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Summary 
When a child’s parents are divorced or separated and violence has occurred 
between them, several problems can arise in custody cases. The purpose of 
this thesis is to study these problems and the possibilities to solve them. The 
first problem I study in this thesis is the different parties’ rights which often 
rise in opposition to one other. These rights refers to the abused parent’s 
right to safety and not be forced to cooperate with the person that has abused 
them, the child’s right to have contact with the abusing parent and the 
abusing parent’s right to have contact with their child. The thesis also 
studies the child’s right not to have contact with a parent at all. The main 
problem is which parent’s rights are the most important and therefore which 
parent’s rights should come first. A person’s right to safety and protection 
from violence is according to the European convention a human right. But 
the starting point is always to have the child’s best at interest. Guiding rules 
for this principle is, among other rules, a child’s right to have a close and a 
good relationship with both its parents. At the same time, this principle or 
any other principle can never justify that a child gets hurt in any way. 
According to this, a parent should never have an unrestricted right to his or 
her child. The possibility to provide a child with its’ essential rights can be 
questioned if one parent is forced to cooperate with the other parent and 
because of that be forced to live in constant fear. Although it is the best 
interest of the child that comes first, it is also very important that a person’s 
right to safety is protected in this certain situation. A balancing of all the 
circumstances has to be done in every individual case. 
 
Joint custody is considered to be the best form of custody in most case 
today. That is why joint custody is a norm in Swedish law. When a parent 
has been a victim of violence, joint custody however can be a new way for 
the abusing parent to continue to practice power and control. When violence 
has occurred within the family or when lack of cooperation exists, joint 
custody is not always the best alternative for a child because of the 
prevailing demand of consensus. If joint custody, despite lack of 
cooperation, is considered to be in the best interest of a child there, 
according to my opinion, ought to be a possibility to divide the competence 
between the parents. Through such a legislative novelty, the current demand 
of consensus should not be as strict as it is today. Another aspect that is 
important for the court to consider is the risk that a parent is falsely accusing 
the other parent, just to win the legal lawsuit. At the same time, the 
consequences would be devastating if a parent, who really has been a victim 
of violence, is not trusted. It is therefore very important how these 
statements regarding violence is treated during a custody case. 
 
Contact between the child and the non-residential parent or the parent who 
doesn’t have legal custody of the child, can be constructed in different ways, 
or totally be excluded, depending on how serious the lack of cooperation is 
between the parents and the threat for the child of getting hurt. A child’s 
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need of having a close and a good relationship to both its’ parents is, 
according to research, significant for the best interest of the child. This is 
why contact with both parents is so valuable. In certain situations contact 
can be carried out in the presence of a contact person. This may also be the 
case when a parent lives at a secret address with a protected identity. In this 
specific situation the child could, unaware of the secrecy, expose the 
protected identity. If there on the other hand exist indications of the child 
being in risk of getting hurt by having contact with a parent, or if it is not in 
the child’s best interest to pursue contact, it might not be decided by the 
court. The court may also come to the conclusion that contact for the 
moment is not in the best interest of the child, but that it could be a 
possibility when the child has reached a certain maturity. The contact may 
then be based on letters, mail and video calls. This could increase the 
possibility for a future working access. The starting point is always that the 
relationship is meant for the child and not for the parent.               
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Sammanfattning 
När ett barns föräldrar har skiljt sig eller separerat och våld har förekommit 
mellan dem, är det flera olika problem som kan aktualiseras vid en 
vårdnads- och umgängestvist. Syftet med denna uppsats är att undersöka 
dessa problem, för att sedan utreda vilka möjligheter det finns att lösa dem. 
Det första problemet som uppsatsen behandlar är de olika aktörernas 
rättigheter som kommer ifråga och som ofta står i strid med varandra. 
Rättigheterna avser den misshandlade förälderns rätt till trygghet och att 
därmed inte tvingas samarbeta med den människa som har gjort sig skyldig 
till misshandeln, barnets rätt till den misshandlande föräldern och den 
misshandlande förälderns rätt till sitt barn. I uppsatsen beaktas även ett 
barns rätt att slippa träffa den misshandlande föräldern. Problemet är vilka 
rättigheter som väger tyngst. En människas rätt till trygghet och ett skydd 
från att bli utsatt för våld är enligt Europakonventionen en mänsklig 
rättighet. Utgångspunkten är dock alltid att barnets bästa skall vara 
avgörande i alla frågor som rör barnet. Vägledande regler för denna princip 
är bland annat barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 
Samtidigt kan denna eller någon annan princip aldrig rättfärdiga att ett barn 
far illa. Därför torde en förälder inte ha en oinskränkt rätt till sitt barn. 
Möjligheterna att i den dagliga omvårdnaden tillgodose barnets 
grundläggande rättigheter, kan ifrågasättas om föräldern tvingas leva i 
ständig oro och skräck för en annan människa. Även om det i första hand är 
barnets bästa som är avgörande, innebär det i en sådan situation att en 
människas rätt till trygghet samtidigt blir tillgodosett. En avvägning av alla 
omständigheter måste göras i varje enskilt fall.  
 
Gemensam vårdnad anses vara bäst för barnet i de flesta fall idag, varför 
denna vårdnadsform är norm i svensk rätt. När den ena föräldern har blivit 
utsatt för våld kan dock den gemensamma vårdnaden bli ett nytt institut för 
den misshandlande föräldern att fortsätta utöva makt och kontroll. En 
anledning till att gemensam vårdnad inte alltid är den bästa vårdnadsformen, 
när våld har förekommit eller när andra samarbetssvårigheter föreligger, är 
det rådande kravet på konsensus. Om gemensam vårdnad, trots 
samarbetssvårigheterna, anses vara det bästa för barnet borde det, enligt min 
uppfattning, finnas möjligheter till en kompetensuppdelning mellan 
föräldrarna. Genom en sådan legal nyhet skulle kravet på konsensus behöva 
luckras upp. En annan aspekt som är viktigt för domstolen att beakta är de 
risker som finns för att uppgifter om våld som framkommer under en 
vårdnadsutredning inte stämmer. De anklagelser som en förälder ger uttryck 
för skulle kunna vara ett medel för att vinna framgång i processen. 
Samtidigt skulle konsekvenserna bli förödande om en förälder som har blivit 
utsatt för våld, inte skulle bli betrodd. Därför är det viktigt hur de uppgifter 
om våld som framkommer vid en vårdnadsutredning behandlas. 
 
Ett umgänge mellan barnet och den förälder som barnet inte bor med eller 
inte har del i vårdnaden, kan utformas på olika sätt eller helt uteslutas, 
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beroende på hur allvarliga samarbetssvårigheter som föreligger mellan 
föräldrarna, och hur allvarlig hotbild det finns för att barnet far illa. 
Eftersom barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna är 
en princip som enligt forskning är väldigt betydelsefull för barnets bästa, är 
ett umgänge oerhört värdefullt för det fall det är möjligt att genomföra. I 
vissa situationer kan umgänget ske i närvaro av en kontaktperson. Detta kan 
också bli aktuellt om den ena föräldern lever på skyddad adress med 
skyddad identitet. Om det däremot finns indikationer på att barnet kan fara 
illa av ett umgänge eller om det inte är till barnets bästa, torde ett umgänge 
inte bli aktuellt. Domstolen kan även komma fram till att ett umgänge för 
tillfället inte är till barnets bästa, utan att det kan komma ifråga först när 
barnet har uppnått en viss mognad. En form av umgänge som då kan bli 
aktuellt är ett umgänge via brev, mail, eller videoupptagning. Detta kan öka 
möjligheterna till ett framtida fungerande umgänge med direkt kontakt. 
Utgångspunkten är alltid att umgänget skall vara till för barnet.   
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Förord 
Det är med blandade känslor jag nu skriver de sista raderna som jur. stud. 
Detta innebär att jag nu kommer lämna det fantastiskt roliga och trygga 
studentlivet och den underbara staden Lund. Samtidigt väntar nya 
utmaningar och möjligheter. Inledningsvis vill jag tacka alla som har 
förgyllt min tillvara i Lund. En person som jag speciellt vill nämna är 
Annica Darinder Magnusson, som har följt och stöttat mig från första till 
sista termin.   
 
Ett stort tack till min handledare Eva Ryrstedt, för ovärderlig handledning i 
arbetet och för att du alltid finns tillgänglig för diskussioner. 
 
Jag vill även rikta ett stort tack till Martin Johansson, för korrekturläsning 
av arbetet och till Emma Villius som har varit behjälplig vid översättningen 
av sammanfattningen till engelska. 
 
Sist men inte minst vill jag tacka min sambo John Nielsen, för 
korrekturläsning men framför allt för det stöd som du är och har varit under 
utbildningens gång.  
  
På en av de fösta föreläsningarna jag hade på Lunds universitet fick jag höra 
ett citat som jag ofta har tänkt på genom hela utbildningen, framför allt 
under tunga tentaperioder, och som jag avslutningsvis vill nämna: 
 
”Allt i livet är juridik, men juridik är inte allt i livet”   
 
Lund, december 2007 
Sofia Syrén-Åkesson 
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1 Inledning  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka de specifika regler som 
aktualiseras vid vårdnads- och umgängestvister, när våld har förekommit 
mellan föräldrarna. Vidare är syftet att utreda vilka möjligheter det finns att 
lösa problemen på bästa sätt. Den övergripande frågeställningen är hur 
beslut om vårdnad och umgänge skall fattas när våld har förekommit mellan 
föräldrarna. Nedan följer de frågeställningar som arbetet i kronologisk 
ordning utgår ifrån, för att bringa klarhet i den övergripande 
frågeställningen.  
  
 

- Barnets bästa eller föräldrarnas intressen - Vilket väger tyngst vid 
beslut rörande barnet?  

 
När våld har förekommit mellan föräldrar och de efter en skilsmässa eller 
separation inte kan komma överens i vårdnads- och umgängesfrågorna, kan 
konflikter mellan de inblandade parternas rättigheter uppstå. För det fall 
föräldrarna inte kan samarbeta och den misshandlade föräldern känner 
rädsla och oro, är frågan om detta kan innebära en kränkning av denne 
förälderns rätt till trygghet och säkerhet. Om en förälder har en rätt att bli 
skyddad från den andra föräldern, skall den rättigheten då komma i första 
hand? Skulle en sådan rättighet i sådana fall innebära en kränkning av 
barnets rätt till den andra föräldern? Samtidigt aktualiseras frågan om vilka 
rättigheter den misshandlande föräldern har att få träffa sitt barn. Om en 
förälder har en rätt till sitt barn kan denna rättighet bli svår att tillgodose, om 
ett barn på grund av rädsla vill slippa träffa sin förälder. En annan fråga som 
blir intressant i detta avseende är om ett barn verkligen har rätt att slippa 
träffa sin förälder.  
 
 

- ”Risken att ett barn far illa” eller ”nära och god kontakt med båda 
föräldrarna” - Vilket väger tyngst i bedömningen av begreppet 
barnets bästa? 

 
Nästa problem som aktualiseras är vad som skall väga tyngst i bedömningen 
av begreppet barnets bästa, risken att ett barn far illa eller barnets behov av 
en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Skall domstolen i första hand 
beakta risken av att barnet far illa, även om det kan medföra att ett barn 
förlorar kontakten med en förälder? 
 
 
 

 7



- Vilka möjligheter finns det för gemensam vårdnad, när våld har 
förekommit mellan föräldrarna? 

 
- Vilka möjligheter finns det för umgänge mellan barnet och den 

förälder som inte får del i den faktiska vårdnaden, när våld har 
förekommit mellan föräldrarna? 

   
Det stora problemet är slutligen vilket beslut domstolen skall fatta vid en 
tvist om vårdnad och umgänge. Vilken vårdnadsform är den bästa för 
barnet? Skall föräldrarna ha gemensam vårdnad om barnet? Hur skulle det 
fungera om det föreligger samarbetssvårigheter, rädsla och oro hos den 
misshandlade föräldern och ett kontrollbehov hos den misshandlande 
föräldern? Om domstolen kommer fram till att gemensam vårdnad inte är en 
lämplig vårdnadsform, uppstår nästa problem. Skall barnet ha umgänge med 
den förälder som inte får del i vårdnaden? Andra frågor som aktualiseras är 
även hur umgänget skall vara utformat om den misshandlade föräldern lever 
på hemlig adress med skyddad identitet, utan att riskera att dessa uppgifter 
röjs. 
 

1.2 Disposition och avgränsningar 
Uppsatsen tar sin början i den första frågeställningen, att undersöka de 
inblandade parternas intressen som strider mot varandra. Kapitlet innehåller 
en kort redogörelse av de rättigheter som aktualiseras, för att sedan i 
analysen komma fram till vems bästa eller vems intressen som skall vara 
avgörande. Följande kapitel tar upp de två lagstadgade reglerna som är 
riktlinjer vid ett beslut om vad som är bäst för barnet vid en vårdnads- eller 
umgängestvist. Dessa kan dock komma att stå i strid med varandra, vilket 
kan bli ett problem vid ett beslutsfattande. Det är därför intressant att se hur 
reglerna tolkas och vad som väger tyngst vid en rättstillämpning. Ett stort 
problem som blir aktuellt vid en skilsmässa eller separation, när våld har 
förekommit mellan föräldrarna, är vilken vårdnadsform som är den bästa för 
barnet. Kapitel fyra undersöker de problem som kan komma i fråga vid en 
sådan situation. Nästa problem är umgängesfrågan, vilken behandlas i 
kapitel fem. Varje kapitel inleds med ”inledande reflektioner”. Dessa 
stycken innehåller en kort redogörelse för vad som skall tas upp i kapitlet 
och förbereder därmed läsaren på vilka problem som skall undersökas. 
Uppsatsen avslutas med en analys som skall försöka besvara de olika 
frågeställningarna, i samma ordning som de behandlas i uppsatsen.  
 
De avgränsningarna som har gjorts är att uppsatsen endast behandlar 
situationer där våld har förekommit mellan föräldrarna. Detta innebär att 
barnet inte förutsätts ha blivit utsatt för något direkt våld som är riktat mot 
barnet. Det finns inte heller någon närmare redogörelse av vilken betydelse 
barnets vilja har vid vårdnads- och umgängestvister. Dock berörs detta 
något i kapitlet om barnets bästa där aktörsperspektivet utgör ett inslag av 
barnets egen vilja.       
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1.3 Metod och material 
Uppsatsen utgår från sedvanlig juridisk rättsdogmatisk metod. Detta innebär 
att uppsatsen bygger på lag, förarbeten, praxis och doktrin. Det första 
kapitlet avser klargöra vilka rättigheter respektive aktör har vid en vårdnads- 
eller umgängestvist. Eftersom barnet är huvudpersonen i en sådan tvist är 
barnets bästa en tydlig utgångspunkt. Det finns ingen konkret lagregel som 
redogör för hur barnets bästa skall bedömas. För ett klargörande av hur detta 
begrepp skall tolkas och bedömas har lagar och förarbeten varit det mest 
värdefulla materialet. Nästa kapitel, vilket skall utreda betydelsen av risken 
för att barnet far illa och behovet av en nära och god kontakt med båda 
föräldrarna, har även detta sin utgångspunkt i förarbeten. Men för att ta reda 
på vilken betydelse dessa begrepp har i praktiken har rättspraxis varit en 
viktig källa. Det första rättsfallet är ett mycket uppmärksammat rättsfall. 
Detta rättsfall visar den betydelse domstolen har gett principen om barnets 
behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, i praxis. 
Framställningen av de följande kapitlen har sin utgångspunkt i förarbeten. 
Det är grundläggande för redogörelsen av det svenska rättläget på området, 
för att visa vad tanken bakom lagstiftningen har varit och vad de olika 
bestämmelserna innebär. Eftersom lagar och förarbeten inte täcker allt utan 
lämnar vissa luckor, har praxis använts för att ge vägledning och fylla i 
dessa luckor. Ett exempel på när detta sätt att få fram fakta har använts, är 
när samarbetssvårigheterna är så pass allvarliga att gemensam vårdnad inte 
kan komma ifråga. Urvalet av de rättsfall som finns med har gjorts för att 
visa den förändring som har skett efter en lagändring. I framställningen 
redogörs det för fall som har bedömts både före och efter lagändringen. 
Doktrinen är en ytterligare källa som har använts under arbetets gång. För 
att se hur andra har ställt sig till vissa domslut och rättsregler har artiklar 
varit en värdefull källa.        
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2 Barnets bästa kontra 
föräldrarnas intressen  

2.1 Inledande reflektioner 
När ett barns föräldrar separerar eller skiljer sig och våld har förekommit 
mellan dem, kan flera olika rättigheter aktualiseras som står i strid med 
varandra. Den förälder som har blivit misshandlad eller utsatt för övergrepp 
har rätt till trygghet och skydd. Den föräldern som har gjort sig skyldig till 
misshandeln har rätt till sitt barn. Barnet skall inte leva i en miljö där våld 
förekommer, utan det har rätt till trygghet, omsorg och en god uppfostran. 
Samtidigt har barnet rätt till båda sina föräldrar. Men om barnet inte vill 
träffa en förälder på grunda av rädsla och oro, har barnet då rätt att slippa 
träffa denne? Det skulle i sådana fall strida mot förälderns rätt till sitt barn. 
Frågan är då vems rättigheter som kommer i första hand. Följande avsnitt 
behandlar föräldrarnas respektive barnets rättigheter som kan komma ifråga.   
 

2.2 Barnets bästa  

2.2.1 Barnets bästa i barnkonventionen 
FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, antogs av FN:s 
generalförsamling den 20 november 1989, för att sedan träda ikraft den 2 
september 1990. Sverige ratificerade konventionen och är därmed 
förpliktigad att följa dess bestämmelser. Istället för att inkorporera 
barnkonventionens bestämmelser i svensk rätt kommer konventionens 
principer till uttryck i svensk lagstiftning.1 Detta har inneburit stora 
framsteg för barns rättigheter eftersom lagstiftaren har utgått från ett 
barnperspektiv vid lagstiftningen. Enligt barnkonventionen har alla barn lika 
fullt människovärde som vuxna och eftersom barn är sårbara är de i särskilt 
behov av skydd.2 För att kunna uppnå ett skydd för barn har konventionen 
byggts upp på fyra huvudprinciper, som skall utgöra grundpelare i alla 
avgöranden då barn är inblandade. Därmed förtydligar barnkonventionen 
barns status som medborgare.3 Den ledande principen finns i artikel 3, där 
det stadgas att barnets bästa alltid skall komma i främsta rummet.4 Detta 
gäller vid alla beslut och åtgärder rörande barn som vidtas av det offentliga 
inom det rättsliga området.5 Denna artikel är ett avstamp från tidigare 

                                                 
1 Saldeen, Barn och föräldrarätt, s. 20 ff.  
2 SOU 1997:116, s. 125. 
3 Ewerlöf, Barnets bästa Om föräldrars och samhällets ansvar, s. 87. 
4 Schiratzki, Vårdnad och vårdnadstvister, s. 140. 
5 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 27. 
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tankesätt då barnets rättigheter är det som sätts i fokus, framför både 
föräldrarna och familjen. Det är i denna artikel som regleringen om barnets 
bästa i 6 kap. 2 a § FB har sitt ursprung. Barnets bästa behöver dock inte 
alltid vara utslagsgivande om andra intressen skulle väga tyngre. Om så är 
fallet måste den aktuella myndigheten visa att en avvägning av alla 
relevanta omständigheter i det enskilda fallet har gjorts.6  
 

2.2.2 Barnets bästa i föräldrabalken 
Vid alla avgöranden av frågor som rör barn, är den centrala utgångspunkten 
att barnets bästa alltid skall komma i främsta rummet. Denna princip är 
sedan länge väl förankrad i svensk rätt, men det var först i proposition 
1997/98:7 som regeringen föreslog att en uttrycklig bestämmelse om barnets 
bästa skulle införas i föräldrabalken.7 Detta resulterade i 6 kap. 2 a § 1 
stycket FB, som utgör kapitlets portalparagraf och fastslår att barnets bästa 
skall vara avgörande när frågor om vårdnad, boende och umgänge avgörs. 
Denna bestämmelse markerar tydligare att barnets bästa skall vara 
utgångspunkten vid bedömningar, och att de andra bestämmelserna i 6 kap. 
FB skall ta avstamp i denna allmänna regel.8 Den närmare innebörden av 
barnets bästa är däremot oklar. Anledningen till detta är att riktlinjerna till 
hur barnets bästa skall bedömas ser olika ut inom de olika rättsområdena 
och beroende på vilken rättsfråga domstolen skall ta ställning till. Likaså 
skall en individuell bedömning göras från fall till fall eftersom alla barn är 
olika och har olika förutsättningar.  
 
