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Summary 

The aim of this thesis is to examine how domestic violence affects the 

decision of what is in the best interest of the child with regards to parental 

authority judgments. In this thesis the term domestic violence refers to all 

violence towards another family member except the child himself. The 

thesis is built upon three questions in order to highlight the impact domestic 

violence has upon the decision of the child´s best interest. The character of 

the first question is general and emphasizes how domestic violence impacts 

on a child. The second question deals with the guiding principles as stated in 

the Children and Parents Code (1949:381), set up in order to assess the best 

interest of the child. These guiding principles are the risk that the child is 

suffering harm, which includes a family member being subjected to abuse, 

and the child´s need of good contact with both parents. The third question 

discusses the practical consequences of domestic violence on custody 

decisions.  

 

I have used a qualitative method consisting of interviews with judges in 

addition to the legal method. The incentive to do so is based on the problem 

of defining what the best interest of the child is through legislation and 

prepatory work. Also, it is upon the judges to assess which variables should 

be included in the concept of the best interest of the child and thereby to 

decide what impact domestic violence has. The judges’ opinion and 

knowledge about this matter is thus of relevance for this thesis. 

 

Domestic violence affects the best interest of a child in many ways. A child 

may suffer harm if he or she comes to witness domestic violence. It also 

affects the child´s right to protection and security, the child´s ability to have 

contact with the abusive parent, the child´s risk of being subject to violence 

and the parents’ ability to fulfill the child´s needs. Certain factors can act as 

guidelines as to the influence of domestic violence on a decision based on 

the best interest of the child, such as the character of violence, the point in 

time when it occurred and how serious it was. As a rule however, it is the 

circumstances in the specific case that determine the importance of domestic 

violence in the final decision. Neither the interviews, nor the prepatory work 

can give any clear guidelines on how domestic violence should be assessed. 

It is therefore unclear what significance domestic violence has upon the 

assessment of the best interest of the child. Additionally, the impact of 

domestic violence in relation to the child´s need of good contact with both 

parents is unclear as sometimes the violence may carry more weight than in 

other cases. The outcome of the interviews show that it is almost impossible 

to make a consideration between these two assessment rules stated in the 

Children and Parents Code (article 2a in chapter 6) since it is the individual 

assessment in the specific case that determines the impact of domestic 

violence in practice. There are also practical problems linked to domestic 

violence and custody decisions. The domestic violence can sometimes 

create a conflict between the best interest of the child and the right of 
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protection for the parent subjected to abuse. In some cases these problems 

cannot be solved and the court must then make a consideration between the 

best interest of the child and the parent´s need of protection. 

 

The outcome of the interviews with district court judges and judges of 

appeal showed that this type of case is difficult to investigate and that it is 

almost impossible to make a general statement about the significance of 

domestic violence. In the end, it is the circumstances in each specific case 

that determine how much influence the domestic violence has upon the 

assessment of the best interest of the child. Since these cases are difficult to 

investigate it is fundamental that the grounds of the decision be adequate.  

One conclusion of this is that clear guidelines on which factors should be 

considered in a risk assessment are needed. It is also important that the 

communication between the judge and the one who is responsible for the 

investigation be properly installed, and that the expertise on the best interest 

of the child be carried out by persons with other professional backgrounds.  

 

One of the biggest difficulties linked to the risk assessment is the handling 

of evidence, especially when the only evidence available consists of a claim 

by one of the parents with no substantial ground. The lack of evidence is 

also a general problem in cases involving domestic violence. It is unclear as 

to what will be considered in the assessment, although in general evidence is 

needed when a claim is made.  

 

The outcome of the interviews also indicates that the district court is more 

suitable to making the assessment than the court of appeal. The reason for 

this being that the district court has a contact with the parties that is not 

present in the court of appeal. Few cases of this kind are subject to appeal 

and because of that the district court also has more experience about the 

influence that domestic violence has upon the best interest of the child. It 

could also be questioned whether the legal system is a suitable forum to 

handle these decisions. 
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Sammanfattning 

Syftet med  uppsatsen är att undersöka hur familjevåld påverkar 

bedömningen av barnets bästa i frågor om vårdnad, boende och umgänge. 

Med våld avses våld riktat mot någon annan i familjen än barnet. Jag har 

använt mig av tre frågeställningar för att lyfta fram vilken betydelse våldet 

har för barnet. Den första frågeställningen är mer övergripande och handlar 

om hur våldet påverkar barnets bästa. Den andra tar upp avvägningen 

mellan de två bedömningsgrunderna i 6 kap. 2a § FB, nämligen risken att 

barnet far illa och barnets behov av en god kontakt med båda föräldrarna, 

och syftar till att undersöka hur mycket våld som krävs för att det ska väga 

tyngre än barnets behov av kontakt med den våldsutövande föräldern. Den 

tredje frågeställningen behandlar våldets praktiska konsekvenser för beslut 

om vårdnad, boende och umgänge. 

  

Jag har använt mig av en kvalitativ metod bestående av samtalsintervjuer 

med domare som komplement till den juridiska rättdogmatiska metoden. 

Motivet till detta är att  barnets bästa är ett begrepp vars exakta innebörd 

inte är närmare definierat i lagtext. Det är istället upp till domstolen att 

avgöra vad barnets bästa är i varje enskilt fall. Risken att barnet far illa på 

grund av våld mot någon annan familjemedlem är endast en av flera 

omständigheter som ska beaktas vid bedömningen. Eftersom domstolen har 

ålagts ansvaret att tolka begreppets innebörd så är också domares åsikter och 

kunskap om våldets betydelse för bedömningen relevant för uppsatsen. 

 

Våld påverkar barnets bästa på flera sätt. Barnet riskerar att fara illa av att 

bevittna våld. Det påverkar också barnets rätt till trygghet, risken att  barnet 

själv utsätts för våld,  barnets möjlighet till kontakt med den våldsutövande 

föräldern och föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov. Det finns 

vissa faktorer som kan ge vägledning om vilken betydelse våldet har för 

bedömningen av barnets bästa, såsom våldets karaktär, tidpunkten för när 

det inträffade och hur allvarligt våldet varit. I slutändan är det dock 

omständigheterna i det enskilda fallet som avgör vilken betydelse våldet har 

för ett beslut om vårdnad, boende och umgänge. Varken intervjuerna eller 

förarbetena ger några tydliga riktlinjer för hur våldet ska bedömas och 

därmed är det oklart vilken betydelse våldet har för bedömningen av barnets 

bästa. Det är också oklart vilken betydelse våldet har i relation till barnets 

behov av kontakt med båda föräldrarna, ibland väger våldet tyngre och i 

andra situationer gör det inte det.  Resultatet av intervjuerna visar att det är 

nästintill omöjligt att göra en avvägning mellan bedömningsgrunderna i 6 

kap. 2a § FB i praktiken med hänsyn till omständigheterna i det enskilda 

fallet. Det finns också praktiska problem med beslut om vårdnad, boende 

och umgänge när det förekommit våld inom familjen. Våldet kan ibland 

skapa en konflikt mellan barnets bästa och den våldsutsatte förälderns rätt 

till skydd. I vissa fall går de här problemen inte att lösa med de medel som 

finns tillhands och i en sådan situation måste domstolen göra en avvägning 

mellan barnets bästa och förälderns skyddsbehov.  
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Resultatet av intervjuerna med rådmän och hovrättsråd visar att den här 

typen av mål är svåra att utreda och att det näst intill är omöjligt att säga 

något generellt om våldets betydelse. Det är omständigheterna i det enskilda 

fallet som i slutändan avgör hur mycket inflytande våldet får på 

bedömningen av barnets bästa. Att målen är svårutredda gör det extra viktigt 

att den utredning som ska ligga till grund för bedömningen är täckande. En 

slutsats är därför att det behövs tydligare riktlinjer för vilka faktorer som ska 

beaktas i en riskbedömning. Det är även viktigt att kommunikationen mellan 

domstol och den som uppdras att genomföra själva utredningen fungerar, 

samt att den expertis om barnets bästa som personer med annan 

yrkesbakgrund besitter kommer till tydligt uttryck i vårdnadsutredningen. 

