennes 

önskan att få ensam vårdnad om barnen. Han tror att ett samarbete gällande barnen kan 

fungera mellan parterna så snart turbulensen efter separationen har lagt sig. Oavsett om 

barnen skulle bo växelvis hos parterna eller enbart hos honom skulle de kunna gå kvar i 

samma skolor och umgås med sina vänner. Barnen har själva uttryckt att de vill träffa 

föräldrarna lika mycket och det stämmer även överens med den utredning som 

socialtjänsten genomfört. Det föreligger inte sådana samarbetssvårigheter att gemensam 

vårdnad inte skulle vara möjlig. 

Tingsrätten inleder sin bedömning med att redogöra för principen om barns bästa samt den 

riskbedömning som domstolen skall göra. Tingsrätten konstatera att parterna saknar 

samarbete samt att modern är rädd för fadern. Tingsrätten anser att motsättningarna inte är 

av övergående natur och att de i vart fall inte under överskådlig framtid kommer kunna få 

igång ett samarbete kring barnen. Sammantaget finner tingsrätten att konflikten mellan 

parterna är av sådan omfattning att det inte kan anses vara till barnens bästa att den 

gemensamma vårdnaden består. Vårdnaden om barnen bör därför tillkomma endera parten 

enskilt. Det finns inte någonting i utredningen som talar för att modern inte skulle vara 

lämplig som ensam vårdnadshavare för barnen och det har inte heller påståtts av fadern. 

Han har tvärtom framfört att han tycker att hon är en alldeles utmärkt mamma. När det 

gäller fadern finns det vissa orosmoment som gör att han måste anses vara mindre lämplig 

än modern att vara ensam vårdnadshavare för barnen. Av utredningen i målet får anses ha 

framgått att han haft stora humörsvängningar. Det har framgått främst av moderns uppgifter, 

som får stöd vittnesmål. I sammanhanget har det också betydelse att fadern är misstänkt för 

att ha begått ett våldsbrott mot henne. Sammantaget kommer tingsrätten fram till att modern 

måste anses vara mer lämpad än fadern att vara ensam vårdnadshavare för barnen. Det är 

därför bäst för dem att modern har ensam vårdnad om dem. 

Det står i överenstämmelse med barnens vilja att ha umgängesrätt med sin far och det måste 

också anses vara förenligt med barnens bästa. Fadern har yrkat umgänge varannan hel 

vecka, vilket i praktiken innebär ett växelvist boende. Med hänsyn till parternas bristande 

kommunikation och svårigheter att samarbeta med varandra bör detta yrkande inte bifallas. 

Umgängesrätten bör i stället bestämmas till ett normalt helgumgänge varannan vecka. 

Fadern överklagade tingsrättens dom till hovrätten. Hovrätten meddelade 

prövningstillstånd. Fadern har i hovrätten yrkat att vårdnaden i första hand skall tillkomma 

parterna gemensamt samt att barnen skall vara växelvis boende. I andra hand har han yrkat 
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att vårdnaden skall tillkomma honom ensam. Modern bestred ändringsyrkandet. Till stöd 

för sin talan har parterna angett samma omständigheter som i tingsrätten. 

Hovrätten inleder likt tingsrätten med att redogöra för principen om barnets bästa. Fadern 

har i hovrätten inte framfört några omständigheter beträffande modern som skulle kunna 

innebära att hon i och för sig inte är lämplig som vårdnadshavare för barnen. Vad det gäller 

moderns påstående om faderns påstådda psykiska ohälsa samt den misshandel hon påstår 

han gjort sig skyldig konstatera hovrätten att fadern vid tidpunkten för tingsrättens dom var 

misstänkt för våldsbrott mot modern och en förundersökning pågick. Åklagaren väckte 

därefter åtal mot honom för misshandel alternativt ofredande i slutet av november 2011 och 

misshandel i början av december 2011. Tingsrätt ogillade dock åtalet genom dom. Vad det 

gäller faderns humörsvängningar samt den påstådda psykiska ohälsan har fadern bestridit 

detta. Av utredningen framgår visserligen att han har humör och att han har varit frustrerad 

och mått dåligt i samband med parternas separation. Det finns däremot enligt hovrättens 

mening inte underlag för att påstå att han är psykiskt sjuk och att han därför skulle vara 

olämplig eller mindre lämplig som vårdnadshavare. Mot bakgrund av det anförda anser 

hovrätten att annat inte har framkommit än att båda är lämpliga som vårdnadshavare. Frågan 