Det är självklart svårt att undvika att barnets bästa får olika tolkningar inom 
de olika rättsområdena, men det får inte bli allt för stora skillnader eftersom 
det då kan bli svårt att tillämpa denna princip.9 En utförligare angivelse av 
vad som skall anses vara barnets bästa skulle innebära att den nödvändiga 
flexibiliteten skulle gå förlorad. När barnets bästa skall tolkas är 
utgångspunkten att detta skall ske från två olika perspektiv. Det första är det 
objektiva perspektivet, vilket innebär att bedömningen av barnets bästa sker 
på olika nivåer enligt vetenskapliga och prövade erfarenheter. Det andra är 
det subjektiva perspektivet, vilket avser barnet självt. Då får barnet själv ge 
uttryck för vad det anser vara det bästa, både genom att barnet observeras 
och genom att låta barnet själv få komma till tals. Viktigt att ha i åtanke vid 
en bedömning av det subjektiva perspektivet är att barn är mycket 
lättpåverkade. Dessutom vill barn oftast vara båda sina föräldrar till lags för 
att slippa göra någon besviken.10 Sedan finns det vissa riktlinjer, som ger 
vägledning i hur ett barns bästa bedöms. Dels i 6 kap. 1 § FB om att ett 
barns grundläggande rättigheter består av en rätt till omvårdnad, trygghet 
och en god uppfostran. Dels vad domstolen enligt förarbetena skall titta på 
vid en bedömning. Rätten skall ta hänsyn till allt som rör barnets fysiska och 

                                                 
6 SOU 1997:116, s. 126 ff. 
7 Prop. 1997/98:7, s. 46. 
8 SOU 2005:43, s. 477. 
9 Schiratzki, Vårdnad och vårdnadstvister, s. 328 ff. 
10 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 30 ff. 
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psykiska välbefinnande och utveckling. Rätten måste då beakta vilka risker 
som ett barn kan utsättas för, på grund av resultatet av domstolens beslut.11 I 
6 kap. 2 a § FB anges vidare att det vid en bedömning av vad som är bäst för 
ett barn skall fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god 
kontakt med båda föräldrarna. Det finns även en presumtion, att det för 
barnets bästa är mycket viktigt med kontinuitet och stabilitet. Denna 
kontinuitetsaspekt innebär att barnet i så liten mån som möjligt skall behöva 
utstå förändringar. En överflyttning till en ny och främmande miljö, eller 
andra typer av förändringar, kan ofta vara till skada för barnets utveckling.12

 

2.2.3 Barnperspektiv 
Lagar som reglerar frågor som rör barn skall utgå från ett barnperspektiv. 
Detta innebär att barnets fulla människovärde och integritet skall 
respekteras. Ett barn skall betraktas som en egen individ med egna 
rättigheter. Vid beslutsfattandet skall domstol och socialnämnd försöka se 
på alla förhållanden utifrån barnets perspektiv och ta reda på hur barnet 
uppfattar och upplever sin situation och eventuella förändringar. Ett annat 
värde som speglar ett barnperspektiv är medverkan. Barndomen skall 
tillvaratas genom att vuxna respekterar barn och dess åsikter. Det är viktigt 
att lyssna på barnet och analysera vilka följder olika beslutsalternativ kan få 
för barnet.13 Det finns inte bara ett barnperspektiv, utan det ser olika ut för 
olika barn och det ändras i samband med att barnet blir äldre. Att ha ett 
barnperspektiv vid beslutsfattande som rör ett barn, innebär att de 
konsekvenser ett beslut kan få för ett enskilt barn skall analyseras. 
 

2.2.4 Aktörs- och skyddsperspektiv 
Det framgår tydligt av både lagar och förarbeten att barnets bästa alltid skall 
tas tillvara och att det är barnets bästa som skall komma i första hand. Att 
sedan i praktiken verkligen tillgodose barnets rätt och barnets bästa, är en 
mycket svår uppgift. Ett barn har enligt barnkonventionen artikel 12 en rätt 
att fritt få uttrycka sina åsikter och att bli hörd. Det finns ingen åldersgräns 
för när barnet har en rätt att komma till tals, eller när barnets åsikter skall 
tillmätas någon betydelse. Den enda ledning som ges är att barnets åsikter 
och vilja skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets mognad och 
ålder. Hur barnets vilja i övrigt stämmer överens med barnets bästa i just 
den situation som det barnet befinner sig i kan också ha betydelse.14 Barnets 
vilja är en av de parametrar som skall vägas in i bedömningen av vad som är 
barnets bästa. Därför är det viktigt att barnets egen uppfattning och egna 
önskemål kommer till uttryck. Eftersom det är vuxna som fattar beslut i 
vårdnads- och umgängestvister är det vuxna som skall uppfatta och tolka 
barnet. Detta är många gånger svårt, och hur de vuxna uppfattar och tolkar 
                                                 
11 Ewerlöf, Barnets bästa Om föräldrars och samhällets ansvar, s. 76. 
12 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 56. 
13 Prop. 2005/06:99, s. 39. 
14 SOU 1997:116, s. 174 f. 
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barnet får en väldigt stor betydelse. Tolkningen kan ske med utgångspunkt i 
ett aktörsperspektiv. Detta innebär att den som skall tolka barnet utgår från 
att barnet har förmåga att på samma sätt som vuxna uttrycka sin vilja och 
bestämma i frågor som rör sig själva. I och med detta sätt att tolka barnet på, 
tillskrivs barnet egna rättigheter och skyldigheter. Tolkningen kan även ske 
med utgångspunkt från ett skyddsperspektiv. Detta innebär att vuxna tolkar 
och bedömer den information som barnet förmedlar. Barnets möjlighet till 
att få uttrycka sina tankar och åsikter blir större med stigande ålder och 
mognad. Men det är vuxna som avgör när detta skall ske och om 
informationen kan bedömas vara relevant.15 Att få fram och avgöra barnets 
bästa på detta sätt utmärker ett beskyddande perspektiv i förhållande till 
barnet. Barnets bästa utgörs av vuxna människors egen uppfattning om 
barnets behov och intressen.16      
 

2.3 En människas rätt till trygghet och 
säkerhet 

Att en människa skall ha rätt till frihet, trygghet och säkerhet är något som 
torde vara en självklarhet. Efter en separation eller skilsmässa där våld har 
förekommit i relationen lever en människa, som har blivit utsatt för 
misshandel, ofta i ständig skräck och oro. För det fall det finns 
gemensamma barn kan detta utgöra ett hot för den förälder som har blivit 
utsatt. Det blir då en konflikt mellan en människas rätt till säkerhet och 
barnets rätt till den andra föräldern.  
 
Våld som förekommer i nära relationer utgör en människorättskränkning. 
Under Europakonventionen om mänskliga rättigheter aktualiseras två 
rättigheter, rätten till respekt för privat- och familjeliv i artikel 8 och 
tortyrförbudet i artikel 3. Varje stat som har anslutit sig till 
Europakonventionen är skyldig att vidta åtgärder för att skydda enskilda 
människors privatliv. Detta kan till exempel ske genom lagstiftning som 
reglerar relationer mellan privatpersoner.17 Rätten till respekt för privat- och 
familjeliv kan förstås som tvådelad. Dels garanteras ett skydd för familjen i 
form av skydd från insyn och ingrepp i familjen, dels garanteras ett skydd 
för enskilda familjemedlemmars privatliv. Det senare kan då även vara ett 
skydd för familjemedlemmar gentemot andra eller tidigare 
familjemedlemmar. Även om det finns ett skydd för rätten att vara fri från 
våld stöter dessa rättigheter i en vårdnadskontext dock på andra intressen. 
Det första konkurrerande intresset som vanligen uppstår är den 
misshandlande förälderns rätt till sitt barn, det vill säga den förälderns rätt 
till respekt för privat- och familjeliv. Det andra konkurrerande intresset blir 
då barnets rätt till sin förälder, och därmed barnets rätt till respekt för privat- 
och familjeliv. I rättspraxis har förpliktelser för stater att vidta åtgärder för 
                                                 
15 Hollander, m.fl., Barn och rätt, s. 58 ff.  
16 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 91. 
17 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, s. 75, 302 ff. 
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säkerställande och främjande av respekt för privat- och familjeliv stadgats. 
Denna rätt har använts för att skydda närstående, framför allt kvinnor, från 
våld. Därmed tar europadomstolen våld mot närstående på mycket stort 
allvar. Alltså torde säkerhet och trygghet för en misshandlad förälder gå före 
den misshandlande förälderns rätt till sitt barn. Dock får inte den 
misshandlande förälderns rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv 
kränkas i oproportionerlig utsträckning. Detta innebär att gemensam 
vårdnad skulle kunna bli aktuellt för det fall våldet har varit av mindre art.18

 
Som ovan nämnts föreligger det även en konflikt mellan den misshandlade 
förälderns rätt till säkerhet och barnets rätt till den andra föräldern. Vid en 
lösning av denna konflikt måste en bedömning ske i varje enskilt fall. Det 
som skall vara avgörande för en sådan bedömning är vad som är det bästa 
för barnet.19 Vad som då skall beaktas är att även om barnets rätt till en nära 
och god kontakt med båda föräldrarna väger tungt, kan en kontakt med den 
misshandlande föräldern utgöra en fara för barnet. Detta på grund av att den 
föräldern som har blivit misshandlad inte kan tillgodose barnets behov 
eftersom livet ständigt kretsar kring oro.20

     

2.4 Ett barns rätt till sin förälder 
När det har uppstått en skilsmässo- eller separationskonflikt mellan 
föräldrarna befinner sig barnet ofta i ett underläge. Föräldrarna blir många 
gånger för upptagna av sin egen kris och barnet blir oskyldigt indraget. 
Barnet kan lätt bli en spelpjäs i föräldrarnas konflikt och vara den som tar 
mest skada. Därför är lagen utformad som ett stöd för den svagare parten, 
det vill säga barnet. Alla beslut skall grundas på vad som är förenligt med 
barnets bästa. Då utgångspunkten är att en nära och god kontakt med båda 
föräldrarna är till barnets bästa, torde barnet följaktligen ha en i princip 
ovillkorlig rätt till sina föräldrar. Denna utgångspunkt gäller dock inte under 
alla förhållanden. Det finns situationer som kan uppstå då ett umgänge med 
en förälder inte alls är förenligt med barnets bästa, eller att ett umgänge bör 
komma till stånd först när barnet har uppnått en viss mognad. Dessa 
situationer är när ett umgänge kan vara direkt skadligt för barnet. Det kan 
till exempel bli aktuellt om en förälder har gjort sig skyldig till övergrepp 
mot barnet eller den andra föräldern. Detta är en bedömning som skall göras 
i varje enskilt fall.21  
 
Det är generellt sett mycket viktigt för ett barn att ha en nära och god 
kontakt med den förälder som är skild från den faktiska vårdnaden om 
barnet.22 Barnet bör således få tillfälle att regelbundet träffa den förälder 

                                                 
18 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, s. 320 ff, 324. 
19 Prop. 2005/06:99, s. 38 ff. 
20 Prop. 2005/06:99, s. 50. 
21 Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge, s. 98. 
22 Prop. 2005/06:99, s. 50. 
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barnet inte har sitt stadigvarande boende hos.23 Barnets föräldrar har enligt 6 
kap. 15 § 2 stycket FB ett gemensamt ansvar för att barnets behov av 
umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med tillgodoses. 
Denna bestämmelse gäller oavsett om föräldrarna har gemensam vårdnad 
eller inte. I och med denna bestämmelse framhålls det att den förälder barnet 
inte har sitt stadigvarande boende tillsammans med har ett uttryckligt ansvar 
för att barnets behov av umgänge med honom eller henne blir tillgodosett.24 
Även om ett barn, bortsett från vissa undantag, har en absolut rätt till sin 
förälder finns det inget tvång för en förälder att umgås med sitt barn. 
Därmed finns det inte heller någon sanktion för en förälder som motsätter 
sig föräldraansvaret och alltså gör sig skyldig till umgängesvägran. 
Avsaknaden av tvång och sanktioner kan förklaras på det sättet att ett 
umgänge inte torde vara förenligt med barnets bästa, när föräldern inte själv 
vill ha någon kontakt med barnet. Det är varken lämpligt för barnet eller 
möjligt att tvinga en förälder, som inte är intresserad av sitt barn, att ta sitt 
ansvar.25   
 
Ett barns behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna har alltid 
framställts som en mycket viktig princip. Den har till och med fått en så 
pass stor betydelse att barnets rätt att slippa träffa en förälder knappast har 
diskuterats. Av en undersökning som barnombudsmannen har gjort framgår 
att det i 43 procent av de vårdnadstvister som undersöktes dömde tingsrätten 
till gemensam vårdnad, trots att den ena föräldern var dömd för våldsbrott 
mot en familjemedlem. I 65 procent av de fall som gällde umgänge 
tilldömdes, den förälder som hade gjort sig skyldig till våld, oövervakat 
umgänge med barnet.26 I och med denna undersökning har uppmärksamhet 
riktats mot de barn som har blivit utsatta för våld av en förälder eller 
bevittnat våld i hemmet. Om det har förekommit våld inom familjen kan det 
vara bra för ett barn att åtminstone under en tid slippa umgås med en 
förälder som har varit våldsam.27

 
Ett barn har inte ställning som part i frågor som rör den civilrättsliga 
regleringen av vårdnaden. Därmed har barnet inte möjlighet att påverka 
vårdnadens utövande eller själv väcka talan i domstol om vårdnadsfrågan. 
Följden blir att barnet helt och hållet saknar ställning som rättshandlande 
subjekt. Detta innebär att en förälder har möjlighet att försöka påverka sin 
situation i förhållande till barnet. Däremot har barnet ingen möjlighet att 
påverka sin situation i förhållande till föräldern. När situationen sedan har 
utvecklats till en tvist i domstolen kan den centrala position som barnet intar 
i den rättsliga processen uppfattas som ett tomrum på grund av barnets 
avsaknad som rättshandlande subjekt. Det tomrum fylls upp av föräldrarnas 
dispyter och experternas olika uppfattningar om vad som är bäst för 
barnet.28  

                                                 
23 SOU 1979:63, s. 81 f. 
24 Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge, s. 97. 
25 SOU 1979:63, s. 81 f. SOU 2005:43, s. 170. 
26 BO, När tryggheten står på spel, BR 2005:02. 
27 Nyberg, Fyra av tio våldsdömda får delad vårdnad av barn. 
28 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 90 f. 
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2.5 En förälders rätt till sitt barn 
Det råder stor enighet om att en förälder har ansvaret över sitt barn, 
såtillvida att barnet får en trygg uppväxt och en god uppfostran. Däremot 
finns det ingen uttrycklig regel i svensk rätt att en förälder har rätt till sitt 
barn. Att ett barns behov har blivit en central utgångspunkt i lagstiftningen 
har även inneburit att en förälders rätt till sitt barn paradoxalt nog har 
framträtt. Eftersom barnets behov skall tillgodoses riktas uppmärksamheten 
mot den som åläggs ombesörja denna förpliktelse, det vill säga föräldern.29 
För att en förälder skall kunna fullgöra sitt ansvar gentemot sitt barn finns 
en rätt att besluta i frågor som rör barnets personliga förhållanden. Det finns 
inte i lag angivet vilka beslut som faller inom ramen för detta ansvar. Rätten 
att besluta om barnets religiösa tillhörighet, skolgång och kost hör 
otvivelaktigt hit. Frågan om vad som inte skulle omfattas av en förälders 
bestämmanderätt över barnet torde sällan bli aktuell då barnet är den 
svagare parten och knappast har någon möjlighet att ta initiativ till att stärka 
sin egen rätt. Den rätt en förälder har, att få fatta vissa beslut över barnet, 
kan därmed framstå mer som ett värnande om föräldern än av barnets 
intressen.30 En förälder har däremot inte någon absolut rätt till sitt barn. 
Domstolarna håller dock fast vid principen att det i de allra flesta fall är till 
barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar.31 
Historiskt sett har det framstått som att det är en förälders rättighet att få ta 
vård av sitt barn. Denna syn är något som allt mer håller på att uppluckras. 
Ändringar i FB om vårdnad, boende och umgänge som trädde i kraft den 1 
juli 2006 syftar framför allt till att förstärka barnperspektivet.32 Den nya 
lydelsen av portalparagrafen om barnets bästa i 6 kap. 2 a § FB framhåller 
att barnets bästa ”skall vara avgörande” för alla beslut om vårdnad, boende 
och umgänge. Detta innebär att det inte finns några andra intressen som kan 
gå före. Det är inte ovanligt att föräldrar hävdar att de har rätt till sitt barn, 
till exempel av rättviseskäl mellan föräldrarna. Eller att en förälder skall få 
umgänge med sitt barn på grund av att han eller hon har ett behov av 
kontakt med sitt barn. Sådana argument kan aldrig lämnas företräde framför 
barnets bästa. Att det är barnets bästa som skall komma i första hand vid alla 
beslut som rör barnet betonades redan i 1998 års vårdnadsreform. I och med 
den lydelse som paragrafen har fått sedan lagändringen år 2006 har detta 
kommit till ännu tydligare uttryck i lagtexten.33

 
Vårdnadsansvaret är utformat på ett sätt så att föräldern har både 
skyldigheter och rättigheter. Avseende rättigheterna är det föräldern som till 
största del bestämmer innehållet i vårdnaden om barnet. Det som då ligger 
till grund för vårdnaden är förälderns egen uppfattning om hur denna skall 
utövas och hur föräldern definierar barnets behov. Visserligen finns det 
vägledning i 6 kap. 1 § samt 6 kap. 15 § FB, såsom att barnet har rätt till 

                                                 
29 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 527. 
30 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 529. 
31 Prop. 2005/06:99, s. 50. 
32 Prop. 2005/06:99, s. 1.  
33 Prop. 2005/06:99, s. 38 ff. 

 16



omvårdnad, trygghet och en god uppfostran. Barnet framstår då som 
föremål för vårdnaden. Detta sätt att se på vårdnaden blir ännu större med 
tanke på att barnet inte har ställning som part i frågor som rör den 
civilrättsliga regleringen av vårdnaden.34 Ett barn har därmed inte själv 
någon möjlighet att påverka den legala vårdnadens omfattning. Detta 
innebär att det icke-taleberättigade barnet inte är att betrakta som ett av 
vårdnadens subjekt utan enbart objekt.35 För att tillgodose barnets 
rättigheter förefaller innebörden av barnets bästa stärka det enskilda barnets 
rättsliga ställning gentemot föräldrarna, eftersom barnet inte själv har någon 
rättslig ställning.36 Dessutom ges barnet rättigheter genom offentligrättslig 
lagstiftning, i sådan utsträckning att det ändå kan behandlas som ett av 
vårdnadens subjekt.37               
     

                                                 
34 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 90 f. 
35 Schiratzki, Vårdnad och vårdnadstvister, s. 122. 
36 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 93. 
37 Schiratzki, Vårdnad och vårdnadstvister, s. 122. 
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3 ”Risken att ett barn fara illa” 
kontra ”nära och god kontakt 
med båda föräldrarna” 

3.1 Inledande reflektioner 
När domstolen skall fatta beslut i frågor om vårdnad och umgänge är barnets 
bästa det som är norm. Det finns dock ingen närmare definition av barnets 
bästa. Däremot finns riktlinjer i 6 kap. 2 a § FB, att det vid en bedömning av 
vad som är bäst för barnet skall fästas avseende särskilt vid att barnet aldrig 
får riskeras att fara illa och barnets behov av en nära och god kontakt med 
båda föräldrarna. Om våld har förekommit mellan föräldrarna kan det finnas 
en risk att barnet far illa. Framför allt om föräldrarna skall ha gemensam 
vårdnad, men även om den ena föräldern skall ha ensam vårdnad och 
umgänge skall ske mellan barnet och den andra föräldern. Samtidigt anses 
det bästa för barnet i de allra flesta fall vara att få ha en nära och god 
kontakt med båda föräldrarna. Frågan är då hur en bedömning, av vad som i 
detta fall väger tyngst, skall göras. 
 