 

Det svåraste med att göra en riskbedömning tycks vara att hantera 

bevisningen, framför allt när den enbart består av ett påstående från den ena 

föräldern. Bevisningen, eller snarare avsaknaden av bevis, är också ett 

generellt problem i mål om våld i nära relationer. Det är oklart hur mycket 

mer än ett blankt påstående om våld som behövs för att det ska tillerkännas 

betydelse i bedömningen, men normalt sett krävs någon form av 

stödbevisning. 

 

Resultatet från intervjuerna visar också att tingsrätten ofta är bättre lämpad 

än hovrätten att göra en bedömning till barnets bästa eftersom tingsrätten 

har en annan kontakt med parterna än vad som är möjligt vid hovrätten. Det 

framkom också att få mål av den här sorten blir föremål för överprövning, 

varför tingsrätten också har mer erfarenhet om våldet betydelse för barnets 

bästa än hovrätten. Det kan även ifrågasättas om rättsväsendet verkligen är 

rätt forum för att fatta beslut i denna typ av frågor eftersom det krävs så 

mycket kunskap om varje familjs enskilda förhållanden för att kunna avgöra 

vad som är bäst för barnet.  
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Förord 

Ett stort tack till min handledare Eva Ryrstedt. Jag vill också tacka de 

hovrättsråd och rådmän som ställde upp på en intervju, tack! 
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Förkortningar 

BrB  Brottsbalken 

FB  Föräldrabalken 

FN  Förenta Nationerna 

HD  Högsta Domstolen 

Prop.  Proposition 

SoL  Socialtjänstlagen 

SOU  Statens Offentliga Utredningar 

SvJt  Svensk Juristtidning 
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1 Inledning  

 

Frågor som rör vårdnad, boende och umgänge ska bedömas utifrån vad som 

är bäst för barnet. Att förekomsten av våld inom familjen påverkar 

bedömningen av vad som är barnets bästa kan tyckas självklar, men hur stor 

inverkan har egentligen våldet när det är riktat mot någon annan i familjen 

än barnet?  

 

Våld inom familjen, och framförallt då mäns våld mot kvinnor, är ett 

samhällsproblem som har kommit att uppmärksammats alltmer på senare 

tid.
1
 Forskning på området har visat att det finns klara samband mellan 

kvinnomisshandel och barnmisshandel, barn till en kvinna som blivit 

misshandlad löper större risk att bli utsatt för våld än barn som inte lever 

under sådana förhållanden.
2
 Det är dock inte enbart risken att själv bli utsatt 

för våld som gör att barnet riskerar att fara illa i dessa situationer, att tvingas 

bevittna våld i sin hemmiljö utgör även en mycket allvarlig risk för barnets 

psykiska hälsa. Varje år tvingas ett stort antal barn att uppleva hur någon i 

familjen utsätter en annan familjemedlem för våld. Exakt hur många barn 

som varje år drabbas är svårt att uppskatta eftersom mörkertalet är stort men 

studier som kommittén mot barnmisshandel har gjort visar att omkring 10 

procent av alla barn någon gång upplevt våld i hemmet.
3
  

  

Det är föräldrarna i egenskap av vårdnadshavare som oftast har ansvaret  

över att ta hand om och uppfostra barnet. Föräldrarna förväntas samarbeta i 

frågor som rör barnet för att på bästa sätt tillgodose barnets behov.
4
  Denna 

uppfattning om hur en familj förväntas fungera överensstämmer inte alltid 

med verkligheten. Antalet vårdnadstvister som tas till domstol har ökat med 

nästan 60 procent de senaste åren.
5
 År 2011 avgjordes 4586 vårdnadstvister 

i Sverige.
6
 Att nå en samförståndslösning kan vara ännu svårare i de fall när 

det har förekommit våld i hemmet.   

 

Påståenden  om våld i vårdnadsmål är relativt vanligt, enligt en 

undersökning som 2002 års vårdnadskommitté har gjort så förekommer det i 

så mycket som en tredjedel av fallen.
7
 Hur påverkar då förekomsten av våld 

mot någon annan i familjen bedömningen av barnets bästa?  

 

Av 6 kap. 2a § 2 st. FB framgår att: 

                                                 
1
 SOU 2002:71 s. 41, 79. 

2
 SOU 1995:60 s. 364, Nationellt Råd för Kvinnofrid, 2002. Se till mig som liten är. När 

pappa slår mamma. s. 6. 
3
 SOU 2005:43 s. 197-198. 

4
 SOU 2011:51 s. 55. 

5
 Lövgren, Sofia, 2012. ”Sätt barnen i centrum vid vårdnadstvister”, hämtad den 25 juli 

2012:  http://www.newsmill.se/artikel/2012/05/02/s-tt-barnen-i-centrum-vid-v-rdnadstvister  
6
 Domstolsverket, 2011,  Domstolsstatistik 2011, s. 14, hämtad den 25 juli 2012: 

http://domstol.se/Publikationer/Statistik/domstolsstatistik_2011.pdf,   
7
 SOU 2005:43 s. 199. 

http://www.newsmill.se/artikel/2012/05/02/s-tt-barnen-i-centrum-vid-v-rdnadstvister
http://domstol.se/Publikationer/Statistik/domstolsstatistik_2011.pdf
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 Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall fästas särskilt 

avseende vid  

- risken att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp 

eller att barnets olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far 

illa och,  

- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

 

När det förekommit uppgifter om våld har domstolen en skyldighet att 

utreda om det finns en risk att barnet far illa.
8
 Vilken dignitet måste våldet 

då vara av för att det ska utgöra en risk för barnet och därmed inverka på 

bedömningen av barnets bästa? I den undersökning som 2002 års 

vårdnadskommitté låtit göra fann man att tingsrätterna, när påståenden om 

våld mot den ena föräldern förekommit, inte resonerat kring dessa uppgifter 

i hälften av de mål som undersöktes. Enligt en rapport från 

Barnombudsmannen har det också saknats en riskbedömning i 71 procent av 

domarna där påståenden om övergrepp förekommit.
9
  

 

Enligt föräldrabalkens regler ska frågor om vårdnad, boende och umgänge 

alltid bedömas utifrån principen om barnets bästa. Vad barnets bästa innebär 

och vad som kan påverka bedömningen kan många gånger vara svårt att 

avgöra eftersom begreppet saknar en tydlig definition.  Tanken med detta är 

att begreppet ska ha en viss flexibilitet så att domstolen kan ta hänsyn till 

alla omständigheter som kan vara av betydelse för barnet. Barns 

livssituation kan se väldigt olika ut och genom att inte precisera innebörden 

av barnets bästa får domstolen möjlighet att ta hänsyn till varje barns unika 

situation.
10

 I 6 kap. 2a § 2 st. FB lyfts vissa omständigheter fram som 

domstolen ska fästa särskilt avseende vid i bedömningen av barnets bästa, 

risken att barnet far illa och barnets behov av kontakt med båda sina 

föräldrar. 

 

Barnet riskerar att fara illa om det förekommit våld i hemmet.
11

 Våldet kan 

också få konsekvenser för barnets möjlighet till kontakt med båda sina 

föräldrar. Frågan är hur avvägningen mellan barnets behov av kontakt med 

båda föräldrarna och risken att barnet far illa ska gå till när det förekommit 

våld i familjen. Väger något intresse tyngre än det andra, och vad krävs för 

att våldet mot någon annan i familjen ska innebära en så stor risk för barnet 

att en kontakt med den våldsutövande föräldern utesluts? 