är då om parternas samarbetssvårigheter, som modern har gjort gällande, är sådana att det 

är uteslutet att de har gemensam vårdnad om döttrarna. Av förhören med parterna har 

framkommit att de inte har träffats ensamma sedan separationen samt att de i princip endast 

kommunicerar med varandra via e-post och sms. Dessa förhållanden talar naturligtvis emot 

gemensam vårdnad. Hovrätten noterar dock att överlämnandena av barnen från fadern till 

modern efter umgängestillfällena enligt tingsrättens dom synes ha fungerat, även vid de 

tillfallen då hämtning och lämning har skett hemma hos modern. Det har inte heller lyfts 

fram några frågor relaterade till vårdnaden där de inte har kunnat enas. Visserligen har 

parterna haft olika uppfattningar om den ena dottern skulle byta skola under pågående 

termin, men det har inte framkommit att frågan ledde till någon egentlig tvist mellan dem. 

Såvitt har framkommit har modern inte stått fast vid sitt förslag om skolbyte då det visade 

sig att dottern själv ville gå kvar i sin nuvarande skola. Till detta kommer att föräldrarna är 

ense om att den yngre dottern så småningom ska börja i samma skola som den äldre. De 

konflikter som parterna har haft sedan modern tillsammans med barnen lämnade det 

gemensamma hemmet i december 2011 synes, med undantag för den aktuella vårdnads-, 

boende- och umgängestvisten, inte ha handlat om barnen, utan om andra frågor som har 

koppling till parternas separation och obearbetade konflikter från den tid de levde 

tillsammans. Hovrätten anser att detta självfallet har haft en negativ inverkan på parternas 
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förutsättningar att kunna få till stånd ett fungerande samarbete kring barnen och det får antas 

att det varit en starkt bidragande orsak till att de haft svårigheter att kommunicera med 

varandra. Det är därför ofrånkomligt att bedömningen av frågorna i den nu aktuella tvisten 

delvis får göras utifrån en förväntad utveckling av förhållandena. Enligt hovrättens mening 

är det sannolikt att parterna nu kan börja samarbeta kring barnen på ett mer naturligt sätt 

och inse vikten av ett sådant samarbete. Vid en samlad bedömning av det ovan anförda 

anser hovrätten att parternas samarbetssvårigheter inte är sådana att det är uteslutet att de 

har gemensam vårdnad om döttrarna eller att omständigheterna i övrigt utgör hinder för 

detta. Gemensam vårdnad skulle ge barnen bättre förutsättningar att upprätthålla en nära 

och god kontakt med båda föräldrarna än vad som skulle vara fallet om en förälder 

tillerkänns ensam vårdnad om dem samt ge var och en av föräldrarna bättre möjligheter till 

insyn och medinflytande i barnens liv. Enligt hovrättens mening kan båda föräldrarna 

erbjuda barnen en god miljö att växa upp i. Frågan är då vilken betydelse som bör tillmätas 

barnens vilja i detta avseende. Enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken ska hänsyn tas till barnets 

vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Med beaktande av att Lovisa är tolv år 

bör hennes önskan tillmätas stor vikt i boendefrågan. Elsa, som snart är nio år, har däremot 

inte uppnått en sådan ålder att hennes vilja kan beaktas i lika stor utsträckning. Även om ett 

växelvis boende kan komma att innebära vissa nackdelar finns det inte, något i utredningen 

som talar för att barnen inte skulle klara av dessa. Ett sådant boende kan även förutses ha 