3.2 Risken att ett barn far illa 
Det finns en mycket stor risk för att ett barn far illa och att barnets 
personliga utveckling skadas när det blir utsatt för fysiskt eller psykiskt 
våld, sexuella övergrepp eller när en förälder försummar att tillgodose 
barnets grundläggande behov. Detsamma gäller även om det inte är barnet 
själv som blir utsatt, utan att barnet tvingas bevittna våld och leva i en miljö 
där våld förekommer. Särskilt allvarligt är detta eftersom det oftast är någon 
som står barnet mycket nära, som blir utsatt för våld och övergrepp.38 Ett 
barn är väldigt beroende av sina föräldrar och deras omsorg. När våld 
förekommer mellan de två viktigaste personerna i barnets liv medför detta 
stora brister i denna omsorg. Föräldrarnas energi och uppmärksamhet 
fokuseras främst på den kris som de lever i. Den förälder som lever i ständig 
skräck och oro är dåligt rustad för att ombesörja den omvårdnad ett barn 
kräver och för att tillgodose ett barns behov. Den andra föräldern är 
upptagen av sitt kontroll- och maktbehov gentemot sin partner.39 Det trygga 
hemmet förvandlas till en brottsplats och föräldrarna orkar inte tillfredsställa 
sitt barns behov av trygghet och omsorg. Att befinna sig i en situation där 
den ena föräldern misshandlar den andra är oerhört skamfyllt och 
traumatiserande för ett barn. Därför berättar barnet sällan för utomstående 
om sina upplevelser och det blir en mycket tung och ensam börda att bära. 
                                                 
38 SOU 2005:43, s. 197, 202. 
39 SOU 1995:60, s. 363. 

 18



Det är inte ovanligt att barnet många gånger beskyller sig själv och känner 
sig vara orsak till den inträffade misshandeln. Att vara vittne till våld är att 
själv vara offer för våld. I många fall kan det till och med vara svårare att 
bevittna våld än att själv bli utsatt för misshandel. Barn påverkas olika 
mycket och på olika sätt beroende på ålder och personliga egenskaper, men 
det är ingen tvekan om att alla barn blir påverkade, oavsett ålder.40  
 
Det har inte alltid ansetts vara självklart att ett barn far illa när våld 
förekommer mellan föräldrarna. Därmed har det inte heller varit en självklar 
omständighet som skall ha beaktats av domstolen i frågor om vårdnad, 
boende och umgänge. Bestämmelsen om att risken för att barnet far illa 
skall beaktas infördes första gången år 1993. Den bestämmelsen gällde dock 
endast avgöranden angående umgängesfrågor.41 I förarbetena till den lag 
som trädde ikraft år 1991 framhölls att bestämmelsen om barnets behov av 
en nära och god kontakt med båda föräldrarna skulle få en framträdande 
plats vid valet av vårdnadshavare. Detta återfanns i dåvarande 6 kap. 6 a § 
FB.42 Denna reglering kom sedan ett flertal gånger i praktiken att uppfattas 
så att en vårdnadshavare skulle vara skyldig att medverka till umgänge även 
om barnet riskerade att fara illa. Det var inte det ursprungliga syftet med 
denna reglering och för att eliminera risken att det skulle uppfattas på detta 
sätt klargjordes det i proposition 1992/93:139 att risken för att barnet far illa 
inte får offras för att tillgodose barnets behov av en nära och god kontakt 
med båda föräldrarna.43 Det var först i proposition 2002/03:53 som det 
framhölls att psykiskt lidande för ett barn bland annat kan innebära att 
tvingas leva i en miljö där våld förekommer mellan föräldrarna.44 Däremot 
har dessa barn tidigare inte skyddats i lag. För att lyfta fram detta föreslogs i 
proposition 2005/06:99 ett tillägg i 6 kap. 2 a § 2 stycket FB, som syftar till 
att skydda barnet då någon annan i familjen har utsatts för misshandel eller 
andra övergrepp.45 Vid en tillämpning av bestämmelsen skall det först 
utredas om det har förekommit övergrepp på barnet. Om så inte är fallet 
skall den risk som föreligger för att barnet kan fara illa utredas.46

 

3.3 Nära och god kontakt med båda 
föräldrarna 

Vikten av en nära och god kontakt med båda föräldrarna har fått en allt 
större betydelse vid avgöranden av barnets bästa. Detta ledde till att en ny 
bestämmelse som infördes i 6 kap. 6 a § 2 stycket FB, vilken stadgade att 
rätten skulle fästa särskilt avseende vid barnets behov av en nära och god 
kontakt med båda föräldrarna. Denna bestämmelse upphävdes år 1998, men 

                                                 
40 Metell, m.fl., Barn som ser pappa slå, s. 29 f.  
41 Prop. 1992/93:139, s. 26 f. 
42 Prop. 1990/91:8, s. 37 f.  
43 Prop. 1992/93:139, s. 26 f. 
44 Prop. 2002/03:53, s. 48. 
45 Prop. 2005/06:99, s. 86. 
46 SOU 2005:43, s. 199. 
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innebar att utgångspunkten vid beslut om ensam vårdnad skulle vara att den 
av föräldrarna bör anförtros vårdnaden som bäst kan antas främja ett nära 
och gott umgänge mellan barnet och den andra föräldern. En liknande 
bestämmelse som finns i dagens lagstiftning är 6 kap. 2 a § FB. Denna 
paragraf stadgar att det vid en bedömning av vad som är bäst för barnet skall 
fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med 
båda föräldrarna. Detta är den enda närmare definitionen av barnets bästa 
som influtit i lagstiftningen, med undantag från risken att barnet far illa 
enligt 6 kap. 2 a § 2 stycket FB och att barnets vilja skall beaktas enligt 6 
kap. 2 a § 3 stycket FB.47 Denna bestämmelse finns även i 
barnkonventionen, artikel 18. Enligt denna artikel skall konventionsstaterna 
försöka säkerställa erkännandet av principen att föräldrarna har ett 
gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. I frågor rörande 
vårdnad och boende skall domstolen enligt denna artikel överväga vem av 
föräldrarna som bäst kan tillgodose en nära och god kontakt med båda 
föräldrarna.48 Det är inte bara i lagstiftning som det kan utrönas att vikten av 
en nära och god kontakt med båda föräldrarna väger mycket tungt, utan 
även i praxis, vilket framgår av följande rättsfall. 
 
Rättsfallet NJA 2003 s. 372 handlade om umgänge mellan en treårig flicka 
och hennes fader. Flickans föräldrar var inte sammanboende under hennes 
födelse, och hon bodde därför bara tillsammans med modern. När flickan 
var tre år begärde fadern utökat umgänge med henne. Han hade fram till 
dess haft umgänge med henne några timmar i veckan i närvaro av en 
kontaktperson. Efter några månader hade kontaktpersonen avsagt sig sitt 
uppdrag på grund av faderns beteende och därmed bestämde tingsrätten att 
inget umgänge mellan fadern och hans dotter fick ske tillsvidare. 
Kontaktpersonen kunde varken skydda sig själv eller flickan och var mycket 
oroad över sin egen och flickans säkerhet. Fadern hade varit hotfull och 
växlat väldigt snabbt i sitt humör till att bli aggressiv och omöjlig att 
resonera med. Även vid umgängesutredningen hade familjerättssekreteraren 
lagt märke till detta och fann att umgängeskontakten ytterst tveksamt var till 
flickans bästa. HD konstaterade att det fanns en konkret risk för att hon 
skulle kunna fara psykiskt illa vid ett umgänge med fadern, men kom ändå 
fram till att denna risk skulle motverkas genom närvaro av kontaktperson 
vid ett umgänge.49 HD menade att det fanns en konkret risk för att barnet 
skulle fara illa men att en kontaktperson kunde eliminera den beaktansvärda 
risken, som är det krav som uppställs i lagen för att umgänge skall vägras. 
 
Även i rättsfall NJA 1995 s. 727 yrkade fadern på umgänge med sitt barn. 
Modern motsatte sig att fadern skulle tillerkännas umgänge med sonen, då 
han flera gånger hade uttalat hot om att föra bort sonen från Sverige. 
Utgångspunkten för reglerna om umgänge är att barnet skall ha en nära och 
god kontakt med båda föräldrarna. Med anledning av detta och att det inte 
ansågs föreligga en sådan risk för att barnet skulle föras bort utdömde HD 

                                                 
47 Schiratzki, Vårdnad och vårdnadstvister, s. 238. 
48 Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge, s. 215. 
49 NJA 2003 s. 372. 
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rätt till umgänge mellan barnet och fadern.50 HD anförde i detta rättsfall att 
en annan ordning skulle strida mot denna utgångspunkt som uppställs i 
lagstiftningen.51

 

3.4 ”Risken att ett barn far illa” i relation 
till ”nära och god kontakt med båda 
föräldrarna” 

Det har framhållits att den tidigare lydelsen i 6 kap. 2 a § 2 stycket FB 
tillämpades på ett sätt att barnets behov av en nära och god kontakt med 
båda föräldrarna vägde tyngre än risken att ett barn kommer att fara illa av 
umgänget. I de allra flesta fall är detta det bästa för barnet, men ett umgänge 
kan inte ske under alla förhållanden. Paragrafen var utformad på ett sådant 
sätt att den först betonade vikten av en god kontakt med båda föräldrarna. 
Att det vid en bedömning av vad som är bäst för barnet skall fästas särskilt 
avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda 
föräldrarna. Därefter följde regeln om att barnet aldrig skall riskera att fara 
illa och vid denna bedömning skall risken endast beaktas. Lagstiftaren 
menade aldrig att detta skulle komma i en speciell ordning eller att barnets 
kontakt med båda föräldrarna skulle väga tyngre än risken att barnet far illa. 
Trots det kan det i praxis utläsas att domstolarna har fattat beslut enligt 
denna ordning. För att förhindra detta föreslogs i proposition 2005/06:99 att 
en omformulering av denna paragraf skulle göras på så sätt att ordningen 
ändrades. Denna ändring innebar att det skulle tydliggöras att risken för att 
ett barn far illa alltid kommer i första hand vid en bedömning av barnets 
bästa. Sedan föreslogs att barnets behov av en nära och god kontakt med 
båda föräldrarna därefter skulle finnas lagstadgad. Dels ändrades 
ordningsföljden i lagtexten. Dels ändrades ordalydelsen som gav intrycket 
av att vikten av en nära och god kontakt med båda föräldrarna vägde tyngre 
än risken för att ett barn far illa. Domstolen och socialnämnden måste göra 
en riskbedömning av barnets situation i varje enskilt fall, noggrant utreda 
förhållandena och om det finns en risk att barnet far illa. Om en sådan risk 
kan förutses skall denna väga tungt i bedömningen av vad som är bäst för 
barnet.52 Självklart läggs fortfarande stor vikt vid att ett barn har en nära och 
god kontakt med båda sina föräldrar. I de allra flesta fall är detta vad som är 
bäst för barnet eftersom föräldrarna spelar en mycket viktig roll för barnets 
välbefinnande och utveckling. Detta skall vara utgångspunkten i 
resonemangen kring barnets bästa. I och med förändringen i 6 kap. 2 a § FB 
har det tydliggjorts att barnet aldrig får fara illa, därmed bör en fortsatt 
inkorrekt tillämpning av denna bestämmelse ha förhindrats. Det finns inget 
intresse som kan rättfärdiga att ett barn utsätts för våld, övergrepp eller 
någon annan kränkande behandling. Det är inte helt ovanligt att 
beskyllningar om olika typer av övergrepp figurerar vid vårdnads- och 

                                                 
50 NJA 1995 s. 727. 
51 Se SOU 2005:43, s. 535. 
52 Prop. 2005/06:99, s. 85 ff. 
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umgängestvister. Även om det i flera fall har att göra med 
samarbetssvårigheter mellan föräldrarna får inte dessa påstående grundlöst 
avfärdas som en sådan förklaring.53  
 

                                                 
53 SOU 2005:43, s. 197 ff. 
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4 Gemensam vårdnad 

4.1 Inledande reflektioner 
När föräldrar separerar eller skiljer sig är gemensam vårdnad, i de allra 
flesta fallen, den vårdnadsform som anses vara det bästa för barnet. Frågan 
är om detta är den bästa vårdnadsformen för barnet även när våld har 
förekommit mellan föräldrarna. Detta avsnitt behandlar frågor som kan 
uppstå vid en sådan situation. Gemensam vårdnad kräver att föräldrarna 
samarbetar i frågor som rör barnet. Den gemensamma beslutanderätten kan 
innebära stora problem när den ena föräldern har blivit utsatt för misshandel 
och andra övergrepp. Även om det föreligger samarbetssvårigheter kan 
gemensam vårdnad komma ifråga, men frågan är hur djupa dessa kan vara 
för att denna vårdnadsform fortfarande är till barnets bästa. Finns det några 
möjligheter att dela upp ansvaret mellan föräldrarna? En uppfattning är att 
det inte är ovanligt att osanna uppgifter om våld framkommer vid 
vårdnadstvister, med syftet att föräldern skall få framgång i tvisten. 
Eftersom det finns en risk att beskyllningarna kan vara falska anklagelser 
blir det ett problem för rätten om inga tydliga bevis finns. Vilken vikt skall 
då dessa uppgifter tillmätas? 
   

4.2 Innebörden av gemensam vårdnad 
Ett barn står under vårdnaden av båda föräldrarna eller en av dem. Båda 
föräldrarna blir automatiskt vårdnadshavare till barnet vid födseln, om de är 
gifta. I annat fall blir modern ensam vårdnadshavare, men vårdnaden kan bli 
gemensam om de gör en faderskapsbekräftelse.54 Att ha vårdnaden om ett 
barn innebär att vårdnadshavaren har ett juridiskt ansvar över barnet som 
person. När båda föräldrarna är sammanboende svarar båda föräldrarna för 
den faktiska vårdnaden om barnet, vilket normalt innefattas i det juridiska 
ansvaret. När föräldrar väljer att separera eller skilja sig förväntas det av 
dem att de kan fortsätta att samarbeta rörande sina barn och främja barnens 
bästa inom ramen för gemensam vårdnad. Detta innebär att den legala 
vårdnaden utövas av föräldrarna gemensamt, medan den faktiska vårdnaden 
utövas av endast en förälder, eller en förälder i taget.55  
 
Vårdnadsansvaret avser barnets behov av omsorg i både fysiskt och psykiskt 
avseende. Med fysisk omsorg avses att barnet skall få bostad och uppehälle, 
men även att barnet skall ha möjlighet att utbilda sig. Med psykisk omsorg 
avses att barnet skall få omtanke, trygghet och förståelse, men även att det 
finns någon som sätter gränser för barnet.56

                                                 
54 Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge, s. 50 ff. 
55 Prop. 1990/91:8, s. 23. 
56 Ewerlöf, m.fl., Barnets bästa Om föräldrars och samhällets ansvar, s. 44.   
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Att gemensam vårdnad i de allra flesta fall är det bästa för barnet var en 
anledning till förslaget i proposition 1990/91:8 om domstolens möjlighet att 
besluta om gemensam vårdnad trots att båda föräldrarna har yrkat att den 
gemensamma vårdnaden skall upplösas. En förutsättning var dock enligt 
förslaget att ingen av föräldrarna hade motsatt sig gemensam vårdnad för 
det fall yrkandet om ensam vårdnad inte skulle bifallas av domstolen. 
Därmed vidgades domstolens möjlighet att döma till gemensam vårdnad.57 
Det tog sedan ytterligare åtta år innan domstolen skulle komma att få 
möjlighet att döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja.58   
 
Gemensam vårdnad har tidigare varit huvudregel i svensk rätt. I och med de 
senaste ändringarna i FB har dock denna huvudregel tagits bort. Även om 
gemensam vårdnad inte längre är huvudregel är det fortfarande oftast den 
allra bästa vårdnadsformen för ett barn.59 Inom beteendevetenskapen råder 
det stor enighet om vikten av att ett barn har en nära och god kontakt med 
båda sina föräldrar. Föräldrarna står ofta barnet olika nära under olika 
perioder och faser i barnets liv. Vid en bristfällig kontakt med någon av 
barnets föräldrar har det visat sig att viss försämring av barnets utveckling i 
olika avseenden har skett. Det har även visat sig föreligga en stor risk för att 
barnet utvecklar en negativ bild av den förälder som barnet har en dålig 
kontakt med. Detta kan försvåra barnets möjligheter att identifiera sig med 
sin förälder, vilket i sin tur kan medföra att barnets självkänsla 
undermineras.60      
 

4.2.1 Den gemensamma beslutanderätten 
När barnets föräldrar väljer att separera eller skilja sig och den 
gemensamma vårdnaden kvarstår är det viktigt att de kan samarbeta och 
komma överens i frågor rörande barnet. Det har länge rått delade meningar 
om vad den gemensamma beslutanderätten innefattar. Den övervägande 
majoriteten av dem som har uttalat sig i frågan är överens om att den 
gemensamma beslutanderätten inte gäller frågor som uppstår i den 
vardagliga omsorgen. Däremot måste vårdnadshavarna gemensamt fatta 
beslut bland annat i frågor som rör barnets skolgång, utfärdande av pass och 
barnets tillgång till hälso- och sjukvård.61 Boendeföräldern har inte heller 
                                                 
57 Prop. 1990/91:8, s. 31.  
58 Prop. 1997/98:7. 
59 Prop. 2005/06:99, s. 1.   
60 Metell, m.fl., Barn som ser pappa slå, s. 28 ff. 
61 Prop. 1975/76:170, s. 178. Prop. 1997/98:7, s. 54. Ryrstedt anser att även om nämnda 
exempel på vad som faller inom vardagliga beslut är just exempel, torde det stå klart att val 
eller byte av skola eller bostadsort är beslut som föräldrarna skall vara eniga om. Ryrstedt, 
Konsensus – förutsättning eller belastning för gemensamt ansvar?, s. 14. Likaså har även 
Wickström kommit fram till slutsatsen att barnets skolgång och boende kräver enighet 
mellan föräldrarna. Wickstöm, Utövande av gemensam vårdnad, JT 2002-03, s. 328 ff. 
Schiratzki som är av en annan uppfattning menar att denna tolkning blir obsolet med tanke 
på de förändringar som har skett i lagstiftningen. På grund av dessa förändringar menar 
Schiratzki att gällande rätt ställer större krav på att lagstiftningen tillhandahåller 
konfliktlösningsmodeller. Schiratzki, Vad betyder det att ha gemensam vårdnad? SvJT 
1998-99, s. 1051. Av SOU 2007:52 framgår dock att det idag krävs konsensus mellan 
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rätt att utan den andra vårdnadshavarens tillåtelse flytta till ny adress 
tillsammans med det gemensamma barnet.62 Vad gäller barnets skolgång, 
anses valet av skola vara ett så pass ingripande beslut i barnets vardag så att 
skolan blir skyldig att efter en vårdnadshavares önskemål om skola, med 
hjälp av uppgifter från folkbokföringen, undersöka att den andra 
vårdnadshavaren inte motsätter sig detta.63  
 
Det är för barnets bästa viktigt att båda föräldrarna är delaktiga i barnets 
förhållanden och tar ansvar för barnet. Ett gemensamt rättsligt ansvar kan 
många gånger bidra till att främja en god relation till båda föräldrarna. 
Särskilt viktigt är detta när de har separerat eller skilt sig och barnet därmed 
endast bor tillsammans med den ena föräldern.64 Denna grundprincip finns 
även stadgad i barnkonventionen. I artikel 18 åläggs konventionsstaterna att 
göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda 
föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. 
Det råder stor enighet om att gemensam vårdnad i de allra flesta fall är att 
föredra framför ensam vårdnad. Det kan däremot inte komma i fråga att helt 
utmönstra möjligheterna till ensam vårdnad. Det finns fall då en förälder kan 
anses vara olämplig som vårdnadshavare. Så kan fallet vara om en förälder 
har utövat våld mot barnet eller den andra föräldern, eller om föräldrarna 
inte längre kan komma överens och samarbeta i frågor rörande barnet.65  
 