  

Familjevåld kan också leda till vissa praktiska problem vid beslut om 

vårdnad, boende och umgänge. Går det exempelvis att ha gemensam 

vårdnad när våldet har resulterat i att den ena föräldern lever med skyddade 

uppgifter och ett kontaktförbud utfärdats gentemot den andra föräldern? Hur 

undviker man att den ena föräldern inte använder sin umgängesrätt för att ta 

reda på var den andre föräldern befinner sig? Har den ena föräldern 

skyddade personuppgifter och lever på okänd ort på grund av hot från den 

                                                 
8
 Prop. 2005/06:99 s. 42. 

9
 SOU 2005:43 s. 200. 

10
 Prop. 1997/98:7 s. 104. 

11
 SOU 2005:43 s. 197. 
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andre föräldern påverkar detta givetvis barnets livssituation också, och i 

slutändan kanske också om ett beslut till barnets bästa går att genomföra.  

  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka vilken betydelse 

våld har för bedömningen av vad som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, 

boende och umgänge. Med våld avser jag enbart våld mot någon annan i 

familjen än barnet. Uppsatsen är indelad i tre delar som baseras på de 

frågeställningar jag använt mig av för att besvara mitt syfte. Genom denna 

indelning är min förhoppning att våldets betydelse för bedömningen av 

barnets bästa ska synliggöras på ett tydligt sätt. Jag kommer att använda mig 

av följande frågeställningar: 

 

 Hur påverkar våldet barnets bästa?  

 Hur står våldet i förhållande till barnets rätt till kontakt med båda 

föräldrarna, vilket väger tyngst? 

 Vilka praktiska problem kan uppstå när det förekommit våld? 

 

Den första frågeställningen handlar om bedömningen av barnets bästa i 

beslut om vårdnad, boende och umgänge och tar upp våld mot någon annan 

i familjen som en omständighet som påverkar barnets bästa. Syftet med 

denna fråga är att lyfta fram hur våld mot en familjemedlem hanteras både i 

lagstiftningen och i praktiken, samt att visa på vilket sätt våldet inverkar på 

bedömningen av barnets bästa, det vill säga vad krävs för att våldet ska 

tillerkännas betydelse i bedömningen? Den andra frågeställningen behandlar 

också bedömningen av barnets bästa men här ligger istället fokus på 

helhetsbedömningen av barnets bästa utifrån de omständigheter som anges i 

lagstiftningen, och sätter förekomsten av våld i relation till barnets behov av 

kontakt med båda föräldrarna. Här kommer jag undersöka vilket som väger 

tyngst, det vill säga har störst inflytande, förekomsten av våld mot någon 

annan i familjen eller barnets behov av kontakt med båda föräldrarna. Syftet 

med denna frågeställning är att undersöka om våld i familjen kan ha så stor 

betydelse att kontakten med den ena föräldern bör upphöra, det vill säga kan 

våldet ha en sådan dignitet att förekomsten av våld resulterar i att en kontakt 

med båda föräldrarna utesluts? Den tredje frågeställningen har en mer 

praktisk karaktär och syftar till att synliggöra de eventuella problem som 

kan uppstå i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor vid förekomsten av 

våld. Här ämnar jag att belysa svårigheterna med att tillämpa reglerna om 

vårdnad, boende och umgänge när det förekommit våld och undersöka de 

praktiska konsekvenserna av våldet samt vilka lösningar som finns tillhands. 

Är exempelvis ett umgänge genomförbart när den ena föräldern har 

kontaktförbud och den andre föräldern lever i skyddat boende? Finns det en 

intressekonflikt mellan barnets bästa och förälderns skyddsbehov och hur 

behandlas det i praktiken? 
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1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett introduktionskapitel om barnets bästa för att ge 

läsaren en överblick av föräldrabalkens utveckling och hur reglerna ser ut 

idag. Fokus ligger här på innebörden av begreppet barnets bästa, hur 

bedömningen av vad som är bäst för barnet går till och hur den kommit att 

förändras över tid. Därefter följer ett kapitel om hur våld mot någon annan i 

familjen påverkar bedömningen av barnets bästa. Här kommer jag att lyfta 

ut risken för övergrepp mot någon annan i familjen särskilt från 

helhetsbedömningen av barnets bästa och utreda hur just förekomsten av 

våld kan medföra en risk att barnet far illa. Kapitel fyra berör hierarkin 

mellan bedömningsgrunderna våld och barnets behov av kontakt med båda 

föräldrarna. Jag kommer här att undersöka vilket som väger tyngst vid 

bedömningen av barnets bästa och hur mycket våld som krävs för att det ska 

ges företräde framför barnets behov av kontakt med båda föräldrarna. 

Kapitel fem belyser vilka praktiska problem som kan komma att uppstå vid 

förekomsten av våld. Syftet med detta avsnitt är att lyfta fram både barnets 

och den våldsutsatte förälderns intressen och se om det kan finnas vissa 

motsättningar dem emellan som kan försvåra ett besluts genomförbarhet i 

praktiken. Hur kombineras exempelvis ett kontaktförbud och skyddade 

personuppgifter med barnets rätt till umgänge med den förälder som ålagts 

kontaktförbudet? Kapitel tre till fem är indelade i två delar, en deskriptiv del 

som redogör för reglerna enligt gällande rätt och en intervjudel där en 

sammanställning av intervjusvaren presenteras. Avslutningsvis kommer jag 

i analysdelen att diskutera hur våldet påverkar bedömningen av barnets 

bästa och hur mycket våld som krävs för att det ska väga tyngre än andra 

omständigheter i det enskilda fallet. I analysdelen kommer också en 

diskussion om våldets praktiska konsekvenser. 

 

1.3 Metod och material   

1.3.1 Motiv till att använda två metoder parallellt  

Jag har använt mig av två metoder för att undersöka vilken inverkan våld 

mot en annan familjemedlem har på bedömningen av barnets bästa, en 

juridisk rättsdogmatisk metod och en kvalitativ metod.  Utöver detta har jag 

till viss del också använt mig av ett tvärvetenskapligt perspektiv som 

komplement till den rättsdogmatiska metoden i framställningen om hur våld 

inom familjen påverkar barnet. Syftet med det är att ge en helhetsbild av hur 

familjevåld påverkar barn och lyfta fram varför det är viktigt att 

förekomsten av våld tillerkänns betydelse i bedömningen av barnets bästa. 

 

Den juridiska rättsdogmatiska metoden innebär att man studerar lagtext, 

lagförarbeten, praxis och doktrin för att tolka gällande rätt.
12

 Jag har dock 

valt att inte gå närmare gå in på praxis. Orsaken till detta är att praxis har 

                                                 
12

 Peczenik, 1995. Juridikens teori och metod, s. 33. 
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begränsad relevans för mitt syfte. Mer om detta återfinns i avsnitt 1.4. 

Barnets bästa är ett flexibelt begrepp vars exakta innebörd är inte är 

preciserat i lagtext eller förarbeten. Risken att barnet far illa av våld mot en 

familjemedlem är endast en av flera omständigheter som ska beaktas vid 

bedömningen av barnets bästa. Det är således upp till domstolen att avgöra 

vilken betydelse våldet har utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.
13

 

Begreppets flexibilitet gör det svårt att genom lag och förarbeten fastställa 

vad som krävs för att våldet ska tillerkännas betydelse i bedömningen. Av 

den anledningen har jag därför också använt mig av en kvalitativ metod 

bestående av samtalsintervjuer som ett komplement till den rättsdogmatiska 

metoden. Min tanke är att intervjuerna ska ge en klarare bild av hur 

lagstiftningen tolkas när det gäller dels våldets inverkan på bedömningen av 

barnets bästa, dels vad som krävs för att våldet ska väga tyngre än barnets 

behov av kontakt med båda föräldrarna. Valet att använda intervjuer som en 

metod grundar sig på att man med intervjuer kan få fram fler nyanser och ett 

mer fördjupande resonemang kring reglernas tillämpning och effekter i 

praktiken. De intervjuade är att se som respondenter, med det menas att det 

är de intervjuade och deras tankar om vad våldet har för betydelse som utgör 

det centrala för undersökningen. Vid samtalsintervjuer lämpar det sig att 

ställa samma frågor till alla som blir intervjuade eftersom syftet är att 

försöka hitta mönster i svaren som säger något om det jag avser undersöka, 

nämligen våldets betydelse för bedömningen.
 