sådana positiva effekter att de överväger olägenheterna. Trots att möjligheten att döma till 

gemensam vårdnad mot en förälders vilja ska användas med stor försiktighet och lyhördhet 

samt de särskilda krav som ställs på föräldrarnas samarbetsförmåga vid ett växelvis boende 

anser hovrätten vid en sammantagen bedömning att omständigheterna är sådana att det får 

anses vara bäst för barnen att parterna har gemensam vårdnad om dem och att barnen har 

en omfattande kontakt med båda sina föräldrar genom ett växelvis boende. Tingsrättens 

dom ska ändras i enlighet med detta.  

6.1.10.1 Reflektion 

Tingsrätten inleder med att redogöra för principen barnets bästa och vad de särskilt ska fästa 

vikt vid. Tingsrätten redogör även för att risk- och skyddsaspekter ska beaktas vid 

bedömningen om vad som är barnets bästa. Tingsrätten fäster viss betydelse vid påståendet 

om faderns påstådda våld mot modern samt hans humörsvängningar. Detta är bra, möjligen 

kunde tingsrätten motivera sina ställningstagande mer utförligt. Jag saknar även ett 

resonemang från tingsrättens sida runt omständigheten att moderns polisanmälan görs först 
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efter det att hon väckt talan. Det torde i vårdnadsmål påkalla en viss försiktighet vid 

bedömningen vilket också är önskvärt att tingsrätten motivera. Tingsrätten menar att 

moderns påstående om faderns agerande får stöd av två vittnen varav det ena är moderns 

far och den andra är en före detta affärspartner till fadern i målet. Vad dessa vittnen har att 

anföra bör, på grund av den enes släktskap och den andres före detta kompanjonskap som 

tycks slutat i tvist, bedömas med viss försiktighet. Tingsrätten nämner inget om detta vilket 

jag tycker de borde ha gjort.  Sammanfattningsvis upplever jag tingsrättens domskäl lite 

tunna. Jag noterar även att domstolen går emot vårdnad, boende och umgängesutredarnas 

rekommendation. Jag lägger dock ingen aspekt på tingsrättens slut eftersom jag inte haft 

tillgång till andra handlingar än domen. Hovrätten fäster mer hänseende till 

vårdnadsutredningen där utredaren inte anser att konflikten är så djupgående. Det är även 

klarlagt att barnen har starka önskemål om att tillbringa mer tid med fadern. Hovrätten 

redogör för principen barnets bästa. De går vidare in djupare på frågan om gemensam 

vårdnad, enligt min uppfattning i syfte för att klargöra att de inte anser det ska föreligga en 

presumtion för gemensam vårdnad. Hovrätten berör även påståendena om våld och psykisk 

ohälsa. Till skillnad från tingsrätten tycks vittnenas utsago inte påverka hovrättens 

bedömning. De nämns i vart fall inte. Hovrätten anstränger sig däremot att finna tecken som 

talar för gemensam vårdnad. Jag tycker dem gör det på smakfullt och intelligent sätt. 

Hovrätten fäster ingen vikt vid påståendena om hot och våld i sitt beslut men redogör för 

dem i sin bedömning där de konstatera att det inte finns några belägg mer än att fadern har 

ett visst humör som inte anses vara av betydelse. 
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7 Analys 
 

7.1 Gör domstolarna en riskbedömning i de fall det förekommer påståenden 

om övergrepp i mål gällande vårdnad och umgänge? 

År 1998 överfördes riskbedömningen till FB 6 kap. 2a § och kom då att omfatta alla beslut 

rörande vårdnad, boende och umgänge. Med beaktande av den tid som passerat sedan detta 

torde det i dag vara självklart att en riskbedömning görs. Vid riskbedömningen är det i 

praktiken ofta två frågeställningar som aktualiseras. Det ena är om det har förekommit några 

övergrepp. Det andra är vilken risk för att barnet kan komma att fara illa som kan föreligga. 