4.2.2 Samarbetssvårigheter 
Ett av de huvudsakliga målen med proposition 2005/06:99 var att inför en 
förändring i föräldrabalken förstärka barnperspektivet.66 Således gjordes en 
ändring i portalparagrafen 6 kap. 2 § FB att barnets bästa skall vara 
avgörande för alla beslut gällande vårdnad, boende och umgänge. Detta 
innebär att det inte finns något annat som får gå före barnets intresse.67 
Detta var inte någon nyhet i lagen, men i och med ändringen kom det till 
klarare uttryck i lagen. Vad som är bäst för barnet måste bedömas i varje 
enskilt fall. Att i lagtexten mer utförligt ange vad som är bäst för ett barn 
skulle innebära att den nödvändiga flexibiliteten i enskilda fall skulle gå 
förlorad.68 En omständighet som det vid bedömningen skall fästas särskilt 
avseende vid är barnets behov av en nära och god kontakt med båda 
föräldrarna och att detta behov blir tillgodosett. En ytterligare bestämmelse 
som aktualiseras när en prövning av vårdnadsfrågan skall göras är 6 kap. 5 § 
FB. När domstolen tar ställning till om vårdnaden skall vara gemensam eller 
anförtros åt en av föräldrarna skall den således, enligt ett nytt tillägg i andra 
stycket, fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i 
                                                                                                                            
föräldrarna inom nämnda frågor, även om det i större utsträckning bör finnas självständig 
beslutanderätt och kompetensfördelning mellan föräldrarna. SOU 2007:52, s. 110. 
62 SOU 2005:43, s. 127 ff. 
63 JO 2002-04-12, diarienr 372-2001.  
64 Prop. 1997/98:7, s. 49. 
65 Prop. 1997/98:7, s. 49. 
66 Prop. 2005/06:99, s. 38 ff. 
67 Prop. 2005/06:99, s. 6. 
68 Schiratzki, Vårdnad och vårdnadstvister, s. 328 ff. 
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frågor som rör barnet. Denna bestämmelse betonar betydelsen av 
föräldrarnas samarbetsförmåga. Det framhålls i propositionen att gemensam 
vårdnad i de allra flesta fall är en ur barnets synvinkel mycket bra 
vårdnadsform.69 Samtidigt betonas att det inte schablonmässigt får beslutas 
om gemensam vårdnad. Om någon av föräldrarna motsätter sig denna 
vårdnadsform, skall detta tas på allvar och en prövning av de skäl som den 
föräldern framför skall göras.70  
 
Gemensam vårdnad förutsätter normalt att föräldrarna kan samarbeta med 
varandra på ett tämligen konfliktfritt sätt. Detta innebär inte att de i alla 
sammanhang måste ha samma uppfattningar, men de delade meningar som 
uppstår måste kunnas hanteras på ett sätt som inte drabbar barnet. Ett barn 
mår inte bra av ständiga konflikter mellan föräldrarna. Det är uppenbarligen 
till nackdel för barnet om den ena föräldern oavbrutet motarbetar den andra 
föräldern och försvårar situationen genom att motsätta sig den andra 
förälderns initiativ. Om föräldrarna saknar vilja och förmåga att sätta 
barnets bästa före den egna konflikten, påverkar detta omvårdnaden om 
barnet på ett mycket negativt sätt. Gemensam vårdnad skulle i dessa 
situationer endast fungera som ett verktyg för att tvinga föräldrarna att 
samarbeta, vilket naturligtvis inte är önskvärt. Gemensam vårdnad kan alltså 
vara oförenlig med barnets bästa även om konflikterna föräldrarna emellan 
inte kan sägas vara så svåra och djupa att det är omöjligt för dem att 
samarbeta. Bedömningen om vad som är barnets bästa bör göras utifrån de 
individuella förhållandena i varje enskilt fall, och någon presumtion för eller 
mot gemensam vårdnad bör inte finnas. En förutsättning för gemensam 
vårdnad torde vara att det finns en realistisk möjlighet för föräldrarna att 
gemensamt och inom rimlig tid lösa de frågor som rör barnet. De måste 
sedan framöver själva kunna hantera de delade meningar som kan uppstå, 
utan att de regelmässigt behöver hjälp utifrån för att fatta beslut och utan att 
konflikter uppstår som kan drabba barnet.71  
 
När båda föräldrarna gemensamt har vårdnaden om barnet skall de 
gemensamt utöva sina skyldigheter och rättigheter gentemot barnet. För det 
fall ena vårdnadshavaren skulle vara förhindrad att delta i ett beslut som 
ligger i linje med vårdnadsutövandet kan den andra föräldern fatta ett 
ensamt beslut endast om det beslutet inte utan nackdel kan skjutas upp. 
Enligt 6 kap. 13 § FB får en vårdnadshavare nämligen inte fatta några 
ensamma beslut som har en ingripande betydelse för barnets framtid, om 
detta inte uppenbarligen krävs utifrån barnets bästa.72 Gemensam vårdnad 
förutsätter därmed ett långtgående samarbete mellan föräldrarna och det 
kräver att föräldrarna kan ta ett gemensamt ansvar. Om en förälder ger 
uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern eller för bristande 
vilja och förmåga att vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med 
den andres, kan det vara ett tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan 
vara oförenlig med barnets bästa. Att en konflikt mellan föräldrarna 
                                                 
69 Prop. 2005/06:99, s. 49 ff. 
70 Prop. 2005/06:99, s. 51. 
71 Prop. 1997/98:7, s. 50. 
72 Prop. 1997/98:7, s. 31. 
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föreligger borde dock inte i alla fall automatsikt utesluta gemensam 
vårdnad. I vissa fall kan motsättningarna antas vara av övergående natur och 
därför inte bedömas hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor 
som rör barnet. I andra fall, dock mycket sällsynt, tar barnen inte alls skada 
av de samarbetssvårigheter som finns mellan föräldrarna. Då kan fördelarna 
med gemensam vårdnad väga upp, eftersom barnen ändå inte tar skada av 
föräldrarnas konflikt.73

 

4.3 Gemensam vårdnad mot en förälders 
vilja 

Den 1 oktober 1998 trädde nya regler om vårdnad ikraft. En av de största 
förändringarna i föräldrabalken var att domstolen fick möjlighet att besluta 
om gemensam vårdnad trots att en av föräldrarna uttryckligen motsätter sig 
det. Skulle däremot båda föräldrarna motsätta sig gemensam vårdnad, kan 
domstolen inte fatta beslut i strid mot deras vilja. Som en följd av detta 
stärktes presumtionen för gemensam vårdnad som infördes år 1992.74 Detta 
är en av grundprinciperna och den kommer till uttryck redan i 
barnkonventionen artikel 18. Där föreskrivs att konventionsstaterna skall 
göra sitt bästa för att erkännandet av principen, att båda föräldrarna har ett 
gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling, säkerställs.75 
Bakgrunden till denna regel ligger i barnets behov av en nära och god 
relation till båda sina föräldrar. Möjligheterna för att detta skall uppfyllas 
ökar avsevärt om båda föräldrarna har del i vårdnaden, är delaktiga i barnets 
förhållanden och tar ansvar för barnet.76 En förutsättning som måste vara 
uppfylld, för att domstolen skall kunna döma till gemensam vårdnad mot en 
förälders vilja, är att detta i det enskilda fallet är förenligt med barnets bästa. 
En risk som denna reglering skulle kunna medföra är att det kan bli ännu 
jobbigare för de föräldrar som befinner sig i en situation där de själva eller 
deras barn blir misshandlade av den andra föräldern. En ytterligare öppning 
för gemensam vårdnad kan i dessa fall innebära ytterliga hot för den 
misshandlade föräldern, medan det för den misshandlande föräldern blir en 
utökad möjlighet till att utöva makt över sitt offer. Dessa farhågor har i 
propositionen tagits på allvar, och därför betonas det att avgörandet alltid 
skall göras utifrån barnets bästa. Som tidigare nämnts innebär detta att rätten 
inte kan fatta något schablonmässigt beslut om gemensam vårdnad. Skulle 
en förälder anföra vägande skäl för sin ståndpunkt om ensam vårdnad är det 
oftast olämpligt att gå emot denna vilja. Om grunden för inställningen mot 
gemensam vårdnad rör sig om misshandel eller andra övergrepp från den 
andra förälderns sida, kan det vara bäst för barnet om den ena föräldern får 
ensam vårdnad.77  
 

                                                 
73 Prop. 2005/06:99, s. 51. 
74 Prop. 1992/93:8. 
75 Prop. 1997/98:7, s. 49. Prop. 2005/06:99, s. 50. 
76 SOU 1995:79, s. 80. Prop. 1997/98:7, s. 49. 
77 Prop. 1997/98:7, s. 50. 
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När de nya vårdnadsreglerna trädde i kraft den 1 juli 2006 framhölls vikten 
av att särskild uppmärksamhet bör fästas vid risken för att någon i familjen 
har blivit utsatt för övergrepp. Om en förälder motsätter sig gemensam 
vårdnad med anledning av att våld har förekommit i familjen är domstolen 
sedan lagändringen skyldig att göra en riskbedömning. Detta innebär att 
risken för att barnet far illa särskilt skall utredas. Därmed kan barnet få ett 
skydd om våld har förekommit och risken för att påståenden om övergrepp 
rör sig om falska anklagelser utredas.78 I och med lagändringen 
tydliggjordes betydelsen av risken av att barnet far illa. Dessutom luckrades 
den starka presumtionen om gemensam vårdnad upp, även om det 
fortfarande anses vara den bästa vårdnadsformen i de allra flesta fall. 
 
I förarbetena till föräldrabalken nämns två exempel på när domstolen 
normalt inte bör döma till gemensam vårdnad. Det första exemplet är när 
den ena föräldern är olämplig som vårdnadshavare, vilket stadgas i 6 kap. 7 
§ FB. Detta kan komma i fråga just när en förälder har utsatt den andra 
föräldern eller barnet för våld. Även denna regel kommer till uttryck i lagen, 
6 kap. 2 a § 2 stycket FB, där det framhålls att risken för att barnet utsätts 
för övergrepp, olovligen förs bort, hålls kvar eller annars far illa skall 
beaktas. Det andra exemplet, när ensam vårdnad uppfattas som bättre än 
gemensam, är när det finns en sådan djupgående konflikt mellan föräldrarna 
så att det inte är möjligt för dem att samarbeta i frågor om barnet.79 Det 
finns däremot ingen vägledning i hur djupgående konflikten måste vara för 
att gemensam vårdnad skall anses vara olämpligt. Men i och med denna 
lagstiftning kan domstolen döma till gemensam vårdnad trots att ena 
föräldern motsätter sig detta. Att en förälder motsätter sig gemensam 
vårdnad tyder på att det inte kan tas för givet att förutsättningar föreligger 
för ett sådant samarbete som utgör grunden för gemensam vårdnad. I 
propositionen betonas den stora betydelsen av att en helhetsbedömning av 
alla omständigheter måste göras i varje enskilt fall.80 Av vårdnadsreglerna 
som trädde ikraft den 1 juli 2006 framgår att det vid en bedömning av om 
vårdnaden skall vara gemensam skall särskilt avseende fästas vid 
föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.81

 
I den så kallade Barnkommitténs betänkande framhålls en rekommendation 
av hur barnets bästa skall tolkas och denna grundas på följande moment. 
Dels skall barnet få en möjlighet att komma till tals och ge uttryck för sin 
vilja. Dels skall en bedömning bygga på vetenskapliga och beprövade 
erfarenheter.82 Schiratzki kritiserar denna reglering eftersom den inte bygger 
på en sådan tolkning. Vidare menar hon att det saknas skäl till varför 
gemensam vårdnad mot en förälders vilja skulle vara bättre än ensam 
vårdnad. Att det skulle vara ett led till ett främjande av en nära och god 
kontakt mellan barnet och båda föräldrarna anser hon inte vara skäl nog.83 

                                                 
78 Prop. 2005/06:99, s. 42. 
79 Prop. 1997/98:7, s. 49. 
80 Prop. 1997/98:7, s. 106.  
81 Prop. 2005/06:99, s. 49 f. 
82 SOU 1997:116, s. 134. 
83 Schiratzki, Ny lagstiftning om vårdnad, s. 1104. 
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Enligt svensk statistik har nämligen sambandet mellan gemensam vårdnad 
och kontakt med den förälder barnet inte bor tillsammans med avtagit i takt 
med att gemensam vårdnad har blivit allt mer vanligt.84 Det finns en 
anledning till att en förälder motsätter sig gemensam vårdnad. Oftast beror 
det på en bakomliggande konflikt som gör det omöjligt för föräldrarna att 
samarbeta. Risken är då stor att barnet blir lidande av detta, och det torde 
inte vara till barnets bästa. Flera olika studier visar att barn som har känt sig 
indragna i föräldrarnas konflikter har haft större svårigheter och uppvisat 
symtom på missanpassning. Av dessa anledningar har det rekommenderats 
att föräldrar som är i konflikt skall slippa samarbeta.85     
 
Genom att domstolen har möjlighet att utdöma gemensam vårdnad mot en 
förälders vilja, lämnar det domstolen en något större handlingsfrihet för att 
tillgodose barnets bästa. En sådan ordning ställer stora krav på den som 
fattar beslutet. Vårdnadsutredningen som gjordes inför proposition 
1997/98:7 framhåller att det inte är självklart att en upplösning av den 
gemensamma vårdnaden är bäst för barnet bara för att ena föräldern yrkar på 
ensam vårdnad. Det är inte heller självklart att gemensam vårdnad alltid 
skall uteslutas bara för att en förälder motsätter sig denna vårdnadsform. Att 
det förhåller sig på detta sätt är ett tungt argument som talar för att 
möjligheten till att döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja skall 
finnas. Om däremot båda föräldrarna skulle motsätta sig gemensam vårdnad 
kan det inte finnas några goda förutsättningar för att detta skulle fungera, 
därför blir domstolen i sådana fall tvungen att tilldöma en av föräldrarna 
ensam vårdnad. Även om båda föräldrarna har en sådan inställning är det 
viktigt att de går på samarbetssamtal där de kan få hjälp med att närma sig 
varandra och förstå att gemensam vårdnad torde vara det bästa för barnet.86   
 
Gemensam vårdnad byggde från början på utgångspunkten att föräldrarna 
kan samarbeta och enas i frågor som rör barnet. I och med den förändringen 
i lagen, att domstolen har möjlighet att döma till gemensam vårdnad mot en 
förälders vilja, har denna utgångspunkt fått modifieras något. Om domstolen 
fattar beslut om gemensam vårdnad mot en förälders vilja, har domstolen 
även möjlighet att fatta beslut om boende och umgänge. Anledningen till 
detta är att dessa frågor annars kan vara något som föräldrarna inte kommer 
att kunna enas om. Oftast är det lättare för en förälder att acceptera att 
barnet får bo hos den andra föräldern, än att inte ens få del i vårdnaden.87 
Även om boende och umgänge kan vara stora frågor som ger upphov till 
konflikter krävs det ändå att föräldrarna skall kunna samarbeta i många 
andra frågor i barnets vardag. Vårdnadsutredningen diskuterar möjligheten 
för domstolen att besluta om en uppdelning av vårdnadshavarnas uppgifter 
mellan föräldrarna, så parterna blir ansvariga för olika frågor rörande barnet. 
Detta står dock inte i samklang med önskemålet om att föräldrarna skall 
kunna samarbeta i så stor utsträckning som möjligt. Därför avvisades detta 

                                                 
84 Schiratzki, Vårdnad och vårdnadstvister, s. 113 ff. 
85 Schiratzki, Ny lagstiftning om vårdnad, s. 1104. 
86 Prop. 1997/98:7, s. 51. 
87 Prop. 1997/98:7, s. 51. 
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förslag.88 För att nå en lösning av problemet med gemensam vårdnad när 
föräldrarna inte kommer överens, föreslog vårdnadsutredningen att en 
förtydligande bestämmelse om vårdnadens utövande skulle införas. 
Förslaget innebar att den förälder som hade barnet boende hos sig skulle 
bestämma i alla frågor rörande barnets vardagliga omsorg.89 Även detta 
förslag avvisades, denna gång med hänvisning till att det skulle vara svårt 
att skriva en så tydlig lagregel att det löser problemen. Regeringen menade 
dock att denna fråga skulle kunna komma att tas upp igen.90 Sommaren 
2007 hade SOU 2007:52 utarbetats, där det diskuteras om vad det finns för 
möjligheter att genom en kompetensfördelning mellan föräldrarna underlätta 
ett gemensamt vårdnadsansvar. I betänkandet diskuteras även beslutanderätt 
för boendeföräldern på visst sätt.91       
 

4.3.1 Praxis 
Det finns ingen direkt vägledning, varken i lag eller i förarbeten, om när 
samarbetssvårigheterna är av sådan omfattning att gemensam vårdnad inte 
kan anses vara det bästa för barnet. Därför följer en redogörelse av hur 
bedömningar har gjorts i olika rättsfall. På så sätt är det möjligt att få fram 
den avvägning som går att skönja genom praxis. Av redogörelsen framgår 
även förändringar som har gjorts i lag och den utveckling som har skett i 
och med dessa förändringar. 
 

4.3.1.1 NJA 1999 s. 451 
I NJA 1999 s. 451 yrkade modern på ensam vårdnad om parternas tre 
gemensamma barn. Modern menade att gemensam vårdnad inte skulle 
fungera, bland annat med anledning av faderns kvinnosyn och bristen av 
respekt för modern. Hon hade varit förtryckt i deras äktenskap då han hade 
en mycket negativ attityd mot kvinnor och i allmänhet var väldigt dominant. 
Modern hävdade att hon hade försökt att få en fungerande relation med 
barnens fader och gjort allt för att bortse från de motsättningar som fanns 
dem emellan. Detta har inte lyckats och hon hade ingen förhoppning om att 
det skulle bli bättre. De hade försökt med samarbetssamtal, men även dessa 
misslyckades. Fadern å sin sida anförde att modern hade svårt att hålla 
ordning på barnen och hennes förmåga att vara en god förebild räckte inte 
till.  
 