Alla intervjuade har fått 

samma frågor. Frågorna är redovisade i bilaga A.  Jag har använt mig av 

semistrukturerade intervjufrågor och syftet med detta är att den intervjuade 

ska få tala fritt och utforma svaren på sitt sätt.
14

 Jag anser att denna 

intervjuform lämpar sig väl för mitt arbete eftersom jag avser undersöka hur 

de som tillämpar lagen resonerar kring våldets betydelse och det är då av 

vikt att den som blir intervjuad kan tala öppet och fritt kring det på förhand 

bestämda ämnet. 

1.3.2 Urval 

Mitt urval består av verksamma domare. Valet grundar sig på att  det är 

domarna som har till uppgift att göra denna bedömning i praktiken. Från 

början föll mitt val på domare från de högre instanserna, jag ville intervjua 

två justitieråd och tre hovrättsråd. Anledningen till detta är att rådmän vid 

hovrätterna och framför allt justitieråd har till uppgift att framställa 

vägledande domar för den framtida rättstillämpningen. Deras åsikter och 

kunskaper om våldets betydelse för barnets bästa är således mycket 

relevanta. Jag har kontaktat HD med en förfrågan om att göra två intervjuer 

men fick svar av HD:s registrator att de i samråd med kanslichefen beslutat 

att hänvisa mig till domare vid tingsrätterna istället eftersom de är mer i 

kontakt med denna fråga än ledamöterna i HD. Efter det beskedet beslöt jag 

mig för att endast intervjua hovrättsråd. Jag har kontaktat alla hovrätter som 

inte enbart har hovrättspersonal på plats vid förhandlingar. Samtliga har 

kontaktats via mail och en del med kompletterande telefonsamtal. Fyra 

                                                 
13

 Prop. 1997/98:7 s. 104. 
14

 Esaiasson  –  Gilljam – Oscarsson – Wängnerud, 2009. Metodpraktikan. s. 258-259. 
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hovrättsråd har haft möjlighet att ställa upp, två från hovrätten över Skåne 

och Blekinge, ett från hovrätten för Västra Sverige och ett från Göta hovrätt. 

Från början var min tanke att intervjua minst fem. Troligtvis hade 

svarsfrekvensen varit högre om mina förfrågningar inte skickades ut under 

semestertider, det vill säga under juni och juli. En del hovrätter meddelade 

också att de inte har hand om så många mål av den typ som mitt arbete 

handlar om och att tingsrätterna var mer lämpliga att kontakta med hänsyn 

till frågornas karaktär. Detta har också framhållits av de hovrättsråd som jag 

intervjuat. På grund av att det är domare vid tingsrätten som har mest 

erfarenhet av det jag avser undersöka har jag därför också intervjuat två 

rådmän från Malmö tingsrätt. Jag har även skickat ut förfrågningar till 

Helsingborgs tingsrätt och Lunds tingsrätt. Helsingborgs tingsrätt 

meddelade att tre rådmän kunde ställa upp på intervju efter att semestertiden 

var slut, det vill säga i augusti. Rådman Ulla Nilsson vid Lunds tingsrätt har 

meddelat mig att hon i samråd med sina kollegor beslutat att tacka nej till 

mina förfrågan om att få intervjua rådmän vid Lunds tingsrätt. Genom att 

inte ge några översiktliga svar på dessa frågor så vill Lunds tingsrätt visa att 

de tar hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och respekterar att 

schabloniserade bedömningar inte får göras i de här frågorna. De kan svara 

på frågorna med utgångspunkt i varje enskilt fall men att säga något 

generellt om de frågor som jag har ställt till tingsrätten är omöjligt. 

1.3.3 Reflektioner kring samtalsintervju som 
metod 

Ett problem med samtalsintervju som metod är risken för intervjueffekt, det 

vill säga att svaren kan bli olika beroende på vem som ställer frågorna.
15

 

Som man frågar får man också svar brukar det sägas. Jag vill därför göra en 

reservation för risken att sammanställningen inte ger en helt rättvis bild av 

de intervjuades åsikter och kommentarer kring våldets betydelse eftersom 

jag omedvetet kan ha tolkat deras uttalanden på ett sätt som inte åsyftades. 

Jag har spelat in majoriteten av intervjuerna, sedan transkriberat materialet 

och sammanställt svaren var för sig. Därefter har jag gjort en 

sammanfattning av vad som framkommit och det är denna som återges här i 

uppsatsen. Jag har försökt att strukturera alla svar i sammanfattningen på ett 

sätt så det blir läsbart utan att samtidigt lyfta ut kommentarerna från sitt 

sammanhang. Jag har valt att inte redogöra för vem som sagt vad genom att 

citera eftersom mitt syfte är att försöka hitta mönster i svaren som säger 

något om våldets betydelse för bedömningen, inte att lyfta fram den 

enskilda domarens åsikter. Till skillnad från när man använder sig av en 

kvantitativ metod så är det i det här fallet inte viktigt att redovisa hur många 

av de intervjuade som framförde ett visst argument för att det ska vara 

relevant för undersökningens ändamål. För att kunna få en fullständig bild 

av hur domare resonerar angående våldets betydelse för bedömningen av 

barnets bästa hade det dock varit önskvärt att ha ett större antal 

intervjupersoner. 

 

                                                 
15

 Esaiasson  –  Gilljam – Oscarsson – Wängnerud, 2009, s. 301. 
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I samband med att jag skickade ut förfrågningar om intervju så bifogade jag 

även mina intervjufrågor. Tanken med det var att domarna skulle få en 

uppfattning av vad intervjun gällde och att det i sin tur skulle göra dem mer 

benägna att tacka ja. Såhär i efterhand kan jag ifrågasätta om det var den 

bästa strategin eftersom frågorna tycks vara svåra att besvara och kan ha 

haft en avskräckande effekt på viljan att ställa upp. Frågorna är formulerade 

i syfte att skapa en diskussion om våldets betydelse för barnets bästa, men 

de har uppfattats som att de intervjuade ska avkrävas generella svar som de 

menar är omöjligt att lämna. Frågornas utformning har också kommenterats. 

De har bland annat ansetts vara för generella och omöjliga att svara på. Det 

tycks vara svårt att ge några övergripande svar på våldets betydelse när det 

finns så många andra faktorer att ta hänsyn till i det enskilda fallet. Det har 

uttryckts en oro för att svaren kan bli missvisande om man diskuterar 

våldets betydelse utan att samtidigt koppla det till alla andra omständigheter 

som också kan ha betydelse för bedömningen. Det här problemet hade 

eventuellt kunnat åtgärdas genom att ersätta frågorna med beskrivningar av 

olika scenarion som de intervjuade sen kunde kommentera och diskutera 

under intervjun. Det problematiska med ett sådant upplägg är risken för att 

svaren på eventuella följdfrågor skulle kunna påverka och ändra 

förhållandena i det givna scenariot. I slutändan skulle det resultera i att de 

intervjuade inte längre diskuterar samma sorts scenario och därmed skulle 

det bli svårt att urskilja något mönster i svaren angående våldets betydelse. 

1.4 Avgränsningar 

Barnets bästa är ett begrepp vars innebörd inte är närmare definierat i lag 

och det finns en rad omständigheter som kan påverka bedömningen. De som 

nämns särskilt i 6 kap. 2a § 2 st. FB är några exempel på sådana 

omständigheter. I denna uppsats har jag valt att enbart fokusera på hur våld 

mot någon annan i familjen påverkar bedömningen av barnets bästa samt 

hur våldet står i relation till barnets behov av kontakt med båda föräldrarna. 