I de rättsfall som omfattas av studien informerar domstolarna i de flesta fall om att de har 

att göra en riskbedömning. Det är emellertid inte alltid de verkligen gör en riskbedömning. 

Anledningen till detta är oklar. Det kan vara så att de påstådda övergreppen ofta ligger 

relativt långt bak i tiden, vilket är signifikativt just i denna typ av mål, och att övergreppen 

därmed anses vara av mindre betydelse varför domstolen möjligen anser att det inte finns 

grund för att göra en riskbedömning. Processer gällande vårdnad och umgänge är relativt 

långdragna och vårdnadsutredningar blir sällan klara på de fyra månader som de normalt 

ska vara. Redan av den omständigheten kan det uppfattas som att påstådda händelse ligger 

långt bak i tiden och därmed har minskat i betydelse. Det åligger emellertid alltid 

domstolarna att göra en riskbedömning för det fall påstående om övergrepp görs i målet. 

Att inte göra en riskbedömning är därmed alltid ett felaktigt agerande i dessa mål.    

7.2 Hur påverkar våld inom familjen domstolarnas beslut i frågor gällande 

vårdnad och umgänge? 

I arbetet har 10 rättsfall analyserats. I åtta av dessa är det fadern ensam som påstås göra sig 

skyldig till övergrepp. I ett fall är det båda föräldrarna och i ett fall är det modern som påstås 

göra sig skyldig till övergrepp. I fem av dessa fall är den våldsamma föräldern fälld för sitt 

brott. I fyra av dessa fall avser det fadern. I övervägande del riktade sig angreppet mot den 

andre föräldern och i några fall mot barnet ensamt eller barnet och en förälder. I ett fall 

riktar övergreppet sig mot annan närstående person. Vilken påverkan uppgifter om 

övergrepp har på domstolens beslut så framstår den som tämligen liten. I vart fall utifrån 

vad som direkt uttalas i domskälen. Det har i andra sammanhang gjorts gällande att 

domstolarna tendera att kalla övergrepp för samarbetssvårigheter.76 Av förklarliga skäl 

                                                           
76 SOU 2005:43 s.199 f. 
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föreligger samarbetssvårigheter i såväl de fall där övergreppen är dokumenterade som i de 

fall där endast påståenden om övergrepp förekommer. Det ligger även i sakens natur att det 

är mycket känslor inblandade i denna typ av tvister och även att parterna i många fall har 

svårt att se sin egen roll i konflikten. Studien ger inget stöd för att domstolarna maskera 

övergrepp genom att kalla det för samarbetssvårigheter. Det kan naturligtvis inte uteslutas 

att det förekommer. Vad det gäller vilken påverkan övergrepp har på domstolarnas 

bedömning, förefaller det som att de har vissa svårigheter att klargöra om påstådda 

övergrepp är verkliga övergrepp. Det omnämns en hel del i olika förarbeten att domstolarna 

skall beakta dessa påståenden och att beviskraven ska vara lägre än i ett brottmål. Övergrepp 

inom familjen är emellertid till sin natur svåra att utreda då dessa med stor sannolikhet och 

i stor utsträckning förekommer i hemmet. Vilket gör att de är svåra att bevisa. I vårdnads- 

och umgängestvister avser påstådda övergrepp heller inte sällan övergrepp som ligger flera 

år bak i tiden och som inte anmälts förrän efter separationen. Den omständigheten torde 

såväl försvåra bedömningen av det påstådda övergreppet som det, samtidigt för det fall det 

kan bevisas, ändå minskar i betydelse, eftersom ett gammalt övergrepp inte med automatik 

kan betraktas som ett ännu pågående övergrepp, därtill avser beslut i vårdnads- och 

umgängestvister framtiden. Det är heller inte ovanligt att parter beskyller varandra i denna 

typ av processer vilket gör bedömningen till en än mer delikat fråga. I endast ett av de tio 

rättsfall som ingår i studien dömer hovrätten till gemensam vårdnad emot en förälders vilja. 