TR fann att det av utredningen framgick att båda föräldrarna var lämpliga 
som vårdnadshavare för barnen. Det framgick även att olikheterna och 
motsättningarna dem emellan har medfört problem i det nödvändiga 
samarbetet avseende barnen. Därmed fann TR det vara bäst för barnen att en 
förälder skulle anförtros ensam vårdnad. Eftersom modern var den som hade 
varit hemma mest med barnen och eftersom barnen redan bodde hos 
                                                 
88 Prop. 1997/98:7, s. 51 f. 
89 SOU 1995:79, s. 9. 
90 Prop. 1997/98:7, s. 55. 
91 SOU 2007:52. 
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modern, tillerkändes hon vårdnaden om barnen. HovR fastställde TR:ns 
dom. Fadern överklagade och yrkade att HD med ändring av HovR:ns dom 
skulle utdöma gemensam vårdnad om barnen, samt att barnen skulle ha sitt 
stadigvarande boende hos honom. Modern bestred ändringen. Som tidigare 
anförts var det inte möjligt att före 1998 års lagändring låta föräldrar som 
inte var gifta med varandra ha gemensam vårdnad om sina barn, om en 
förälder motsatte sig detta. Efter ändringen i 6 kap. 5 § FB är detta numera 
möjligt, och syftet med detta är att främja en god kontakt mellan barnen och 
båda föräldrarna. Av denna lagändring framgår att det förutsätts att 
gemensam vårdnad är det bästa för barnet, om det inte har framkommit 
särskilda omständigheter som talar mot gemensam vårdnad. HD kom fram 
till att det visserligen förekom vissa meningsskiljaktigheter mellan 
föräldrarna som ledde till att deras samarbete inte löpte smärtfritt. HD 
konstaterade dock att dessa samarbetssvårigheter inte var av sådant slag som 
enligt förarbetena skulle förhindra domstolen att förordna om gemensam 
vårdnad. Den rådande presumtionen i lagstiftningen, att gemensam vårdnad 
är det bästa för barnet var så pass stark och de särskilda omständigheter som 
krävs för att ensam vårdnad skall komma i fråga förelåg inte. Utredaren i 
målet menade att det därmed fanns förutsättningar för gemensam vårdnad, 
och att barnen har mycket mer att vinna på detta. HD menade att bristen av 
en kontakt mellan föräldrarna skulle öka i och med ensam vårdnad. HD 
ändrade därmed HovR:ns dom och förordnade om gemensam vårdnad om 
barnen.92   
 
I detta rättsfall var samarbetssvårigheterna inte av sådant slag att domstolen 
ansåg att ensam vårdnad skulle vara det bästa för barnen. Detta beror dels på 
den starka presumtion som fanns, om att det bästa för barnet är gemensam 
vårdnad. Dels gör domstolen, genom att ge föräldrarna ett påtvingat 
gemensamt rättsligt ansvar, ett försök att få dem att samarbeta. 
Presumtionen om att gemensam vårdnad är det bästa för barnet har luckrats 
upp i och med proposition 2005/06:99. Det framgår dessutom tydligt av 
samma proposition att gemensam vårdnad aldrig skall vara ett verktyg för 
att få föräldrar att samarbeta. Därmed torde utgången ha blivit annorlunda 
om en bedömning hade gjorts efter den nya lagen trädde ikraft. 93 Detta 
avgörande har även kritiserats av Ryrstedt, som i sin artikel understryker det 
som anförs i propositionen.94 Även om gemensam vårdnad torde vara det 
bästa för barnet i de allra flesta fallen, framhålls det av propositionen att det 
är viktigt att inte schablonmässigt förlita sig på en viss modell.95 Det finns 
fall när en förälder kan vara olämplig som vårdnadshavare, eller fall när 
ensam vårdnad inte är det bästa för barnet. Precis som det betonas i 
propositionen är det viktigt att domstolen använder sig av möjligheten, att 
döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja, med stor försiktighet 
och lyhördhet.96  
 

                                                 
92 NJA 1999 s. 451. 
93 Prop. 2005/06:99, s. 49 ff. 
94 Ryrstedt, Gemensam vårdnad inte alltid det bästa för barn, JT 2000-01, s. 423. 
95 Prop. 1997/98:7, s. 49. 
96 Prop. 1997/98:7, s. 106. 
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4.3.1.2 RH 1999:13 
Även detta rättsfalls prejudikatvärde kan diskuteras, särskilt med tanke på 
2006 års lags ikraftträdande. I detta fall förekom stora samarbetssvårigheter 
föräldrarna emellan. Fadern utsatte modern för våld under förhållandet, 
vilket avsevärt försvårade samarbetet mellan föräldrarna. Att modern hade 
blivit utsatt för det våld hon hävdade var inte styrkt, enligt de beviskrav som 
finns uppställda i brottmål. Däremot ansåg domstolen att hennes 
beskrivning, av våld och övergrepp som hon skulle ha varit utsatt för, gav 
intrycket av att vara självupplevda. Domstolen menade att de 
samarbetssvårigheter som förelåg skulle utgöra en risk för att barnen skulle 
fara illa. Samtidigt framhöll HovR att ensam vårdnad skulle kunna resultera 
i att ett samarbete mellan föräldrarna aldrig skulle ske, med tanke på att 
detta inte på samma sätt behövs vid ensam vårdnad. Istället ansåg domstolen 
att gemensam vårdnad skulle tvinga fram ett samarbete i och med det 
gemensamma rättsliga ansvar som denna vårdnadsform innebär. Därmed 
skulle barnen få en bättre relation till båda sina föräldrar. HovR dömde till 
gemensam vårdnad mot en förälders vilja.97 Precis som i det tidigare 
rättsfallet har domstolen även här använt gemensam vårdnad som ett 
verktyg för att tvinga ihop föräldrarna och få dem att samarbeta.98  
      

4.3.1.3 NJA 2000 s. 345 
I rättsfallet NJA 2000 s. 345 yrkade modern på ensam vårdnad om parternas 
två gemensamma barn. Hon ansåg att fadern var olämplig som 
vårdnadshavare och motsatte sig gemensam vårdnad på grund av att hon 
hade blivit misshandlad av honom. De saknade all förmåga att kommunicera 
med varandra. Under äktenskapet uppträdde fadern ofta hotfullt och vid 
några tillfällen slog han henne och barnen. När modern sedan ansökte om 
äktenskapsskillnad försökte hon få barnen att ha en fortstatt god relation 
med sin fader. Det uppstod dock flera konflikter mellan parterna och även 
mellan fadern och barnen. Vid flera av de utsatta tillfällena som barnen 
skulle ha haft umgänge med deras fader var det svårt att få dem att följa 
med. Vid ett tillfälle då han skulle hämta barnen uppstod en konflikt mellan 
föräldrarna, varpå fadern gick fram till modern och tog strypgrepp på henne. 
Han dömdes för misshandel till villkorlig dom och samhällstjänst. Vidare 
meddelades han besöksförbud, som han vid senare tillfällen påstås ha brutit 
mot. Fadern å sin sida anförde att han skulle tillerkännas vårdnaden, 
eftersom han bättre än modern skulle kunna tillgodose barnens behov av en 
nära och god kontakt med båda föräldrarna. Han menade att modern vid mer 
än hälften av alla umgängestillfällena har förvägrat honom att träffa barnen 
och att hon därmed aktivt har motarbetat ett fungerande umgänge. 
 
HD gjorde den bedömningen att båda föräldrarna var lämpliga 
vårdnadshavare. Misshandeln ansågs inte i detta fall innebära att fadern 
skulle vara olämplig som vårdnadshavare, och inga andra omständigheter i 
utredningen gav stöd för en sådan slutsats. Däremot sågs misshandeln som 
                                                 
97 RH 1999:13. 
98 Prop. 2005/06:99, s. 50 f. 
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ett exempel på de samarbetssvårigheter som rådde parterna emellan. 
Utredningen visade även att dessa svårigheter fortsatte. Sedan fadern 
lämnade hemmet två år tidigare hade föräldrarna inte en enda gång samrått 
med varandra gällande barnen. Enligt HD:s mening rådde det en så svår och 
djup konflikt mellan föräldrarna att det var omöjligt för dem att samarbeta i 
frågor som rör barnen. Därför borde vårdnaden endast tillfalla en av dem, 
och med hänsyn till barnens bästa anförtroddes vårdnaden åt modern.99  
 
I och med detta avgörande har HD ställt upp en gräns för när gemensam 
vårdnad inte är till barnets bästa, utan att vårdnaden på grund av 
samarbetssvårigheter skall tillerkännas en av föräldrarna. Utan detta 
avgörande har det varit svårt att bedöma vilka krav som skall vara uppfyllda 
för att en konflikt skall vara så pass djupgående att domstolen bör frångå 
den dåvarande huvudregeln om gemensam vårdnad. HD fann att skäl 
förelåg för att gå emot den rådande presumtionen att gemensam vårdnad är 
det bästa för barnet. Det var dock inte själva misshandeln av modern och det 
besöksförbud som utdömdes, som utgjorde skäl för ensam vårdnad. En 
omständighet som talar mot gemensam vårdnad kan vara precis som 
situationen i detta rättsfall, att den ena föräldern har gjort sig skyldig till 
våld mot den andra föräldern. Av HD:s domskäl framgår att misshandeln i 
sig inte gav stöd för att mannen skulle vara olämplig som vårdnadshavare. 
HD karaktäriserade denna händelse som en enstaka överilad handling. 
Domstolsprövningen behandlade aldrig våldsfrågan i sig, utan behandlade 
våld som en del av den konflikt som förelåg mellan föräldrarna. Erforderlig 
våldshänsyn togs därmed inte i detta fall, utan det som utgjorde grund för 
denna dom var samarbetssvårigheterna mellan föräldrarna. Ryrstedt 
ifrågasätter HD:s ställningstagande i denna del av avgörandet. Den fråga 
som aktualiseras är om utgången hade varit densamma om detta 
misshandelstillfälle inte hade följts upp av så grava samarbetssvårigheter. 
Eftersom HD endast har beaktat samarbetssvårigheterna torde fallet inte 
vara sådant. Detta skulle i så fall kunna innebära att en förälder kan tvingas 
leva i ständig skräck och oro för den andra föräldern, vilket i sin tur kan gå 
ut över barnet. Även ett separat misshandelstillfälle torde medföra dessa 
känslor hos den som har blivit utsatt.100 Likaså ställer sig Schiratzki 
tveksam till detta resonemang och menar att rättsfallet har ett 
prejudikatvärde vad gäller domslutet. Däremot får inte domskälen samma 
genomslagskraft. Om de nya reglerna hade tillämpats i detta fall hade HD 
troligtvis lagt större vikt vid misshandeln.101      
 

4.3.1.4 NJA 2006 s. 26 
I rättsfallet NJA 2006 s. 26 yrkade fadern på ensam vårdnad om parternas 
två gemensamma barn. När parterna fortfarande var sammanboende 
knivhögg modern sin sambo flera gånger vid ett tillfälle, inför deras ena 
barn. Hon dömdes för försök till dråp och överlämnades till rättspsykiatrisk 
                                                 
99 NJA 2000 s. 345. 
100 Ryrstedt, Gemensam vårdnad inte alltid det bästa för barn, JT 2000-01, s. 428. 
101 Schiratzki, Nya regler om vårdnad m.m., Ny Juridik 3:06, s. 56. Schiratzki, Barnrättens 
grunder, s. 110. 
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vård med särskild utskrivningsprövning. Efter denna händelse separerade 
parterna och barnen blev omhändertagna med stöd av LVU under de tre 
följande månaderna. Anledningen till omhändertagandet var att modern 
hade gjort en polisanmälan om att fadern skulle ha förgripit sig sexuellt på 
dottern. När utredningen lades ned efter tre månader, flyttade fadern och 
barnen till ett akut- och utredningshem för vidare utredning och för att få 
möjlighet att återknyta kontakten. Sedan fick barnen sitt stadigvarande 
boende hos fadern, som även beviljades en kontaktfamilj som avlastning. 
Barnen fick ha umgänge med modern två timmar i veckan i närvaro av en 
kontaktperson. Den gemensamma vårdnaden kvarstod. Efter dessa händelser 
saknade fadern förmåga att samarbeta med modern, men tyckte samtidigt att 
det var viktigt att barnen hade kontakt med henne. Fadern kände att han var 
rädd för barnens moder och att det aldrig skulle finnas några förutsättningar 
för ett samarbete dem emellan inom ramen för den gemensamma vårdnaden. 
Modern anförde däremot att parterna visst hade kunnat samarbeta i frågor 
rörande barnen, och att de har haft viss kontakt genom socialtjänsten. Hon 
menade att fadern hade sådana brister som vårdnadshavare att barnen 
behövde två vårdnadshavare.102  
 
Möjligheten att döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja måste 
användas med stor försiktighet och lyhördhet. Om den som motsätter sig 
gemensam vårdnad anför vägande skäl för sin ståndpunkt, är det oftast 
lämpligast att inte gå emot den personens vilja. En förälder som lever i 
ständig oro och skräck för den andra föräldern, kan vid en gemensam 
vårdnad vara dåligt rustad att tillgodose barnets behov av trygghet och 
omsorg.103 Fadern ville inte ha någon kontakt med modern, eftersom han 
kände rädsla och oro. Det finns ingen anledning att ifrågasätta denna 
inställning med tanke på det som har hänt. Det borde inte vara möjligt att 
kräva att någon skall behöva ha direkt kontakt med en person som har utsatt 
en för ett så allvarligt övergrepp som i detta fall. HD menade att en 
gemensam vårdnad inte kan vara förenlig med barnens bästa, under dessa 
förhållanden. Det framgår av utredningarna att båda föräldrarna är medvetna 
om vikten av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Något som 
fadern har visat under den tid som parterna har levt isär. Han hade även för 
avsikt att anlita en lämplig person som skulle vara till hjälp och kunna 
medla mellan parterna, gällande sådant som rör barnen. Ingenting har 
framkommit som skulle tyda på att fadern skulle vara olämplig som 
vårdnadshavare, trots att modern har hävdat detta. HD förordnade att fadern 
skulle få ensam vårdnad om parternas gemensamma barn.104                
 
Tidpunkten för detta domslut var efter 2006 års lag trädde ikraft och står i 
tydlig överenskommelse med denna lag. Det har tidigare hos domstolarna 
funnits en tendens att inte fullt ut beakta det resultat gemensam vårdnad kan 
få vid ett utdömande av denna vårdnadsform, när en förälder har gjort sig 
skyldig till övergrepp mot någon i familjen. I och med 2006 års lagändring 

                                                 
102 NJA 2006 s. 26. 
103 Prop. 1997/98:7, s. 48, 107. 
104 NJA 2006 s. 26. 
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har det därför i propositionen betonats att en riskbedömning alltid skall 
göras.105  
 

4.3.1.5 NJA 2007 s. 382 
I detta fall var parterna inte gifta eller sammanboende, men de hade en 
gemensam treårig dotter. Fadern yrkade att parternas gemensamma barn i 
första hand skulle ha sitt stadigvarande boende hos honom, i andra hand 
växelvis boende. Modern bestred detta och yrkade själv på ensam vårdnad. 
Fadern menade att det fanns goda förutsättningar för gemensam vårdnad. De 
hade visserligen haft vissa meningsskiljaktigheter, men inte värre än att de i 
stort sätt alla gånger hade lyckats komma fram till en överenskommelse. 
Fadern kände även en rädsla av att förlora kontakten med dottern om TR 
skulle förordna om ensam vårdnad för modern, då han menade att hon inte 
kunde tillgodose barnets behov av en nära och god kontakt med båda 
föräldrarna. Modern å sin sida anförde att det förelåg djupa 
samarbetssvårigheter mellan parterna. De hade ett tidigare tvistemål bakom 
sig, och hade sammanlagt processat i 18 månader. TR fann att 
samarbetssvårigheterna inte var av så pass allvarlig grad att det skulle vara 
till barnets bästa att den gemensamma vårdnaden skulle upphöra utan fann 
att den gemensamma vårdnaden skulle bestå. 
 
I HovR framkom ytterligare exempel på samarbetssvårigheter mellan 
parterna. Modern menade att hon hade svårt att kommunicera med fadern, 
eftersom han visade aggressiva tendenser när hon ville diskutera i frågor 
angående barnet. Detta ledde till att all kommunikation efter dessa 
konflikttillfällen skedde via SMS och mail. Hon kände sig kränkt av fadern 
då han anlitade en person som skulle ta reda på hennes schema. Hon var 
även orolig över det kontrollbehov han verkade ha, särskilt med tanke på att 
han köpte en lägenhet intill hennes. Modern ansåg att det fanns stora 
svårigheter att diskutera frågor kring dotter. Till exempel tog det flera 
månader innan fadern skrev på ansökan om köplats till förskolan.  
 
Av utredningen i HovR framgick att parterna hade haft konflikter av 
varierande art och omfattning sedan dottern föddes. Rättsliga processer hade 
pågått och de har haft svårt att komma överens i viktiga frågor rörande 
dottern. HovR menade att det inte är helt omöjligt för parterna att samarbeta. 
Detta har visats på de visserligen sparsamma kontakterna via SMS och mail. 
Detta samarbete är dock inte tillräckligt, utan samarbetssvårigheterna ansågs 
vara av sådan natur att det bästa för dottern var att den gemensamma 
vårdnaden upplöstes och den ensamma vårdnaden tillföll modern. HD 
fastställde HovR dom.106     
 
Precis som tidigare nämnda rättsfall från år 2006 visar även detta rättsfall att 
reglerna efter 2006 års lags ikraftträdande har haft genomslag. Dessa domar 
explicerar vikten av föräldrarnas samarbetsförmåga för att gemensam 
vårdnad skall vara den bästa vårdnadsformen. Domarna visar även att 
                                                 
105 Schiratzki, Nya regler om vårdnad m.m., Ny juridik, s. 56. 
106 NJA 2007 s. 382. 
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barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna inte skall 
väga tyngre än risken för att barnet far illa på grund av de 
samarbetssvårigheter som föreligger mellan föräldrarna. 
       

4.4 Gemensam vårdnad när våld har 
förekommit    

Frågan är hur domstolen skall göra sin bedömning av om gemensam 
vårdnad är till barnets bästa när våld har förekommit mellan föräldrarna. När 
det i proposition 1997/98:7 föreslogs att domstolen skulle ha möjlighet att 
döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja framhölls att ett sådant 
motstånd måste tas på allvar. Om grunden för ett motstånd skulle ligga i att 
den föräldern har blivit utsatt för misshandel eller andra typer av övergrepp 
torde gemensam vårdnad inte ligga i linje med barnets bästa. Det framgår 
dock av propositionen att övergrepp inom familjen inte alltid skall utesluta 
gemensam vårdnad, utan att det skall göras en bedömning i varje enskilt 
fall.107 Lagutskottet har däremot i sitt betänkande menat att i de fall den ena 
föräldern utsätter den andra föräldern eller någon annan i familjen, för våld, 
trakasserier eller annan kränkande handling bör gemensam vårdnad vara 
utesluten.108

 
Som ovan nämnts krävs det att vårdnadshavare vid gemensam vårdnad fattar 
besluten gemensamt, när det handlar om frågor som ligger i linje med 
vårdnadsutövandet.109 Frågan är hur ett sådant samarbete skall fungera när 
våld har förekommit mellan föräldrarna. Den gemensamma vårdnaden kan 
innebära ingrepp i en förälders möjligheter att skydda sitt barn från att fara 
illa. Det kan också innebära ett ingrepp i en förälders möjlighet att skydda 
sig själv från våld och övergrepp av den andra föräldern. Efter en skilsmässa 
eller en separation där den ena parten har blivit utsatt för våld, kan 
gemensam vårdnad bli ett nytt institut för att fortsätta ha kontroll och 
fortsätta utöva makt och våld över den andra.   
 
Om en person lever med ständig rädsla över att bli utsatt för någon typ av 
övergrepp av den person som han eller hon tvingas samarbeta med, kan 
detta gå ut över barnet på ett negativt sätt. Detta kan hindra föräldern i sitt 
utövande av vårdnaden och påverka möjligheten att tillgodose barnets behov 
av trygghet och omsorg.110  
 
Det är inte ovanligt att en person som har utsatt sin partner för fysiskt och 
psykiskt våld även ser sitt barn som en ägodel som kan vara dem till lags, 
kontrolleras och bestraffas. Att dessutom ha misshandlat sin partner inför 
deras gemensamma barn är ett tecken på att denna förälder kanske inte 
lämpar sig som vårdnadshavare. Det finns flera olika studier som visar att 
                                                 
107 Prop. 1997/98:7, s. 50 ff. 
108 Bet 1997/98: LU 12, s. 20. 
109 Prop. 1997/98:7, s. 31. 
110 Prop. 1997/98:7, s. 107. 
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om en person misshandlar sin partner, är sannolikheten stor att även barnet 
blir utsatt för misshandel.111 Gemensam vårdnad när våld har förekommit 
mellan föräldrarna innebär alltså inte bara en indirekt risk för barnet genom 
att ena föräldern riskerar att bli utsatt för våld och därmed tvingas leva i 
ständig oro. Det innebär även en direkt risk för barnet att själv blir utsatt för 
misshandel och övergrepp.112  
 
Enligt direktiven i den så kallade kvinnovåldskommissionen skall våld mot 
kvinnor behandlas utifrån ett kvinnoperspektiv. Samtidigt är kvinnan oftast 
inte bara hustru eller sambo, utan även moder till ett med förövaren 
gemensamt barn. Att bli utsatt för våld och övergrepp påverkar självklart en 
människa väldigt mycket och det går då ut över barnet på ett negativt sätt.113

  

4.4.1 Kompetensfördelning 
Av den redogörelse av rättsfall som har gjorts, angående gränsdragningen av 
när samarbetssvårigheterna är för stora för att domstolen skall utdöma 
gemensam vårdnad, framgår att det inte finns något krav på att relationen 
föräldrarna emellan måste vara helt konfliktfri. Vissa förändringar har 
visserligen skett i och med 2006 års lagstiftning. Dels har en ökad betoning 
av föräldrarnas samarbetsförmåga gjorts, och särskild uppmärksamhet skall 
fästas vid risken att någon i familjen har utsatts för våld eller övergrepp. 
Dels kan en förändring skönjas i de två rättsfall som tas upp i uppsatsen, 
som har tillkommit efter denna lag har trätt ikraft. Det är bara ett och ett 
halvt år sedan lagen trädde ikraft, vilket innebär att det är för tidigt att med 
säkerhet utröna vilken betydelse lagändringarna får i praktiken. Av den 
anledningen är det svårt att säga var gränsen skall dras för när 
samarbetssvårigheterna är för allvarliga för att gemensam vårdnad skall vara 
det bästa för barnet. Eftersom det är barnets bästa som är norm för alla 
beslut som fattas, innebär det att det kan finnas fall där gemensam vårdnad 
skulle kunna utdömas även om våld har förekommit mellan föräldrarna.  
 