Motivet till det är att risken att barnet far illa och barnets behov av kontakt 

med båda föräldrarna är omständigheter som lagstiftaren särskilt velat fästa 

uppmärksamhet på.
16

 Jag kommer däremot inte att lyfta fram och diskutera 

alla andra omständigheter som också kan ha en inverkan på bedömningen, 

såsom barnets vilja eller barnets grundläggande rättigheter. Mitt syfte är att 

undersöka just familjevåldets inverkan på barnets bästa. 

 

Eftersom det finns så många olika omständigheter i varje enskilt fall som 

kan inverka på barnets bästa så finns det vissa svårigheter med att studera 

praxis. Varje avgörande grundar sig på omständigheterna i det enskilda 

fallet och alla omständigheter som legat till grund för bedömningen anges 

inte alltid i domskälen. Bedömningen grundas också på en prognos om hur 

barnets förhållandena kan komma att se ut i framtiden. Med anledning av 

detta kan det vara svårt att av praxis utläsa hur stor inverkan just våldet haft, 
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varför bedömningens prejudicerande verkan är begränsad.
17

 Praxis är 

således av begränsad relevans för min uppsats. 

 

Med våld mot någon annan i familjen avser jag allt våld som räknas in i 

definitionen av ett övergrepp såsom övergrepp är använt i 6 kap. 2a § 2 st. 

FB. Eftersom mäns våld mot kvinnor utgör det vanligaste typen av 

familjevåld kommer jag under framställningen att utgå från mäns våld mot 

kvinnor när jag beskriver våld inom familjen. Jag kommer inte att behandla 

situationer där det förekommit våld mot barnet. Att en konsekvens av våldet 

kan vara att barnet också riskerar att utsättas för våld är dock en annan sak.  

Våldet kommer också enbart att betraktas utifrån perspektivet att det medför 

en risk att barnet far illa, exempelvis genom att tvingas bevittna våldet eller 

på grund av att risken för att barnet självt blir utsatt ökar. Däremot kommer 

jag inte att gå in på våldets inverkan på föräldrarnas förmåga att samarbeta 

eftersom detta endast har betydelse för bedömningen av barnets bästa vid 

vårdnadsfrågor och inte vid boende och umgängesfrågor. Diskussionen om 

våld som ett uttryck för samarbetsproblem är således inte inom ramen för 

mitt syfte, även om det självfallet kan inverka på bedömningen eftersom 

föräldrarnas konflikter kan medföra negativa verkningar för barnet och 

därmed också påverka vad som är bäst för barnet. 

 

I denna framställning kommer jag inte att närmare gå in på reglerna om 

vårdnad, boende och umgänge eftersom uppsatsens fokus ligger på 

bedömningen av barnets bästa i dessa frågor snarare än reglernas materiella 

innebörd. Jag kommer heller inte att ta upp problematiken kring falska 

anklagelser om våld från någon av föräldrarna vid mål om vårdnad, boende 

och umgänge. 

                                                 
17
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2 Barnets bästa 

2.1 Bakgrund  

2.1.1 Lagstiftningen fram till 1990-talet 

Den första barnlagstiftningen i Sverige tillkom under åren 1917 – 1920 som 

en reaktion mot hur dåligt en del barn hade det. Gemensamt för alla lagar 

rörande barn vid den här tiden var att de siktade på att tillgodose barnets 

bästa.
18

 De tidigare lagarna var utformade så att vissa personer, framför allt 

barnets föräldrar och myndigheter, hade förpliktelser gentemot barnet.
 

Numera är lagarna konstruerade så att barnet istället har vissa rättigheter.
19

 

Idag finns reglerna om barnets vårdnad, boende och umgänge samlade i 

föräldrabalken. Föräldrabalken trädde ikraft år 1950 och har sedan dess 

genomgått åtskilliga förändringar.
20

  Sedan 1970-talet och framåt har 

förändringarna i stor utsträckning syftat till att stärka barnets ställning i 

relation till sina föräldrar.
21

 Jag kommer nedan att redogöra för de 

förändringar som på senare tid haft mest betydelse för utvecklingen av 

begreppet barnets bästa och de omständigheter som ska ligga till grund för 

bedömningen.  

2.1.2 1991 års reform – fokus på gemensamt 
föräldraansvar och barnets behov av kontakt 
med båda föräldrarna 

År 1991 ändrades föräldrabalken i syfte att få föräldrarna att ta ett större 

gemensamt ansvar för barnet. Ett sätt att bana väg för gemensamt ansvar var 

att erbjuda föräldrarna samarbetssamtal för att de lättare skulle komma 

överens i frågor om barnet. Ett annat var införandet av en möjlighet för 

domstolen att förordna om gemensam vårdnad om ingen av föräldrarna var 

emot det.
22

 År 1991 infördes också för första gången en bestämmelse om att 

barnets behov av en god och nära kontakt med båda sina föräldrar skulle ha 

en avgörande betydelse vid valet av vårdnadshavare. Vårdnadsfrågan skulle 

avgöras utifrån vad som var bäst för barnet och vid bedömningen av vad 

som var bäst för barnet skulle nu rätten fästa särskilt avseende på barnets 

behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.
23

 Behovet av en 

god kontakt blev på så vis en definition om vad barnets bästa innebar.
24

 En 

nära och god kontakt ansågs generellt sett underlättas av om föräldrarna 

                                                 
18

 SOU 1997:116 s. 140-141. 
19

 Ewerlöf – Sverne – Singer, 2004,  Barnets bästa. Om föräldrars och samhällets ansvar, 

s. 25. 
20

 Saldeen, 2009, Barn och föräldrarätt, s. 14, SOU 2005:43 s. 97 - 98. 
21

 Prop. 2005/06:99 s. 34. 
22

 Prop. 1990/91:8 s. 3. 
23

 Prop. 1990/91:8 s. 37, 60. 
24

 Schiratzki, 1997, Vårdnad och vårdnadstvister,  s. 238.  
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hade gemensam vårdnad, varför gemensam vårdnad ansågs vara det bästa 

för barnet under förutsättning att föräldrarna kunde samarbeta. Om 

gemensam vårdnad inte var möjligt, till exempel på grund av att någon av 

föräldrarna motsatte sig detta, skulle domstolen anförtro vårdnaden till den 

föräldern som bäst kunde främja barnets umgänge med den andre 

föräldern.
25

 

2.1.3 1993 års reform – vikten av att beakta 
risken att barnet far illa vid beslut om umgänge  

År 1993 infördes en bestämmelse om att domstolen vid beslut om umgänge 

skulle beakta risken att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller 

kvarhålls eller på annat sätt far illa.
26

 En anledning till detta var att 1991 års 

införande av bestämmelsen om barnets behov av kontakt med båda 

föräldrarna hade tolkats som att vårdnadshavaren var skyldig att medverka 

till umgänge även när barnet riskerade att fara illa. Vid 1993 års reform 

fanns det därför ett behov av att förtydliga att så inte var fallet, även om det 

i viss mån redan klargjorts i förarbetena till 1991 års reform.
27

 Redan då 

hade det nämligen betonats  att det inte helt undantagslöst var så att en 

förälder måste främja ett umgänge mellan barnet och den andre föräldern. I 

vissa situationer kunde det vara bäst att ett umgänge faktiskt inte kom till 

stånd överhuvudtaget, exempelvis om den andre föräldern gjort sig skyldig 

till övergrepp eller misshandel. I 1991 års förarbeten hade det också lyfts 

fram att det var viktigt att göra en individualiserad prövning av om ett 

umgänge är förenligt med barnets bästa, stereotypa bedömningar av 

umgängesfrågor var inte något som gynnade barnet.
28

 Trots detta 

tillämpades många gånger umgängesreglerna utefter schabloner i praktiken 

och vid 1993 års reform ansågs det därför vara nödvändigt att ytterligare 

förtydliga när, och på vilka grunder, som ett umgänge borde komma till 

stånd.
29

 

2.1.4 1998 års reform och portalparagrafen om 
barnets bästa 

1998 var det år då en av de större reformerna av föräldrabalkens regler 

trädde ikraft. Förslagen i denna reform hade som övergripande mål att dels 

framhäva betydelsen av samförståndslösningar och underlätta för 

föräldrarna att komma överens, dels att öka användningen av gemensam 

vårdnad. Ett  annat syfte med reformen var att ytterligare betona principen 

om barnets bästa. Det infördes därför en övergripande bestämmelse om att 

barnets bästa skulle komma i främsta rummet vid avgörandet av alla frågor 

som rör barnets vårdnad, boende och umgänge.
30

 Visserligen var principen 
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 Prop. 1990/91:8 s. 60-61. 
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om barnets bästa var redan väl förankrad i svensk rätt men det var först nu 

som en övergripande bestämmelse om barnets bästa infördes i 

lagstiftningen. I och med detta fick reglerna om vårdnad, boende och 

umgänge också en tydligare koppling till FN:s barnkonvention.
31

 Vid 

bedömningen av vad som var bäst för barnet skulle avseende särskilt fästas 

vid barnets behov av kontakt med båda föräldrarna. Denna bestämmelse 

hade införts redan 1991 men kom från och med nu att gälla även för frågor 

om boende och umgänge, och inte enbart för vårdnadsfrågor såsom tidigare. 