Studien ger stöd för att övergreppen har avgörande betydelse nästan uteslutande i 

vårdnadsfrågan. I umgängesfrågan tycks det inte ha samma eller ingen betydelse alls. Om 

det har betydelse är det mer fråga om formerna runt umgänget.  Det vill säga huruvida det 

ska förordnas om umgängesstöd eller inte.  

7.3 Avslutande kommentarer 

Som jag nämnde i inledningsvis gör jag inga anspråk på att ha skrivit en heltäckande 

uppsats. Uppsatsen får mer betraktas som ett begränsat stickprov i ett enormt material. 

Under arbetet har jag gått igenom mycket material som sedan inte har använts i uppsatsen. 

Detta material har av förklarliga skäl påverkat mig och väckt många frågor. Inledningsvis 

redogjorde jag kort för barnombudsmannens berättelse från 2005 där det när det gällde brott 

mot någon i familjen dömdes till gemensam vårdnad i 43 % av fallen. Jag vågar påstår att 

det har förändrats ganska markant sedan 2005. Den presumtion för gemensam vårdnad som 

tidigare var gällande har enligt min uppfattning till viss del försvunnit. Det råder ingen 

tvekan om att domstolarna förvisso är av åsikten att en gemensam vårdnad i de flesta fall är 
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det bästa för barnet. Det är väl å andra sidan en inställning de flesta av oss delar. I de flesta 

fall samarbetar föräldrar med varandra och vårdnaden om de gemensamma barnen 

tillkommer dem gemensamt utan inblandning av domstolar. Det är dock inte i dessa fall 

som rör uppsatsen. Mina tio rättsfall utgör ett allt för begränsat underlag för att dra några 

statistiska slutsatser. Min uppfattning är dock att domstolarna inte vill utesluta något barn 

från kontakt med båda föräldrarna. För en total diskvalificering av umgänge mellan barn 

och förälder ställer domstolarna krav på en väldigt hög risknivå. Endast i fall där det 

framstår som uppenbart orimligt att ett barn ska ha kontakt med umgängesföräldern väljer 

domstolen att inte förordna om något umgänge alls med hänvisning till risk. I begreppet 

barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna verkar ligga att barnet har 

ett intresse av att upprätthålla en känslomässig anknytning till båda sina föräldrar och även 

korta umgängestillfällen verkar bedömas tillföra barnet något.  Såtillvida fyller 

riskbedömningen en väldigt viktig funktion, även om möjligheten att förutspå framtiden är 

begränsad. I några fall väljer domstolen att inte förordna om något umgänge för att det för 

stunden inte är lämpligt. I dessa fall påtala domstolen ofta att ett umgänge bör komma i 

gång inom en nära framtid. Dessa instruktioner finner jag tilltalande då de ger en indikation 

på vad som förväntas av parterna i framtiden.  

Vad det gäller riskbedömningar efterfråga jag en större tydlighet. Jag finner, som jag 

tidigare nämnt, det önskvärt att domstolarna redogjorde för riskbedömningen separat i ett 

eget stycke i domskälen. I vissa fall vävs resonemanget in i de övriga ställningstagandena 

vilket möjligen felaktigt kan uppfattas som om att domstolarna inte gör någon egentlig 

riskbedömning. Att domstolarna i några fall inte gör någon riskbedömning alls visar att det 

ännu finns saker att förbättra.  

Jag tycker sammanfattningsvis att domstolarna gör ett bra jobb. I vissa fall finns det mer att 

önska. Framför allt tycker jag att domstolarna behöver bli tydligare med att redogöra för 

under vilka betingelse en riskbedömning skall göras men även vara tydligare i sina 

riskbedömningar. Avslutningsvis bör det understrykas att vi inte får glömma barnet. Det är 

barnet som bär den största risken i de fall en riskbedömning inte görs eller om den är 

bristfällig.  Det är även barnet som får bära lidandet för att det förhindrats i sin kontakt med 

den andre föräldern.  
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