Schiratzki talar om möjligheten till konfliktlösningsmodeller för det fall 
gemensam vårdnad har utdömts när kraftiga konflikter föreligger mellan 
föräldrarna.114 Ett sätt att lösa konflikter som uppstår mellan föräldrarna i 
utövandet av vårdnaden är att hänskjuta dessa till domstol eller annan 
myndighet. Detta talar dock emot den målsättning som finns att försöka 
minska antalet vårdnadsrelaterade fall. En annan lösning skulle kunna vara 
att domstolen i samband med ett utdömande av gemensam vårdnad, även 
utdömer en uppdelning av vårdnadsutövandet där den ena vårdnadshavaren 
får ett något större inflytande än den andre. Detta strider dock mot den 
ideologi som hävdar att gemensam vårdnad för barnets bästa kräver att 
föräldrarna har ett gemensamt utövande över vårdnaden och lika rättigheter i 

                                                 
111 SOU 1995:60, s. 364. 
112 Socialtjänstens projektredovisning, Barn i skuggan av våldet, s. 14 f. 
113 SOU 1995:60, s. 363. 
114 Schiratzki, Vad betyder det att ha gemensam vårdnad? SvJT 1998-99, s. 1049. 
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detta utövande. Trots detta tror Schiratzki att en kompetensuppdelning är en 
nödvändighet för att reducera antalet föräldrakonflikter.115

 
Domstolen har idag möjlighet att vid beslut om gemensam vårdnad även 
fatta beslut rörande barnets boende och umgänge. Detta är något som annars 
skulle kunna bli föremål för en ny konflikt, särskilt när samarbetssvårigheter 
redan existerar. Andra viktiga frågor som barnets skolgång och 
religionsutövning är dock något som lämnas till föräldrarna att besluta om, 
och om gemensam vårdnad föreligger skall frågorna beslutas av föräldrarna 
gemensamt. Andra områden som kräver båda vårdnadshavarnas samtycke är 
bland annat utfärdande av pass, ändring av barnets folkbokföring, vid 
insatser från hälso- och sjukvård och andra förmyndarfrågor. Det finns dock 
undantag från huvudregeln att båda vårdnadshavarnas samtycke krävs. Till 
exempel kan utfärdande av pass utfärdas utan tillstånd från båda 
vårdnadshavarna om föräldern har inhämtat ett yttrande från socialnämnden. 
Därmed finns det flera möjligheter att utöva gemensam vårdnad, utan att 
besluten måste fattas gemensamt.116 Av betänkandet SOU 2007:52 framgår 
olika förslag på en kompetensfördelning mellan föräldrarna, och vilka för- 
och nackdelar dessa kan medföra. Bland annat skulle domstolen kunna ges 
möjlighet att besluta om att ena vårdnadshavaren skall ges rätt att ensam 
besluta i en viss fråga. Ett annat förslag är att domstolen delar upp 
vårdnadshavarnas uppgifter mellan dem.117   
 
Av tidigare betänkanden framgår att en detaljreglering av vad som mer 
exakt skall ingå i beslutanderätten inte är önskvärt. Detta skulle kunna leda 
till att det på grund av en reglering skapas nya tvister eller stärker redan 
befintliga tvister, snarare än att lösa dem. Gemensam vårdnad handlar om 
att föräldrarna gemensamt skall komma överens och i samförstånd 
organisera utövandet av vårdnaden. Det skulle dessutom vara omöjligt att 
kunna förutse alla tänkbara situationer som kan uppstå. Av direktivet 
framgår att om det föreligger så pass djupa konflikter att föräldrarna inte kan 
komma överens i frågor som gäller utövandet av vårdnaden, torde 
gemensam vårdnad inte vara till barnets bästa. Det är alltså inte önskvärt att 
detaljreglera och dela upp beslutanderätten när föräldrarna inte kommer 
överens eftersom det i så fall föreligger en konflikt. Denna konflikt kan leda 
till att det inte finns några goda förutsättningar för gemensam vårdnad.118

 
Gemensam vårdnad är den norm som är rådande i Sverige. Som reglerna är 
utformade idag finns det ett krav på konsensus för att denna vårdnadsform 
skall vara möjlig. Föräldrarna måste kunna komma överens och samarbeta i 
frågor som rör barnet. Detta kan innebära stora svårigheter för föräldrar som 
har samarbetssvårigheter, eller när våld har förekommit mellan dem. Efter 
en separation eller skilsmässa kan stora slitningar föreligga mellan 
föräldrarna och hinder för samarbetet kan bland annat vara att föräldrarna 
har olika uppfattningar om uppfostran, eller att en förälder vill sabotera. 
                                                 
115 Schiratzki, Vad betyder det att ha gemensam vårdnad? SvJT 1998-99, s. 1050. 
116 Schiratzki, Vad betyder det att ha gemensam vårdnad? SvJT 1998-99, s. 1054. 
117 SOU 2007:52, s. 93 ff. 
118 SOU 2005:43, s. 135 ff. 
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Därför skulle en kompetensuppdelning kunna ge en ökad möjlighet till att få 
gemensam vårdnad att fungera bättre, eller ge en utsatt förälder ett ökat 
skydd. Ryrstedt poängterar att lagstiftaren har bortsett från de svårigheter 
som kan uppstå, eftersom det vid tiden för lagändringen var det aktuella 
rättsläget som låg till grund för utformandet av lagen. Detta innebär att de 
föräldrar som då fick gemensam vårdnad antingen hade varit överens eller 
åtminstone inte motsatt sig det. När gemensam vårdnad enligt dagens 
lagstiftning kan påtvingas, blir effekterna helt andra.119 Som ett resultat av 
det starka kravet på konsensus, kan en förälder och barnet hamna i en status 
quo situation på grund av att den andra föräldern inte vill samarbeta i en 
fråga som kräver ett gemensamt beslut. Detta innebär att barnet måste 
stanna kvar i de omständigheterna som föreligger, eftersom föräldrarna inte 
är överens om en förändring. Om en förälder handlar mot den andra 
förälderns vilja kränks gränserna för den gemensamma vårdnaden.120    
 
I betänkandet SOU 2007:52 presenteras ett förslag på en ny ordning. En 
upplösning av den gemensamma vårdnaden är en åtgärd med mycket 
ingripande verkningar. Det finns en påtaglig risk att barnets relation till den 
förälder som inte får del i vårdnaden blir allt sämre. När en förälder fråntas 
det rättsliga ansvaret för barnet finns inte längre någon anledning för 
föräldrarna att ha någon kontakt med varandra. Det kan leda till att även 
barnet tappar kontakten med sin förälder. Detta är något som påverkar 
barnet under hela uppväxten och kanske resten av livet. Frågan är om det 
priset är värt att betala för att hålla fast vid ett av den gemensamma 
vårdnadens grundläggande element, gemensam beslutanderätt. Förslaget i 
detta betänkande innebär att en modell för tvistelösningar skulle ställas upp. 
Denna modell skulle omfatta en på förhand bestämd kompetensfördelning 
mellan föräldrarna för ett visst begränsat antal områden, som ofta blir 
föremål för tvister. Det är dock inte aktuellt att införa en heltäckande 
tvistelösningsmöjlighet som skulle kunna komma ifråga för alla tänkbara 
situationer som kan uppstå. I så fall skulle principen om inriktning på 
samarbete gå förlorad. I vissa fall är det dessutom helt uppenbart att den 
gemensamma vårdnaden måste upplösas. Det finns redan i dagens regelverk 
lösningsmekanismer för det fall samarbetssvårigheterna är svåra. Som 
tidigare anförts har domstolen möjlighet att besluta i frågor om barnets 
boende och umgänge, även om den gemensamma vårdnaden kvarstår. 
Förslaget i SOU 2007:52 avser således endast utöka området för 
kompetensfördelning mellan föräldrarna.121 De risker denna utvidgade 
möjlighet kan leda till är att föräldrarna inte ens försöker enas i frågor, när 
de vet att de kan få den hjälpen av samhället. Det skulle kunna leda till 
onödiga processer kring barnet.122 Dessa farhågor har beaktats i direktivet 
och en lösning skulle kunna vara att arbeta fram en beslutsordningsmodell 
som förhindrar ett sådant resultat. Dessutom finns det möjlighet att genom 
ett sådant regelverk undvika flera vårdnadstvister.123  

                                                 
119 Ryrstedt, Konsensus – förutsättning eller belastning för gemensamt ansvar?, s. 18 f.  
120 Ryrstedt, Kravet på konsensus – till barnets bästa?, SvJT 2003, hft 3, s. 341. 
121 SOU 2007:52, s. 89 ff. 
122 SOU 2005:43, s. 148. SOU 2007:52, s. 92. 
123 SOU 2007:52, s. 92. 
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4.5 Hur behandlas uppgifter om våld som 
framkommer under en  
vårdnadsutredning? 

När ena föräldern motsätter sig gemensam vårdnad med anledning av att 
han eller hon känner rädsla för den andra föräldern på grund av misshandel 
eller andra övergrepp, aktualiseras frågan hur domstolen skall behandla 
dessa uppgifter. Samtidigt är detta en mycket besvärlig situation för den 
förälder som är övertygad om att barnet kommer att fara illa på grund av den 
andra föräldern. Frågan är vad som händer om domstolen inte har tilltro till 
de uppgifter som framkommer, utan att anklagelserna om våld skulle vara 
ett sätt att få ensam vårdnad. Det skulle i sådana fall ge intrycket av att den 
föräldern inte är samarbetsvillig, och därmed inte kan tillgodose en nära och 
god kontakt mellan barnet och den andra föräldern. Detta skulle innebära att 
den förälder som lämnar uppgifter om våld och inte blir betrodd, skulle 
riskera att förlora i en vårdnadstvist. Å ena sidan är det en förälders 
skyldighet att se till att barnet får god omsorg, trygghet och skydda barnet 
från att fara illa. Å andra sidan riskerar en förälder, som kämpar för att 
skydda sitt barn från den andra förälder, att blir anklagad för 
umgängessabotage.124 Anledningen till att en domstol skulle misstänka att 
en förälder inte är samarbetsvillig och lämnar falska uppgifter om att våld 
har förekommit är att detta inte är helt ovanligt.125 Om en förälder falskt 
skulle anklaga den andra föräldern för att ha begått våldshandlingar, skulle 
detta innebära att den anklagade föräldern riskerar att förlora sitt barn och 
barnet riskerar att förlora den ena föräldern. Men om uppgifterna skulle 
stämma och den anklagande föräldern inte blir betrodd, skulle detta innebära 
att barnet riskerar att fara illa och att den anklagande föräldern riskerar att 
förlora sitt barn. Därför är det väldigt viktigt att domstolen alltid tar alla 
anklagelser på allvar och utreder om det finns risk för att barnet far illa, med 
utgångspunkt från alla omständigheter som föreligger i det enskilda fallet. 
Detta skall alltid utredas utifrån ett barnperspektiv, och inte utifrån ett 
rättviseavgörande mellan föräldrarna. Vad som inför en sådan utredning är 
viktigt, är att försöka få fram barnets inställning.126

 
I proposition 1997/98:7 ges uttryck för en medvetenhet om de risker 
gemensam vårdnad mot en förälders vilja kan innebära för misshandlade 
kvinnor och deras barn. Däremot diskuteras inte vad som krävs för att mot 
en parts bestridande visa att misshandel eller risk härför föreligger. 
Uppgifter om våld som framkommer kan vara svåra att utreda, och det är 
inte helt ovanligt att föräldrarna har olika bilder av hur det gemensamma 
familjelivet har förflutit och fungerat. Det finns varken i lag eller i 
förarbeten något klargörande av vilken utredning som krävs för att belägga 
att misshandel eller övergrepp har förekommit, när den andra parten 
bestrider detta. Beviskraven är dock inte lika höga som i ett brottmål, och de 

                                                 
124 SOU 2005:43, s. 205. 
125 SOU 2005:43, s. 199. 
126 SOU 2005:43, s. 205. 
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uppgifter som har framkommit skall beaktas vid en vårdnadsutredning även 
om förundersökningen har lagts ner.127 En av de viktigaste förändringarna i 
2006 års lag var att särskild uppmärksamhet skall fästas vid risken för att 
någon i familjen har utsatts för övergrepp. Detta innebär att domstolen 
numera är skyldig att göra en riskbedömning för att se om det föreligger 
någon risk att barnet kommer att fara illa, särskilt när uppgifter om våld har 
framkommit.128 Om det på något sätt framgår att våld har förekommit får 
detta inte avfärdas som en del av samarbetssvårigheterna, utan i varje enskilt 
fall skall en bedömning göras utifrån omständigheterna i övrigt.129 Av en 
undersökning av tingsrättsdomar och vårdnadsutredningar som BO 
genomförde under år 2005 framgick att det i 65 procent av socialnämndens 
utredningar och 71 procent av tingsrättsdomarnas utredningar saknades en 
redovisning av riskbedömning.130  
 
När en förälder påstås ha utövat våld eller begått övergrepp, skall domstolen 
i första hand ta reda på om det finns en fällande dom. Om det finns en 
fällande dom, eller om föräldern erkänner detta brott kan domstolen gå 
direkt över till riskbedömningen. I annat fall måste domstolen, för att kunna 
ta ställning till påståendet, få saken prövad genom en sannolikhetsvärdering. 
Detta innebär att domstolen skall ta reda på om det finns några skador 
dokumenterade, om det finns vittnen till de påstådda händelserna eller om 
det finns någon annan utredning. När en sannolikhetsvärdering har gjorts 
kan det framkomma att det föreligger en konkret fara för barnets säkerhet 
och trygghet, även om beviskravet utom rimligt tvivel inte är uppnått och det 
därmed har blivit en fällande dom. Det beviskrav som ställs vid en 
sannolikhetsvärdering är att det skall ha gjorts sannolikt att barnet kan 
riskera att fara illa.131

 
De omständigheter som vid en riskbedömning tillmäts betydelse för 
utgången är bland annat om våld tidigare har förekommit och en förälders 
allmänna attityd till våld. Andra omständigheter som kan spela en roll är 
eventuella missbruksproblem och psykisk sjukdom. Skulle uppgifter 
framkomma som tyder på att övergrepp har skett systematiskt och under en 
längre tid, varit särskilt allvarliga eller riktats mot flera personer väger 
skälen tungt för att utgå från att barnet kommer att fara illa om denna 
förälder skall vara vårdnadshavare till barnet. Samma slutsats kan dras om 
det framgår att övergreppen har varit ett medel för ett behov av att utöva 
makt och kontroll över sitt offer. Skulle en förälder däremot ha gjort sig 
skyldig till en enstaka överilad handling mot den andra föräldern, anses 
risken att barnet far illa vara avsevärt mindre. Något som också tillmäts 
betydelse är när i tiden övergreppen har begåtts. Om det ligger längre 
tillbaka i tiden och förhållandena mellan barnet och den andra föräldern har 
blivit bättre behöver övergreppen inte vara en anledning till att en förälder 
anses vara olämplig som vårdnadshavare. Medan risken för att barnet skall 

                                                 
127 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 109. 
128 Prop. 2005/06:99, s. 42. 
129 SOU 2005:43, s. 200. 
130 BO, När tryggheten står på spel, BR 2005:02.  
131 SOU 2005:43, s. 200 f. 
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fara illa blir större om övergreppen har skett nyligen. 132 Vid en bedömning 
av vad som är barnets bästa i samband med en vårdnadstvist, är det allra 
viktigaste momentet att se till att barnet garanteras att aldrig utsättas för risk 
för övergrepp.133      
 

                                                 
132 SOU 2005:43, s. 203 ff. Prop. 2005/06:99, s. 41 ff. 
133 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 111. 
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5 Umgänge 

5.1 Inledande reflektioner 
Det är inte ofta den gemensamma vårdnaden blir en väl fungerande 
vårdnadsform, när våld har förekommit mellan föräldrarna. Om domstolen 
kommer fram till att vårdnaden skall tillerkännas en förälder ensam är 
frågan hur problemet, att barnet fortfarande har rätt till den förälder som inte 
får del i vårdnaden, skall lösas. Anledningen till att en förälder inte har fått 
del i vårdnaden när våld har förekommit mellan föräldrarna kan vara flera. 
Den vanligaste torde dock vara de stora konflikter och samarbetssvårigheter 
som föreligger efter en sådan relation. Nästa steg blir då att titta på hur det 
skulle fungera med ett umgänge mellan barnet och den förälder som inte har 
fått del i vårdnaden. Det kan i dessa fall uppstå flera olika problem som 
måste beaktas vid ett beslut om umgänge. Fortfarande krävs att föräldrarna 
samarbetar i viss utsträckning. Ett annat problem är när ena föräldern lever 
på hemlig adress med skyddad identitet. Hur skall ett umgänge kunna 
fungera när fallet är sådant, utan att de skyddade uppgifterna riskerar att 
röjas?   
 

5.2 Innebörden av umgänge 
Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att tillgodose barnets behov 
av umgänge med den förälder som barnet inte stadigvarande bor hos, oavsett 
om de har gemensam vårdnad eller inte. För att umgänget mellan barnet och 
umgängesföräldern skall fungera så bra som möjligt måste vårdnadshavaren 
göra allt för att främja umgänget.134 Detta kan till exempel innebära att 
barnet skall förberedas inför umgänget och att vårdnadshavaren visar en 
positiv inställning till umgänget. Utgångspunkten vid ett beslut om umgänge 
är att det är till för barnet. Det är barnets behov och intressen som skall 
tillvaratas. Ett beslut om umgänge skall grunda sig i vad som är bäst för 
barnet. De omständigheter som skall beaktas är bland annat barnets ålder 
och mognad, barnets relation till umgängesföräldern och föräldrarnas 
förhållande till varandra. Precis som i tidigare nämnda sammanhang gäller 
även vid umgänge att risken för att barnet far illa aldrig får offras för att 
tillgodose barnets behov av en nära och god relation till båda föräldrarna. I 
förarbetena till 2006 års lag kommer det tydligt till uttryck att det i vissa fall 
är det bästa för barnet att något umgänge inte alls äger rum. I andra fall kan 
ett umgänge bli aktuellt först när barnet har uppnått en mer mogen ålder. 
Det exempel som nämns i denna kontext är att ett umgänge kan vara 
olämpligt just när en förälder har gjort sig skyldig till övergrepp mot någon i 
familjen. Att införa regler om att umgänge i vissa specifikt uppräknade 
situationer skall uteslutas, är inte önskvärt. Exempel på dessa situationer kan 
                                                 
134 SOU 2005:43, s. 165. 
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vara när den ena föräldern har medgetts skyddade personuppgifter för att 
skyddas mot den andra föräldern, eller när en förälder har meddelats 
besöksförbud. Anledningen till att det inte skall finnas några angivna 
situationer, är för att en bedömning skall göras i varje enskilt fall. 
Förhållandena ser nämligen väldigt olika ut i de olika fallen. Däremot skall 
domstolen alltid göra en riskbedömning av om barnet kan fara illa av ett 
umgänge när till exempel en förälder lever med skyddade 
personuppgifter.135 Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att se till att 
barnets behov av umgänge, med en förälder som inte har del i vårdnaden, så 
långt som möjligt skall tillgodoses. Om inte särskilda skäl talar emot, är 
vårdnadshavaren dessutom skyldig att lämna sådana uppgifter rörande 
barnet som kan främja umgänget.136   
 

5.3 En förälders informationsskyldighet 
gentemot den andra föräldern vid 
umgänge 

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder barnet inte har sitt 
stadigvarande boende hos. För att underlätta ett umgänge och för att det 
skall kunna ske till barnets bästa skall vårdnadshavaren, enligt 6 kap. 15 § 4 
stycket FB, lämna umgängesföräldern upplysningar om barnet. Detta avser 
viktiga händelser som kan har betydelse för umgänget, till exempel barnets 
skolgång, sjuk- och hälsotillstånd, kamratrelationer och fritidsintressen.137 
Enligt denna paragraf ligger informationsskyldigheten endast mellan 
vårdnadshavaren och umgängesföräldern. Detta innebär att en 
umgängesförälder som inte har del i vårdnaden, aldrig har rätt att vända sig 
direkt till myndigheter och erhålla upplysningar om barnet. En utvidgad 
möjlighet för umgängesföräldern att kunna få del i sådana uppgifter har 
diskuterats i betänkandet SOU 2007:52. Det framgår dock att detta är 
mycket olämpligt, särskilt om säkerheten för personer som riskerar att 
utsättas för våld, hot eller förföljelse skall kunna upprätthållas. Däremot 
skulle det finnas möjlighet att på något annat sätt ge en umgängesförälder 
möjlighet till information om barnet för att få bättre insyn i barnets liv. 
Upplysningsskyldigheten torde dock vara relativt starkt begränsad eftersom 
uppgifterna skall vara ämnade att främja umgänget med barnet, och inte öka 
en förälders möjlighet till kontroll över barnet och den andra föräldern.138  
 
I och med den informationsskyldighet en vårdnadshavare har gentemot 
umgängesföräldern tvingas föräldrarna i viss utsträckning fortfarande 
samarbeta, även om de inte har gemensam vårdnad om barnet utan endast 
att ett umgänge skall komma till stånd. Detta kan förefalla olämpligt om den 
ena föräldern har varit utsatt för våld eller övergrepp. Umgängesföräldern 

                                                 
135 SOU 2005:43, s. 167. 
136 Prop. 1997/98:7, s. 33. 
137 Ewerlöf, Karnov, kommentar till lagtext, nr 193. 
138 SOU 2007:52, s. 185 ff. 
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kan dock aldrig med stöd av nämnda paragraf göra anspråk på ständig 
information om barnets liv.139 Skulle ett umgänge utgöra olustkänslor hos 
en vårdnadshavare och detta skulle gå ut över barnet på ett negativt sätt 
måste kravet på informationsskyldigheten minskas. Det stadgas dock i 
samma bestämmelse att upplysningar endast skall lämnas om särskilda skäl 
inte talar emot det. Att en förälder har varit utsatt för våld torde vara ett 
exempel på ett särskilt skäl som talar emot detta. Om en förälder 
tillsammans med sitt barn har fått skyddade personuppgifter, är barnets 
vistelseort ett exempel på upplysning som inte skall lämnas till 
umgängesföräldern.140

 

5.4 Umgänge när ena föräldern lever på 
skyddad adress med skyddad identitet 

Ett annat problem som aktualiseras vid ett umgänge mellan barnet och 
umgängesföräldern är när vårdnadshavaren lever på skyddad adress med 
skyddad identitet, just för att umgängesföräldern inte skall kunna fortsätta 
att utsätta vårdnadshavaren för övergrepp.  
 