Vidare skulle risken att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller 

hålls kvar eller annars far illa beaktas. Tidigare gällde detta enbart vid frågor 

om umgänge men kom nu att gälla även frågor om vårdnad och boende.
32

 

Med denna reform kom också möjligheten för domstolen att förordna om 

gemensam vårdnad mot den ena förälderns vilja. Det betonades dock att 

även då gemensam vårdnad ofta var att föredra framför ensam vårdnad så 

var det inte alltid så att gemensam vårdnad var bäst för barnet. I vissa fall 

kunde en förälder anses vara olämplig som vårdnadshavare, exempelvis om 

han eller hon gjort sig skyldig till övergrepp mot barnet eller den andre 

föräldern. Om den ena föräldern motsatte sig gemensam vårdnad och 

anförde vägande skäl för detta så var det inte heller lämpligt att gå emot den 

personens vilja. Ett sådant skäl kunde exempelvis vara att föräldern blivit 

utsatt för våld av den andre föräldern.
33

 

 

2.1.5 2006 års reform – att förstärka 
barnperspektivet 

År 2006 genomfördes ytterligare en reform av föräldrabalkens regler som 

främst syftade till att stärka barnperspektivet. Barnets bästa skulle komma 

till klarare uttryck i lagtexten och betydelsen av risken att barnet far illa 

skulle uppmärksammas mer än tidigare.
34

 För att barnets bästa skulle 

komma till tydligare uttryck ändrades formuleringen av 6 kap. 2 a § FB från 

att barnets bästa skulle komma i främsta rummet till att barnets bästa ska 

vara avgörande för alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge.
35

   

Det ansågs föreligga ett behov av att ändra bestämmelsen eftersom det 

framkommit kritik mot domstolarnas och socialnämnders tillämpning av 

paragrafen. Kritiken riktades mot det faktum att det ofta var föräldrarnas 

intressen och inte barnets intresse som låg till grund för besluten.
36

 

Barnperspektivet behövde därför förstärkas i lagtexten. Som nämnts ovan 

var ett led i 2006 års reform att ytterligare lyfta fram hur viktigt det var att 

risken att barnet far illa tillmättes betydelse i bedömningen av barnets bästa. 

Det ansågs föreligga ett behov av att ändra lagtextens utformning eftersom 

undersökningar hade visat att domstolarna tenderat att inte beakta 

                                                 
31

 Prop. 1997/98:7 s. 103, SOU 2005:43 s. 100-101. 
32

 Prop. 1990/91:8 s. 60, Prop. 1997/98:7 s. 103- 104, Wickström, 1998, 1998 års 

vårdnadsreform och socialtjänsten, s. 18. 
33

 Prop. 1997/98:7 s . 48-50. 
34

 Prop. 2005/06:99 s. 1. 
35

 Prop. 2005/06:99 s. 6, 38. 
36
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betydelsen av att ena föräldern utsatt någon i familjen för övergrepp 

tillräckligt mycket i beslut om vårdnad, boende och umgänge. Många 

gånger hade lagen tolkats som att barnets behov av kontakt med båda 

föräldrarna vägde över risken att barnet far illa. Något som kunde ha sin 

förklaring i den tidigare formuleringen av 6 kap. 2a § FB där särskilt 

avseende skulle fästas vid barnets behov av kontakt med båda föräldrarna, 

medan risken att barnet far illa endast skulle beaktas, vilket kunde tolkas 

såsom att det fanns en hierarkisk ordning mellan dessa två faktorer.
37

 För att 

vikten av risken att barnet far illa skulle framgå tydligt i lagtexten ändrades 

därför 6 kap. 2a § 2 st. FB så att det vid bedömningen av barnets bästa 

skulle fästas särskilt avseende även vid risken att barnet, eller någon annan i 

familjen utsätts för övergrepp, barnet olovligen förs bort eller hålls kvar 

eller annars far illa. Eftersom det var väl belagt att barnet också far illa av att 

bevittna våld skulle även risken att någon annan i familjen utsätts för 

övergrepp tillerkännas särskild betydelse.
38

 

 

2.2 FN:s barnkonvention 

År 1990 ratificerade Sverige FN:s barnkonvention. Konventionen består av 

54 artiklar och innehåller fyra grundläggande principer: förbud mot 

diskriminering, barnets bästa, barnets rätt till liv och utveckling och barnets 

rätt att säga sina åsikter. Dessa fyra principer ska vara vägledande vid 

tolkningen av de övriga artiklarna.
39

 Principen om barnets bästa finns i 

artikel 3 och utgör en av konventionens grundpelare. Av denna framgår att 

barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn.
40

 

Det finns framför allt två grundläggande tankar bakom denna princip. Den 

ena är att alla barn har fullt människovärde. Den andra är att barn är sårbara 

och därför behöver skyddas särskilt.
41

  

 

Barnets bästa är ett begrepp som förändras över tid allt eftersom samhällen 

förändras, och med dom uppfattningen av vad som är bäst för barnet. Att 

tolka begreppets innebörd kan därmed vara svårt.
42

 FN-kommittén har inte 

tagit fram kriterier för bedömningen av barnets bästa men däremot har den 

framhållit att barnkonventionen ska ses som en helhet och lyft fram att de 

grundläggande principerna ska ses i relation till varandra.  För att komma 

fram till vad som är bäst för barnet kan man enligt FN-kommittén således få 

vägledning från de tre andra principerna i konventionen.
43
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2.3 Gällande rätt  

Barns livssituation kan se väldigt olika ut. Vad som är det bästa för ett barn 

behöver inte vara det för ett annat. För att domstolen ska ha möjlighet att ta 

hänsyn till varje barns specifika situation har lagstiftaren därför medvetet 

låtit bli att definiera begreppet mer ingående. Det går inte att precisera exakt 

vad barnets bästa innebär, barnets bästa måste avgöras utifrån en bedömning 

av förhållandena i varje enskilt fall. Det är näst intill omöjligt att på ett 

objektivt sätt slå fast vad som är bäst för barnet. Domstolens antaganden, 

uppfattningar och bedömning blir därför det som i slutändan avgör vad som 

är barnets bästa.
44

 Det är därför viktigt att såväl domstol som socialnämnd 

tydligt visar hur de resonerat i det enskilda fallet, det vill säga att det 

framgår vilken inställning barnet har, om föräldrarna är lämpliga som 

vårdnadshavare och hur barnets relation till föräldrarna ser ut. Det är också 

viktigt att det av domskälen framgår hur domstolen sett på risken att barnet 

far illa och hur barnets behov av kontakt med båda föräldrarna bäst 

tillgodoses.
45

 

 

Bedömningen av barnets bästa ska utgå från beprövad erfarenhet och 

kunskap såväl som barnets åsikter i frågan. Hänsyn ska tas till barnets 

nuvarande och framtida välbefinnande och utveckling, både psykiskt och 

fysiskt. Vidare bör beslutets effekter för barnet på både kort och lång sikt 

beaktas i den mån det är möjligt.
46

 Bedömningen av vad som är bäst för 

barnet ska ske ur ett barnperspektiv. Att ha ett barnperspektiv innebär att 

barnets människovärde och integritet ska respekteras. Vid beslutsfattande i 

frågor som rör barn ska man därför se på situationen med barnets ögon och 

försöka förstå hur barnet uppfattar sin situation, samt titta på till vilka 

konsekvenser beslutet kan få för barnet.
47

 Barnperspektivet kan emellertid få 

varierande innebörd beroende på vem som definierar vad som ingår i ett 

barnperspektiv. Socialstyrelsens definition av barnperspektiv tycks 

exempelvis sätta barnet mer i fokus i processen än vad det finns utrymme 

för i den definition som anges i prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler. 