Det finns ett stort behov av att hjälpa människor som har blivit utsatta för 
våld och övergrepp i nära relationer. Även om en person har lyckats lämna 
den relation som har varit en skadlig miljö, kan det fortfarande finnas risk 
för att bli utsatt för våld. I flera fall har själva uppbrottet lett till en mer 
hotfull situation. Det kan bero på den misshandlande partens känsla av att 
tappa kontrollen.141

 
Ett sätt att skydda en människa som lever under en hotbild från att bli 
förföljd och utsatt för våld är att införa en spärrmarkering. De uppgifter som 
finns i folkbokföringsregistret, som personnummer, namn och adress, är 
normalt sätt offentliga och skall lämnas ut till den som begär att få ut 
uppgifterna. Skattemyndigheten har dock med hjälp av 7 kap. 15 § 
sekretesslagen möjlighet att vägra lämna ut dessa uppgifter. För att 
skattemyndigheten skall veta när det föreligger grund för att inte lämna ut 
uppgifter till den som begär det, kan en markering för särskild 
sekretessprövning föras in i folkbokföringsregistret. Detta är en så kallad 
spärrmarkering och fungerar som en administrativ skyddsåtgärd. För att få 
en spärrmarkering krävs det att ett konkret hot föreligger i det enskilda 
fallet. För att spärrningen skall kunna utgöra ett skydd för den person som 
begär det, krävs att även de andra sammanboende familjemedlemmarna får 
en spärrmarkering.142  
 

                                                 
139 Prop. 1990/91:8, s. 62 ff. 
140 SOU 1995:60, s. 98.  
141 Lundgren, m.fl., Slagen dam Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige – en 
omfångsundersökning, s. 33. 
142 SOU 1995:60, s. 255. 
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En annan möjlighet att få skyddad adress är kvarskrivning. Detta innebär att 
den som ansöker om kvarskrivning flyttar från sin adress, som dessutom är 
känd för den person som utgör hotet, till en ny adress. Samtidigt står den 
gamla adressen kvar som folkbokföringsadress under tre år från flytten. 
Detta skydd kan ges när en person är utsatt för hot, våld och andra 
trakasserier. Det kan även vara ett komplement till den sökande när denne 
inte får ett tillräckligt skydd, till exempel om det finns omständigheter som 
tyder på att ett beslut om besöksförbud kan tänkas brytas.143

 
Det mest omfattande skyddet som kan komma ifråga för en persons 
ursprungliga personuppgifter är fingerade personuppgifter. Om det finns en 
risk att en person kan bli utsatt för särskilt allvarlig brottslighet som riktar 
sig mot dennes liv, hälsa eller frihet, kan denna person medges rätt att 
använda andra personuppgifter under högst fem år. Ett sådant medgivande 
kan även lämnas åt ett barn som lever tillsammans med en förälder som ha 
tvingats skaffa fingerade uppgifter.144  
 
Om en förälder lever under en sådan hotbild, att något av ovan nämnda 
skydd måste medges för att föräldern skall kunna vara trygg, uppstår 
problem gällande föräldrarnas gemensamma barn. Samtidigt som en 
förälder har rätt till ett skydd föreligger en skyldighet att upplysa den 
misshandlande föräldern om uppgifter om barnet och var det befinner sig. 
Detta innebär att föräldern måste uppge de skyddade uppgifterna. Det gäller 
i första hand vid gemensam vårdnad, då en förälder för att kunna fullgöra 
sina skyldigheter som vårdnadshavare måste ha insyn i barnets liv. Däri 
ligger det mest grundläggande för en vårdnadshavare att veta var barnet 
befinner sig. Denna insyn kan visserligen inskränkas av domstol, men det 
kan sällan ske omedelbart utan sker först efter en tid och då kan det vara för 
sent.145 Ett barn har dock möjlighet att enligt 14 kap. 4 § 2 stycket 
sekretesslagen få sekretesskyddade uppgifter, om det kan antas att den 
underårige lider betydande men om uppgifterna röjs för en 
vårdnadshavare.146  
 
Enligt lagen (1988:688) om besöksförbud kan förbud meddelas för en 
person att besöka eller på annat sätt uppsöka kontakt med en annan person, 
om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot 
vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot den som förbudet 
avser skydda.147 Om detta förbud inte är tillräckligt kan ett utvidgat 
besöksförbud meddelas. Detta innebär ett förbud mot att uppehålla sig på 
platser eller i närheten av dessa platser, där den som skyddet avser brukar 
vistas. Ett exempel på en plats som kan komma ifråga är personens 
arbetsplats.148 Om ett barns förälder har meddelats besöksförbud som avser 
skydda barnets andra förälder, kan detta utgöra ett problem vid utövandet av 

                                                 
143 SOU 1995:60, s. 256. 
144 SOU 1995:60, s. 257. 
145 SOU 1995:60, s. 265. 
146 Prop. 1988/89:67, s. 38.  
147 Prop. 2000/01:79, s. 45.  
148 Justitiedepartementet, Misshandel och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn, s. 78. 
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umgänget. Ett besöksförbud kan dock förses med begränsningar och 
undantag om det är påkallat med hänsyn till omständigheterna i det enskilda 
fallet. Ett undantag kan vara vid hämtnings- och lämningstillfällen av 
gemensamma barn. Hänsyn måste tas till parternas förhållanden och att de 
har gemensamma barn, annars kan besöksförbudet i praktiken även innebära 
ett umgängesförbud, trots att förbudet inte omfattar barnet.149 Samtidigt är 
det inte säkert att det är det bästa för barnet att ett umgänge sker mellan 
barnet och den som har meddelats besöksförbud. Oavsett hur 
besöksförbudet utformas uppstår problem när parterna har gemensamma 
barn. När en förälder har meddelats besöksförbud skall domstol eller 
åklagare omedelbart underrätta socialnämnden om detta, för att kunna hjälpa 
till så att barnet ändå kan få sitt behov av umgänge med den föräldern 
tillgodosett.150 Enligt lagen om besöksförbud finns numera även en 
möjlighet att meddela besöksförbud avseende det gemensamma hemmet. 
Anledningen till denna utvidgade möjlighet ligger i behovet att skydda barn 
som växer upp i familjer där våld förekommer.151

 
Det är inte bara vid vårdnadsfrågan som problem uppstår när en förälder har 
tvingats medges något eller flera av ovan nämnda skydd, utan även vid 
umgängesfrågan. Även om en förälder har gjort sig skyldig till våld och 
övergrepp mot den andra föräldern, har barnet fortfarande rätt till sin 
förälder. Det finns dock stora risker för att barnet vid ett umgänge röjer de 
sekretessbelagda uppgifterna till umgängesföräldern. Trots att barnet vet att 
inga adressuppgifter får lämnas ut räcker det att umgängesföräldern ställer 
de rätta frågorna för att få barnet att lämna ut uppgifter som till slut leder 
umgängesföräldern till barnets vårdnadshavare. Frågan är då om ett 
umgänge mellan barnet och umgängesföräldern väger tyngre än risken att de 
skyddade uppgifterna röjs.  
    

5.5 Umgänge i närvaro av kontaktperson 
Eftersom ett barn aldrig får riskera att fara illa, skall ett umgänge som kan 
medföra risker för ett barn inte förordnas. Samtidigt har barnet rätt till båda 
sina föräldrar och det framgår tydligt av förarbeten att stor vikt skall läggas 
vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.152 
Därför finns det en möjlighet för domstolen att uppställa villkor för 
umgänget. Domstolen kan då fatta beslut om umgängesstöd, som skall 
eliminera risken för att barnet skall fara illa. Detta innebär att umgänget 
mellan barnet och föräldern skall ske i närvaro av en kontaktperson.153 
Anledningen till att domstolen beslutar om att umgänget skall ske i närvaro 
av en kontaktperson skiftar, men det är alltid avsett som ett skydd för 
barnet.154 Att utse en kontaktperson kan bli aktuellt när barnet själv har sagt 
                                                 
149 Prop. 2000/01:79, s. 45 f. 
150 Prop. 2000/01:79, s. 30. 
151 Prop. 2002/03:70, s. 30. 
152 Prop. 2005/06:99, s. 50 f. 
153 Bet. 1992/93:LU22, s. 33. SOU 1995:43, s. 171. 
154 SOU 1979:63, s. 81. 
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eller gett ett intryck av att inte känna sig trygg under ett umgänge med 
föräldern. Det kan också komma i fråga när djupa konflikter föreligger 
mellan föräldrarna. I vissa fall, när en förälder har blivit utsatt för våld och 
andra övergrepp, har denne beviljats skyddade personuppgifter. 
Umgängesföräldern skulle under ett umgänge kunna få barnet att omedvetet 
lämna ledtrådar som röjer de skyddade uppgifterna. En kontaktperson 
skulle, bättre än barnet, förstå när umgängesföräldern ställer frågor som har 
för avsikt att få fram sådan information. I dessa fall kan en kontaktperson 
vara nödvändig för att uppgifter om vårdnadshavaren inte skall komma 
fram.155 Övriga situationer som ställer särskilda krav på umgänget kan vara 
när en förälder lider av någon psykisk störning eller missbrukar alkohol eller 
narkotika.156  
 
Det är inte alltid en kontaktperson måste medverka under hela umgänget. 
Det kan i vissa fall, ofta när det föreligger djupa konflikter mellan 
föräldrarna, endast vara nödvändigt vid hämtnings- och lämningstillfällena. 
Detta skall då underlätta för barnet eftersom det skall slippa uppleva 
konfrontationer mellan föräldrarna.157 Behovet av kontaktperson vid dessa 
tillfällen kan även finnas när ett skydd, som besöksförbud, har meddelats. I 
dessa fall kan en förälder vara förhindrad att själv hämta och lämna sitt barn, 
varför en kontaktperson då kan bli aktuell. 
 
Viktigt i sammanhanget är att kontaktpersonen inte fungerar som en 
övervakare och att denne heller inte har någon formell utbildning. 
Kontaktpersonen saknar helt och hållet maktbefogenheter och kan därför 
inte rent fysiskt förväntas kunna förhindra ett bortförande av barnet, eller att 
barnet utsättas för andra kränkande handlingar.158

 

5.5.1 Annan kontakt än umgänge          
I proposition 1997/98:7 uttalades att det var tveksamt om ett beslut om 
umgänge på annat sätt än direkt kontakt skulle kunna fattas.159 Frågan 
behandlades på nytt i proposition 2005/06:99.160 I denna proposition 
framhålls det att en sådan reglering inte antas komma till användning 
särskilt ofta. Däremot kan det vara av betydelse för vissa barn som befinner 
sig i vissa särskilda situationer. Det förtydligar även vikten av att en 
frånvarande förälder fortfarande kan ha stor betydelse för ett barn, även om 
ett direkt umgänge inte kan bli aktuellt.161 Denna kontakt skulle kunna ske 
via telefon, mail, videoupptagning eller liknande. Detta skulle kunna 
säkerställa att ett barn som bor på annan ort än umgängesföräldern får 
möjlighet till en mer kontinuerlig kontakt. De skäl som tidigare har anförts 

                                                 
155 SOU 1995:43, s. 173, 180, 182. 
156 SOU 1995:43, s. 180. 
157 SOU 1995:43, s. 174. 
158 SOU 1995:43, s. 174. 
159 Prop. 1997/98:7, s. 64. 
160 Prop. 2005/06:99, s. 54. 
161 Prop. 2005/06:99, s. 55. 
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mot en sådan detaljerad bestämmelse om hur umgänget skall utövas, är att 
en sådan reglering skulle kunna leda till minskad samarbetsvilja mellan 
föräldrarna.162 Av propositionen framgår dock att faran för detta är liten. 
Det finns ingen anledning att misstänka att bristande samarbetsförmåga 
skulle tillmätas större betydelse här än i förhållande till annat umgänge. 
Erfarenheter från grannländerna tyder inte på att en sådan reglering skulle få 
detta resultat.163 Denna bestämmelse har införts i 6 kap. 15 § FB och 
innebär att domstolen numera kan besluta om ett sådant umgänge, och 
socialförvaltningen får godkänna ett avtal mellan föräldrarna. Denna typ av 
umgänge är dock endast möjlig mellan barn och föräldrar, och kan alltså 
inte bli aktuell när det gäller andra anhöriga. Denna reglering skall användas 
undantagsfall. De situationer som nämns är om föräldrarna bor långt ifrån 
varandra, eller om en förälder är inlagd på sjukhus.164    

                                                 
162 SOU 2005:43, s. 528. 
163 Prop. 2005/06:99, s. 55. 
164 Ewerlöf, Karnov, kommentar till lagtext, nr. 190.  
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6 Analys 

6.1 Barnets bästa eller föräldrarnas 
intressen? 

Arbetet inleddes med en diskussion om de rättigheter som kan aktualiseras 
när ett barns föräldrar väljer att separera eller skilja sig och våld har 
förekommit mellan dem. Eftersom dessa rättigheter står i konflikt med 
varandra uppstår problemet vilken rättigheter som skall få företräde framför 
de andra. Den misshandlade föräldern har rätt till trygghet och att slippa 
leva under ständiga hot och förföljelser. För att tillgodose denna rättighet 
kan det innebära att barnet inte får träffa den andra föräldern. Detta blir då 
en kränkning av barnets rätt till den föräldern, och förälderns rätt till sitt 
barn.  
 
Barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet vid alla beslut som rör 
barnet. En av de få lagstadgade reglerna som ger riktlinje för vad 
bedömningen av barnets bästa skall utgår ifrån är att barnet har ett behov av 
en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Om domstolen enbart skulle 
följa denna riktlinje, skulle barnets rätt till sin förälder stå i samklang med 
barnets bästa. Eftersom domstolen alltid skall utgå från barnets bästa skulle 
detta innebära att barnet får träffa den misshandlade föräldern oavsett vilka 
konsekvenser det kan få. En annan riktlinje för barnets bästa som domstolen 
måste ta hänsyn till är risken för att barnet far illa. Som det vid ett flertal 
tillfällen har nämnts i denna uppsats, finns det ett tydligt samband mellan 
misshandel av sin partner och barnmisshandel. Detta innebär att risken för 
att även barnet blir utsatt eller har blivit utsatt för misshandel föreligger. När 
riktlinjen för barnets bästa; att barnet inte får riskeras att fara illa, får 
betydelse för bedömningen blir utgången inte lika självklar. Enligt 
sistnämnda resonemang torde barnets rätt till sin förälder inte vara förenlig 
med barnets bästa, och därmed finns det ingen oinskränkt rätt för barnet att 
träffa sin förälder.  
 
Att en människa har rätt till trygghet och ett skydd från att inte bli utsatt för 
våld av en annan människa är en självklarhet. Ingen skall behöva leva med 
en ständig oro och rädsla över vad som skulle kunna hända. Dessa 
rättigheter kan skönjas i Europakonventionen artikel 3, om tortyrförbudet 
och artikel 8, om rätten till respekt för privat- och familjeliv. Om ett barn 
har rätt till den förälder som har utsatt den andra föräldern för våld, skulle 
detta innebära en kränkning av de rättigheter som Europakonventionen 
ställer upp. En sådan situation torde dock inte bli aktuell, eftersom en 
förälder som lever med ständig oro och rädsla ofta i och med sin 
livssituation har svårt att tillgodose barnets behov av trygghet och omsorg. 
Om den ena föräldern befinner sig i en situation som innebär att han eller 
hon, för att känna sig trygg, måste slippa ha gemensam vårdnad eller för 
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övrigt tvingas samarbeta med den andra föräldern, medför detta att barnets 
rätt till den andra föräldern skall komma i sista hand. Om en sådan situation 
föreligger är det inte främst den utsatta förälderns intresse som tillgodoses, 
utan det är i första hand förenligt med barnets bästa eftersom 
vårdnadshavaren i och med utövandet av vårdnaden måste kunna tillgodose 
barnets behov av trygghet och omsorg.   
 
Om den misshandlade föräldern behöver ett skydd från den misshandlande 
föräldern, och en kontakt mellan barnet och den sistnämnda föräldern inte är 
förenligt med barnets bästa, finns det inget utrymme för att ens beakta 
huruvida en förälders rätt till sitt barn kränks. En förälder har ingen absolut 
rätt till sitt barn. Eftersom barnets bästa alltid skall vara avgörande i alla 
frågor som rör barnet, har risken för att barnet far illa företräde framför en 
förälders rätt till sitt barn.  
 
Även om en förälder inte har någon absolut rätt till sitt barn, kan intrycket 
av detta ges i olika situationer. Ett tydligt exempel på detta är följande 
resonemang som kan komma ifråga vid vårdnads- och umgängestvister. 
Enligt lagen skall det som nämnts, fästas särskilt avseende vid vikten av en 
nära och god kontakt med båda föräldrarna, när barnets bästa skall bedömas. 
Ofta försöker föräldrarna lägga fram argument som anspelar på deras egen 
rätt till barnet. Risken finns att barnets bästa glöms bort och att vårdnaden 
eller umgänget skall fungera som en rättvis uppdelning mellan föräldrarna. 
Det är inte föräldrarnas rätt till sitt barn, utan barnets rätt till sina föräldrar. 
Det är uteslutande barnets behov och intressen som skall tillgodoses. Detta 
innebär att föräldrarna aldrig har någon absolut rätt till sitt barn. Däremot 
har en förälder en skyldighet att umgås med barnet då domstolen har 
beslutat om umgänge mellan dem. Men eftersom det inte finns någon 
sanktion för umgängesvägran har barnets rätt till sin förälder i detta 
sammanhang ingen betydelse. Även om det i stort sett alltid är till barnets 
bästa med en nära och god kontakt med båda föräldrarna torde ett 
framtvingat umgänge aldrig vara till fördel för barnet. Att ett barn aldrig kan 
motsätta sig umgänge, om umgänget bedöms vara till barnets bästa, ger en 
indikation på att barnet i princip har en plikt att umgås med sin förälder. Av 
anförda resonemang framgår att ett umgänge är frivilligt för föräldern, men 
en plikt för barnet. Detta kan tyckas vara märkligt då barn inte borde ha 
några skyldigheter i detta avseende utan endast rättigheter. I lagen är det 
barnet som har rätt till föräldern, men i praktiken blir det förälderns rätt till 
barnet. 
 
Att ett barn har rätt att slippa träffa sin förälder, är något som sällan har 
blivit föremål för diskussion. Denna tanke har dock öppnats upp de senaste 
åren och framför allt sedan barnombudsmannens undersökning som visade 
att det i 43 procent av tingsrättsdomarna dömdes till gemensam vårdnad 
trots att en förälder hade blivit dömd för våldsbrott inom familjen. Ett barn 
som bevittnar våld mot en förälder är utsatt för psykiskt våld. Detta är en 
traumatisk händelse och leder ofta till att barnet känner rädsla för den 
våldsamma föräldern. Jag anser att det i ett sådant fall måste finnas en 
möjlighet och en rättighet för ett barn att slippa träffa sin förälder. Även om 
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barnet själv inte har blivit utsatt för misshandel eller kommer att råka ut för 
något direkt våld, torde det inte vara till barnets bästa att tvingas träffa en 
förälder som har framkallat de känslor som finns hos barnet på grund av vad 
det har bevittnat.   
 

6.2 ”Risken att barnet far illa” eller ”nära 
och god kontakt med båda 
föräldrarna” – Vilket väger tyngst? 

”Risken att barnet far illa” och ”nära och god kontakt med båda föräldrarna” 
är två olika riktlinjer som finns när domstolen skall avgöra vad som är det 
bästa för barnet. Dessa riktlinjer kan dock stå i strid med varandra. Om våld 
har förekommit mellan föräldrarna är riskerna stora att ett barn, av en eller 
flera orsaker, kommer fara illa om föräldrarna skall ha gemensam vårdnad. 
Detta kan bero på vad barnet kommer att tvingas bevittna. Barnet kan själv 
bli utsatt eller kan det på grund av rädsla och oro finnas en bristande 
förmåga hos den misshandlade föräldern att tillgodose barnets behov av 
trygghet och omsorg. Samtidigt har barnet ett behov av en nära och god 
kontakt med båda föräldrarna. Frågan är då vilken av dessa riktlinjer som 
skall väga tyngst.   
 
Ett rättsfall där dessa riktlinjer har vägts mot varandra är NJA 2003 s. 372. 
Fadern fick umgänge med barnet trots att HD hade konstaterat att en konkret 
risk förelåg för att flickan skulle fara illa av ett umgänge med honom. HD 
menade vidare att denna risk skulle motverkas genom att umgänget endast 
fick ske i närvaro av en kontaktperson. Detta beslut kan verkligen 
ifrågasättas. Om det finns en konkret risk för att barnet skall fara illa är 
frågan hur en kontaktperson, som inte har några som helst maktbefogenheter 
och dessutom saknar krav på utbildning, skall kunna motverka denna risk. 
Särskilt med tanke på att den förra kontaktpersonen inte vågade behålla sitt 
uppdrag av rädsla för sin egen och flickans säkerhet. Det har dessutom i 
förarbetena konstaterats att en kontaktperson inte är ett alternativ då det har 
fastställts att en konkret risk för att barnet kan fara illa föreligger. HD har i 
sin bedömning av barnets bästa lagt en väldigt stor tyngd på ett barns behov 
av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Detta är dock långt ifrån 
alla förhållanden som skall beaktas vid en sådan bedömning. När HD 
kommer fram till ett domslut som detta borde ett krav vara att klargöra 
varför och på vilket sätt flickans bästa främjas av en kontakt med sin fader 
och varför detta är avgörande i just detta fall. En individualiserad 
bedömning av barnets bästa synes inte ha gjorts av HD. Samtidigt utgör en 
alltför långtgående användning av ”ett barn skall ha en nära och god kontakt 
med båda sina föräldrar” en fara för barnet och en indikation på att det blir 
förälderns rätt till umgänge med barnet. Det finns regler om att ett barn 
aldrig får fara illa, detta får aldrig offras för att tillgodose att barnet har en 
nära och god relation med sina föräldrar. Gränsen för när umgänge skall 
tillåtas har i och med detta rättsfall, enligt min mening, flyttats fram för 
långt. 
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Även i det andra rättsfallet som har tagits upp, NJA 1995 s. 727, kom HD 
fram till att umgänge med fadern var det bästa för barnet. Fadern hade ett 
flertal gånger uttryckt hot om att bortföra barnet ur landet. Om en sådan risk 
föreligger skall inget umgänge förekomma mellan barnet och den som kan 
föra bort barnet. HD ansåg dock att det inte fanns en sådan konkret risk. Om 
det är resultatet av bedömningen i det enskilda fallet, skulle en vägran av 
umgänge inte vara förenligt med lagstiftningen om att det är till barnets 
bästa att en nära kontakt med den föräldern barnet inte bor hos. En stor vikt 
läggs på denna regel och att den upprätthålls. Det är den största skillnaden 
mellan rättsfallen, i det tidigare fastslog nämligen HD att en konkret risk 
förelåg. Det finns inget krav på att det skall vara ställt utom allt tvivel att ett 
barn skall fara illa, utan det räcker att det finns en beaktansvärd risk.  
 
En av de ändringar i FB som trädde ikraft år 2006 var en omformulering av 
6 kap. 2 a § 2 stycket FB. Ordningsföljden av dessa riktlinjer ändrades på så 
sätt att ”vikten av en nära och god kontakt med båda föräldrarna” hamnade 
sist, följt av ”risken för att barnet far illa”. Dessutom ändrades ordalydelsen 
som fick ”vikten av en nära och god kontakt med båda föräldrarna” att låta 
som om det vägde tyngre än ”risken för att barnet far illa”. Eftersom dessa 
ändringar infördes år 2006, är det svårt att säga vilket genomslag detta får i 
praxis. Enligt min mening torde ändringen av ordningsföljden, ändringen av 
ordalydelsen och den uppmärksamhet som har riktats mot framför allt 
rättsfallet NJA 2003 s. 372, leda till att en fortsatt inkorrekt tillämpning av 6 
kap. 2 a § 2 stycket FB har förhindrats. Även att det inte har skett någon 
direkt förändring i lagen, har redan befintliga regler framhållits. Av 
förarbetena till denna lag framgår att det inte finns något intresse som 
någonsin kan rättfärdiga att ett barn far illa.      
 

6.3 Gemensam vårdnad när våld har 
förekommit 

Gemensam vårdnad är i de allra flesta fall den bästa vårdnadsformen för ett 
barn. Det är för barnets bästa viktigt att båda föräldrarna är delaktiga i 
uppfostran och närvarande under barnets uppväxt. Ett rättsligt gemensamt 
ansvar som gemensam vårdnad innebär, främjar en nära och god relation 
mellan barnet och föräldrarna. Denna princip finns även i barnkonventionen, 
där det stadgas att konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa 
erkännandet av att båda föräldrarna har ett gemensamt rättsligt ansvar för 
barnets uppfostran och utveckling. Gemensam vårdnad förutsätter dock ett 
samarbete mellan föräldrarna. Detta kan bli svårt för det fall våld har 
förekommit mellan dem. Den förälder som har blivit utsatt för våld kan 
komma att betala ett dyrt pris, medan den misshandlande föräldern istället 
använder den gemensamma vårdnaden som ett nytt institut för att kunna 
utöva makt och kontroll. En sådan situation mår ett barn inte bra av att 
befinna sig i. Det är till uppenbar nackdel för barnet. Därför måste 
möjligheten för domstolen att döma till ensam vårdnad finnas kvar.  
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Före lagändringarna som trädde ikraft år 2006 var gemensam vårdnad 
presumtion. Det rådde inget tvivel, och det gör det fortfarande inte, om att 
detta var den bästa vårdnadsformen i de allra flesta fallen. Denna dåvarande 
presumtion stärktes i och med den förändring som skedde i de 
vårdnadsregler som trädde ikraft år 1998, om domstolens möjligheter att 
döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja. Den förälder som valde 
att motsätta sig gemensam vårdnad för att skada den andra parten och själv 
få den ensamma vårdnaden, kunde inte längre vinna framgång. Samtidigt 
innebar denna lagändring en ny öppning för en förälder som har misshandlat 
den andra föräldern och en utökad möjlighet till att fortsätta utöva makt över 
sitt offer. Detta var självklart något som påtalades i förarbetena, varför det 
framhölls att ett schablonmässigt beslut om gemensam vårdnad inte får 
fattas av rätten. Om uppgifter om våld framkommer under en 
vårdnadsutredning måste dessa tas på allvar.               
 
Ett stort problem med gemensam vårdnad när våld har förekommit är den 
gemensamma beslutanderätten, som är en förutsättning för denna 
vårdnadsform. Denna är ett hinder eftersom våld ofta leder till stora 
samarbetssvårigheter mellan föräldrarna. När domstolen skall fatta beslut 
om vilken vårdnadsform som skall komma ifråga bör därför en bedömning 
göras av hur pass allvarliga samarbetssvårigheterna är. Någon vägledning av 
hur detta skall bedömas finns varken i lag eller i förarbeten. Däremot kan 
det i praxis utläsas att en förändring kan skönjas sedan 2006 års 
lagändringar trädde ikraft. I rättsfallen NJA 1999 s. 451 och RH 1999:13 
ansåg domstolen att den gemensamma vårdnaden skulle kvarstå, eftersom 
samarbetssvårigheterna inte var tillräckligt djupa. Detta kan bero på den 
starka presumtion gemensam vårdnad utgjorde, som sedan har luckrats upp i 
och med lagändringarna år 2006. I rättsfallen kan även förstås att domstolen 
har dömt till gemensam vårdnad för att med hjälp av vårdnadsformen tvinga 
fram ett samarbete. I förarbetena till lagändringen år 2006 uttalas att det inte 
är lämpligt att använda en vårdnadsform som ett verktyg för att foga ihop 
föräldrar som inte kan komma överens. I rättsfallet NJA 2000 s. 345 kom 
domstolen fram till att det förelåg så pass allvarliga samarbetssvårigheter att 
gemensam vårdnad inte var aktuellt. Domslutet står i samklang med dagens 
lagstiftning, men domskälen kan däremot ifrågasättas. Domstolen beaktade 
inte det misshandelstillfälle som hade legat för handen och som hade 
inneburit att besöksförbud hade meddelats. Ett separat misshandelstillfälle 
hade i detta fall ingen betydelse för domstolen vid en bedömning av om 
samarbetssvårigheterna är tillräckligt allvarliga för att gemensam vårdnad 
skall uteslutas. Detta kan innebära att en förälder som har blivit utsatt för 
våld av den andra föräldern kan tvingas leva med den rädsla som jag anser 
att en misshandel borde medföra. Förändringar kan dock skönjas efter 2006 
års lagändringars ikraftträdande. Dessa förändringar visar sig i rättsfallen 
NJA 2006 s. 26 samt NJA 2007 s. 382. I båda dessa rättsfall kom domstolen 
fram till att samarbetssvårigheterna var av så pass allvarlig art att gemensam 
vårdnad inte var aktuellt. Jag skulle inte vilja påstå att de 
samarbetssvårigheter som det redogjorts för i rättsfallen skiljer sig avsevärt 
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från varandra. Enligt min mening beror denna förändring i praktiken på 
lagändringarna år 2006, och att dessa har fått genomslagskraft i praxis. 
 
Eftersom det är den gemensamma beslutanderätten som ofta utgör problem 
vid gemensam vårdnad, torde förändringar i denna ske. Av betänkandet 
SOU 2007:52 framgår att nya diskussioner om en kompetensuppdelning 
mellan föräldrar ligger för handen. Gemensam vårdnad är den rådande 
normen i Sverige, eftersom det i de allra flesta fall är den bästa 
vårdnadsformen för ett barn. En förutsättning för gemensam vårdnad är att 
föräldrarna kan samarbeta med varandra i frågor som ligger under det 
gemensamma vårdnadsansvaret. När domstolen genom lagändringarna år 
1998 gavs möjlighet till att besluta om gemensam vårdnad mot en förälders 
vilja utgick lagstiftaren från gällande lagar, och inte från de premisser som 
skulle stämma överens med lagändringen. Före denna lagändring såg 
möjligheterna för ett bra samarbete mellan föräldrar som har gemensam 
vårdnad bättre ut, eftersom de då antingen var överens om vårdnadsformen 
eller i alla fall inte hade motsatt sig den. När föräldrarna enligt dagens 
lagstiftning inte behöver vara överens om en gemensam vårdnad, kan det i 
och med kravet på konsensus innebära svårigheter för utövandet av 
vårdnaden. Om en förälder har blivit utsatt för våld och domstolen finner att 
det är till barnets bästa att den gemensamma vårdnaden kvarstår, tvingas 
denna förälder till ett nära samarbete med en människa som föräldern helst 
vill slippa ha kontakt med. I och med det krav som finns på konsensus vid 
gemensam vårdnad kan det innebära att en förälder kan fortsätta sabotera, ha 
kontroll och utöva makt över den andra föräldern. Jag anser att konsensus i 
en sådan situation snarare är en belastning, än en förutsättning för 
gemensam vårdnad. Det finns stora risker att kravet på konsensus medför att 
barnet far illa. Inte bara på grund av konflikter mellan föräldrarna, utan även 
på grund av att barnet kan hamna i en status quo situation. Detta innebär att 
barnet tvingas kvarbli i en viss situation, för att föräldrarna inte är överens 
om en förändring. En anledning som anförs som hinder mot en utformning 
av en kompetensuppdelning är att en sådan ordning skulle strida mot den 
ideologi om ett gemensamt utövande och samförståndslösningar som ligger 
till grund för gemensam vårdnad. Jag anser att för det fall domstolen 
kommer fram till att gemensam vårdnad är det bästa för barnet, trots att det 
finns slitningar mellan föräldrarna, borde det finnas en möjlighet till en 
kompetensuppdelning. När ändringar i lagen görs som medför att nya 
problem uppstår, innebär det att gamla ideologier kan tvingas luckras upp 
för att de inte längre är den bästa lösningen just med anledning av den 
tidigare ändringen. Nya ändringar i lagen som skall lösa ett visst problem, 
föder ofta nya problem.        
 
Om gemensam vårdnad är det bästa för barnet beror på hur pass djupa 
samarbetssvårigheter det föreligger mellan föräldrarna. Möjligtvis kan 
förutsättningarna för gemensam vårdnad bli bättre om kravet på konsensus 
minskar och om en möjlighet till en kompetensuppdelning mellan 
föräldrarna utarbetas. Men om våld har förekommit mellan föräldrarna och 
det ligger till grund för samarbetssvårigheterna, anser jag att gemensam 
vårdnad i ytterst få fall bör blir aktuellt.       

 55



Som nämnts i framställningen har domstolen i 43 procent av de undersökta 
tingsrättsdomarna dömt till gemensam vårdnad trots att ena föräldern har 
blivit fälld för våldsbrott inom familjen. Även om vårdnaden inte 
automatisk bör tillfalla en förälder ensam, så fort den andra föräldern har 
blivit dömd för våldbrott, anser jag att denna andel är för hög. Gemensam 
vårdnad kan omöjligt vara till barnets bästa i så många fall. Förutom den 
rädsla och oro gemensam vårdnad kan medföra, både för barnet och för den 
förälder som har blivit misshandlad, kan denna vårdnadsform i en sådan 
situation få andra allvarliga konsekvenser. Barnet kan på grund av det våld 
som har förekommit i familjen behöva söka stöd och hjälp. Om den 
misshandlande föräldern motsätter sig detta, kan barnet inte få någon hjälp 
utan att juridiska åtgärder vidtas. Barnet hamnar alltså i en status quo 
situation. Den misshandlade föräldern som tvingas samarbeta med den 
misshandlande föräldern riskerar att återigen bli utsatt för våld. Även om 
skilsmässan eller separationen har skett i teorin, har den inte det i praktiken.  
 
Jag tror att denna statistik beror på den tidigare rådande presumtionen för 
gemensam vårdnad. I och med att denna presumtion har luckrats upp vid 
den senaste lagändringen torde statistiken bli annorlunda i framtiden. Att det 
dessutom har ställts större krav på att en riskbedömning skall göras, tror jag 
kan leda till att allt färre vårdnadstvister leder till gemensam vårdnad om 
ena föräldern är dömd för en våldshandling. Syftet med riskbedömningen är 
att väga barnets behov av skydd och barnets behov av en nära och god 
kontakt med båda föräldrarna.    
 
Ett annat problem som kan uppstå vid en vårdnadstvist är hur uppgifter om 
våld som framkommer under processen skall behandlas. Det är inte ovanligt 
att sådana uppgifter används som falska anklagelser mot den andra 
föräldern, för att vinna framgång i processen. Samtidigt kan det få 
förödande konsekvenser om en förälder inte blir betrodd och på grund av 
sina anklagelser om våld blir beskylld för att utöva umgängessabotage. Det 
är även av denna anledning som det är viktigt att en riskbedömning görs. 
Barnombudsmannens undersökning, som tidigare redogjorts för, visar att 
det i 65 procent av socialnämndens utredningar och i 71 procent av 
tingsrättsdomarnas utredningar saknas redovisning av riskbedömningar. Att 
göra riskbedömningar när uppgifter om våld framkommer är något som jag 
anser borde vara väldigt viktigt, så att uppgifterna så långt som möjligt 
utreds. 
     

6.4 Umgänge när våld har förekommit   
Om en förälder inte har fått del i den faktiska vårdnaden, eller om den andra 
föräldern har fått ensam vårdnad, skall möjligheterna för umgänge mellan 
barnet och den förstnämnda föräldern undersökas. Umgänget är till för 
barnet och det är barnets bästa som skall ligga till grund för ett beslut om 
umgänge. Även inför ett beslut om umgänge är det ”barnets behov av en 
nära och god kontakt” och ”risken att barnet far illa” som skall vägas mot 
varandra. Enligt min mening beror utgången på hur pass allvarligt våldet har 
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varit mellan föräldrarna, den misshandlade förälderns rädsla som i sin tur 
kan påverka barnet negativt, de risker som finns för att den misshandlande 
föräldern skall fortsätta kontrollera. Utgången beror även på barnets 
inställning och på vad barnet har fått uppleva. Ett barn far alltid illa av våld 
som har förekommit mellan föräldrarna, och det leder ofta till en rädsla för 
den misshandlande föräldern. Om fallet är sådant torde ett umgänge inte 
vara till barnets bästa. Utövandet av umgänget blir dessutom svårare om den 
misshandlade föräldern lever med någon typ av skydd, som spärrmarkering, 
kvarskrivning eller fingerade uppgifter.  
 
Att umgänget kan ske i närvaro av en kontaktperson är en utökad möjlighet 
till ett fungerande umgänge. Beroende på hur allvarligt våld som har 
förekommit mellan föräldrarna kan detta vara en chans för barnet att få ha 
kontakt med sin förälder. Förutsättningen är att det är till barnets bästa. Det 
kan också vara ett alternativ när våld har förekommit mellan föräldrarna, 
och domstolen på grund av detta anser att umgänge inte är till barnets bästa 
på grund av de risker som föreligger. En annan möjlighet till umgänge när 
våld har förekommit är att inget direkt umgänge sker. Istället har barnet 
kontakt med föräldern genom brev, mail eller videoupptagning. Om en 
förälder inte har fått del i vårdnaden och dessutom inte får ha ett direkt 
umgänge med barnet, innebär inte detta att situationen alltid kommer se 
likadan ut. En ny prövning kan göras när barnet har uppnått en större 
mognad. För att barnet skall få så goda chanser som möjligt för att i 
framtiden kunna ha ett direkt umgänge med denna förälder, är mail- och 
brevkontakt under tiden ett bra alternativ. Om barnet har haft möjlighet att 
hålla kontakten med föräldern blir det lättare att sedan övergå till ett direkt 
umgänge när detta kan bli aktuellt. 
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