Barnperspektivets innebörd har också diskuterats av kommittén mot 

barnmisshandel. Kommittén mot barnmisshandel har en mer komplex syn 

på barnperspektivet och menar att innehållet i ett barnperspektiv istället är 

beroende av vad olika människor tillskriver det för betydelse. 

Barnperspektivet innehåller således flera olika dimensioner.
48

 

 

Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och 

umgänge. 

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall fästas särskilt 

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

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

-barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och 

mognad.   – 6 kap. 2a § FB. 

 

Att just barnets behov av kontakt med båda föräldrarna och risken att barnet 

far illa nämns särskilt är ett uttryck för att detta aldrig får glömmas bort i 

bedömningen. Det visar också vad lagstiftaren velat fästa särskild 

uppmärksamhet på. Att vissa omständigheter nämns särskilt innebär 

däremot inte att dessa är viktigare än andra omständigheter i det enskilda 

fallet.
49

 Det är viktigt för barnets utveckling och välbefinnande att det har en 

god kontakt med båda föräldrarna.  En kontakt med båda föräldrarna är i de 

flesta fallen också det som är bäst för barnet. Detta gäller dock inte 

undantagslöst. Barnet har  rätt att aldrig behöva bli utsatt för våld, övergrepp 

eller annan kränkande behandling. Kontakten med föräldrarna får således 

inte innebära att barnet riskerar att fara illa. Finns det en risk att barnet far 

illa ska risken tillmätas stor betydelse i bedömningen av vad som är bäst för 

barnet.
50

 För att uppnå barnets bästa är det också viktigt att barnet får 

komma till tals och uttrycka sina åsikter i frågor som berör det. Detta 

framgår även av artikel 12 i FN:s barnkonvention. Vid beslut om vårdnad, 

boende och umgänge ska således hänsyn ska tas till barnets vilja med 

beaktande av barnets ålder och mognad.
51

  

 

Alla barn har vissa grundläggande rättigheter gentemot sina föräldrar.
52

  

Enligt 6 kap. 1 § FB har ett barn rätt till omvårdnad, trygghet och god 

fostran. Barnet skall också alltid behandlas med aktning för sin person och 

får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller kränkande behandling. Med 

rätt till omvårdnad menas att barnet har rätt omsorg i både fysisk och 

psykisk bemärkelse. Rätt till trygghet avser bland annat barnets rätt att ha 

någon det kan lita på. Med god fostran avses barnets rätt till utveckling och 

att känna sig behövt och lära sig ta ansvar. Barnet har också rätt till 

integritet och privatliv för att kunna utveckla sin personlighet, samt rätt att 

undgå alla former av kroppslig bestraffning. Barnets grundläggande 

rättigheter såsom de står uppräknade i 6 kap. 1 § FB kan utgöra vägledning 

för domstolen vid tolkningen av vad barnets bästa innebär.
53

  

 

                                                 
49

 Prop. 1997/98:7 s. 105. 
50

 Prop. 1992/93:139 s. 26, Prop. 2005/06:99 s. 42. 
51

 Prop. 1994/95:224 s. 11. 
52

 Prop. 1981/82:168 s. 22. 
53

 Prop. 1981/82:168 s. 22, Sjösten, 2009, Vårdnad, boende och umgänge samt 

verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser, s. 34-36. 



 21 

2.4 Barnets bästa som en juridisk princip 

2.4.1 Hur kan vi ta reda på vad barnets bästa 
innebär? 

 

Barnets bästa är en allmän, övergripande princip och innehållet fastställs i 

tillämpningen. Det har dock utarbetats vissa presumtioner om vad som är 

barnets bästa utifrån tolkningar som utvecklats i lagtext, förarbeten och 

praxis. Barnets bästa är både en norm och en tolkningsprincip samtidigt, 

vilket gör att förståelsen för vad barnets bästa egentligen innebär kan 

försvåras.
54

 Vad barnets bästa innebär varierar också i takt med att 

samhällen och sociala värderingar förändras.
55

 Människor kan också ha 

olika uppfattningar om vad som har betydelse för barn och därmed vad som 

är till barnets bästa. Det innebär att den enskilda beslutsfattarens uppfattning 

kan få betydelse för utgången i en rättsprocess. Ett beslut om vårdnad, 

boende och umgänge ska grundas på en bedömning av de aktuella 

förhållande såväl som på en prognos för framtiden. Enligt 

Barnombudsmannen kan en beslutsfattare komma fram till vad som är bäst 

för det enskilda barnet genom att göra en sammanvägd tolkning av olika 

aktörers definitioner av barnets bästa. Det är ett gediget tolkningsarbete som 

därmed ska ligga bakom varje bedömning och på grund av detta kan 

begreppet också kritiseras. Barnets bästa är ett så vagt begrepp att det kan 

användas som ursäkt för en lösning som inte utgår från barnets intresse men 

ändå kan falla in under definitionen av barnets bästa eftersom det finns så 

många tolkningsmöjligheter.
56

 

 

Familjerättsexperten John Eekelaar har kommit fram till att en kombination 

av ett objektivt perspektiv, bestående av vetenskap och beprövad erfarenhet, 

tillsammans med ett subjektivt perspektiv, vad barnet självt anser, är det 

bästa sättet att avgöra vad som är bäst för barnet.
57

 Eekelaars syn på 

bedömningen av barnets bästa har också föreslagits utgöra vägledning vid 

tolkningen av barnets bästa i den svenska rätten.
58

 Genom det objektiva 

perspektivet, det vill säga genom forskning och vetenskap, har det 

framkommit att barnet har vissa grundläggande behov och att dessa behov 

bör beaktas vid bedömningen av barnets bästa.
59

 Barnets grundläggande 

behov består av omvårdnad och skydd, ett stabilt och varaktigt förhållande 

till sina föräldrar och respekt för sin integritet. Behoven är nödvändiga för 

barnets utveckling och uppfylls inte dessa behov tar barnet djup skada.
60
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2.4.2 Schiratzki om barnets bästa som en 
rättslig och utomrättslig standard 

Begreppet barnets bästa kan ha olika innebörd beroende på inom vilket 

rättsområde som det behandlas. Enligt Johanna Schiratzki kan vi tala om 

barnets bästa i en utvidgad respektive inskränkt bemärkelse. Ett exempel på 

barnets bästa i utvidgad bemärkelse är barnets rättigheter enligt 6 kap. 1 § 

FB eftersom barnet enligt den bestämmelsen är ett rättsubjekt som 

tillerkänns rättigheter utöver de som övriga människor har. Det finns inget 

sanktionssystem kopplat till den utvidgade bemärkelsen av barnets bästa. 

Den inskränkta bemärkelsen av barnets bästa är begränsad till att ge barnet 

ett skydd från omständigheter som har ett straffvärde. Domstolens 

utredningsansvar omfattar också endast barnets bästa i inskränkt 

bemärkelse. Vidare talar Schiratzki om barnets bästa såväl i rättsliga som 

utomrättsliga sammanhang. Med barnets bästa i ett rättsligt sammanhang 

avses begreppet i dess inskränkta bemärkelse, det vill säga som ett rekvisit i 

lagreglerna och som en motivering för rättsliga beslut. När barnets bästa 

används i ett rättsligt sammanhang måste man se till vad rätten är kapabel 

till att åstadkomma, nämligen ge barnet ett skydd mot straffbara handlingar.  

En utvidgad tolkning av barnets bästa innefattar istället den utomrättsliga 

sfären, exempelvis användandet av begreppet barnets bästa inom den 

politiska retoriken, i kommersiella sammanhang och mellan privatpersoner. 

I ett utomrättsligt sammanhang omfattar barnets bästa all den kärlek och 

omsorg som ett barn behöver och begreppet avser här en högre 

levnadsstandard för barnet än vad som omfattas av begreppet ur ett rättsligt 

perspektiv. Rätten kan exempelvis inte tvinga någon att älska sitt barn. 

Schiratzki menar att den svenska barnrätten är uppbyggd genom 

normerande lagstiftning som strävar efter att se till barnets bästa både 

utifrån en rättslig och utomrättslig standard.
61

 Frågan är om det i praktiken 

går att göra en åtskillnad mellan barnets bästa i en rättslig och utomrättslig 

standard. För att kunna göra åtskillnad mellan den rättsliga och 

utomrättsliga sfären så förutsätter det att beslutsfattaren kan distansera sig 

från sin egen föreställning om vad som är bra för ett barn i 

rättstillämpningen, vilket kan vara problematiskt. 

2.4.3 Rejmer om barnets bästa som en allmän 
övergripande princip 

I en avhandling av Annika Rejmer har socialtjänstens och rättssystemets 

olika definition av barnets bästa och dess konsekvenser för beslutet lyfts 

fram. Barnets bästa är en allmän övergripande princip, och även om vissa 

normer lyfts fram ska begreppets konkreta innebörd fastställas i varje enskilt 

fall. De är aktörerna, det vill säga de som tillämpar regeln, som tillskriver 

begreppet sitt innehåll. Det finns även riktlinjer för hur begreppet ska 

användas i rättstillämpningen men dessa ger sällan ett uttömmande svar på 

vad som är relevant för bedömningen. Rejmers undersökning visar att  
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socialtjänstens och rättsväsendets definition av begreppet sammanfaller vad 

gäller barnets grundläggande behov men utöver detta går definitionerna isär. 

De olika uppfattningarna kan kopplas både till personliga åsikter och till 

yrkesrelaterade kunskaper. Inom socialtjänsten tillskrivs barnets bästa en 

djupare definition än den som råder inom rättsväsendet. Undersökningen 

visar dock att socialtjänstens utredning blivit anpassad till 

domstolssystemets definition av barnets bästa trots att syftet med 

utredningen är att tillhandahålla domstolen särskild kunskap om vad som är 

det bästa för barnet. Den socialvetenskapliga definitionen har således 

underordnats den juridiska vilket medför att det är domstolen som definierar 

vad barnets bästa är. Den socialvetenskapliga kunskapen har därmed fått 

mindre betydelse, även i vårdnadsutredningarna. Rejmers analys visar också 

att domstolen tolkar barnets bästa utifrån barnets lagstadgade rättigheter, 

normerande omständigheter i föräldrabalken och de presumtioner som finns 

i praxis. Däri ingår enbart barnets grundläggande behov. Konsekvensen av 

detta blir att bedömningen endast blir på en skyddsnivå och att våld och 

verbala konflikter inte beaktas om det inte finns en fällande dom. Detta 

medför att varken ett subjektivt perspektiv eller ett barnperspektiv anläggs 

på bedömningen av barnets bästa, vilket inte är förenligt med vägledande 

direktiv och förarbeten.
62
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3 Våld som en omständighet 
att beakta vid bedömningen av 
barnets bästa 

3.1 Inledning  

Enligt uppgifter från Rädda Barnen växer 85 000 – 190 000 barn i Sverige 

upp i en familj där det förekommer våld i vardagen. Våld i hemmet utgör 

alltid en risk för barnets hälsa och det spelar ingen roll att det inte är barnet 

självt som blir utsatt, barnet påverkas ändå.
63

 Våldet drabbar barnet på flera 

sätt. För det första är det en form av psykisk misshandel att tvingas bevittna 

våld i hemmet. Risken att själv utsättas för våld ökar också markant för barn 

som växer upp i en miljö där våld förekommer.
64

  

 

Påståenden om våld är relativt vanligt i vårdnadstvister. Det är dock först på 

senare tid som denna typ av våld uppmärksammats av lagstiftaren i frågor 

om vårdnad, boende och umgänge.
65

 När frågor om vårdnad, boende och 

umgänge ska avgöras måste domstolen göra en bedömning om vad som är 

bäst för barnet utifrån omständigheterna i just det barnets situation. Som 

tidigare nämnts saknas klara riktlinjer för vad barnets bästa innebär och en 

schabloniserad bedömning av barnets bästa går inte att göra. Domstolen ska 

fästa särskilt avseende vid risken att barnet far illa. Att tvingas uppleva våld 

i hemmet medför en risk för barnet. Risken för våld mot någon annan i 

familjen måste därför beaktas i bedömningen. Frågan är vad som krävs för 

att våldet ska ses som så pass allvarligt att det inverkar på ett beslut om 

vårdnad, boende och umgänge av den anledningen att det utgör en risk för 

barnet? 

 

I detta kapitel kommer jag att lyfta fram hur våld inom familjen påverkar 

bedömningen av barnets bästa. Kapitlet inleds med ett avsnitt om varför 

våld inom familjen påverkar barnet. I det avsnittet kommer också våld i nära 

relationer att behandlas. Därefter följer en redogörelse av gällande rätt med 

fokus på domstolens och socialnämndens riskbedömning. Efter det följer ett 

kort avsnitt om varför det inte är relevant att redogöra för vad som 

framkommit i praxis. Avslutningsvis presenteras en sammanställning av 

intervjuer med hovrättsråd och rådmän, där deras syn på våldets betydelse 

för bedömningen av barnets bästa redovisas. 

 

Våld inom familjen, och framför allt då våld mellan föräldrarna, har många 

gånger inverkat på beslutet, men inte alltid på grund av att det utgör en risk 

för barnet. Istället har våldet setts som ett uttryck för föräldrarnas 

                                                 
63

 SOU 2005:43 s. 197, 202. 
64

 Socialstyrelsen, 2002,  Barn i skuggan av våldet, s. 3, 14-15. 
65

 SOU 2005:43 s. 199, 202. 



 25 

samarbetsproblem.
66

Att förekomsten av våld ger upphov till 

samarbetsproblem är givetvis självklart. Samarbetsproblem mellan 

föräldrarna påverkar i sin tur barnet negativt. I detta avsnitt kommer dock 

våldet att betraktas utifrån perspektivet att det medför en risk att barnet far 

illa. Våld som ett uttryck för samarbetsproblem kommer däremot inte att 

behandlas i någon större utsträckning eftersom den problematiken ligger 

utanför uppsatsens undersökningsområde. Jag vill också uppmärksamma 

läsaren på att uppsatsen enbart kommer att behandla våld mot någon annan i 

familjen än barnet personligen. Visserligen drabbas barnet, både direkt och 

indirekt av våldet men jag avser endast redogöra för hur bedömningen går 

till när uppgifter om våld mot en annan familjemedlem förekommit. 

 

3.2 Våld inom familjen och varför det 
påverkar barnet 

3.2.1 Våld i nära relationer 

Våld inom familjen – eller våld i nära relationer som det också kallas, är ett 

samhällsproblem som uppmärksammats alltmer på senare tid. Våldet leder 

ofta till problem både socialt, ekonomiskt och familjerättsligt för den som 

blir utsatt.
67

 Den vanligaste typen av våld inom familjen är mäns våld mot 

kvinnor. Givetvis kan rollerna vara de omvända, även om det är betydligt 

mer sällsynt. Det behöver heller inte vara just de vuxna i familjen som 

utsätter varandra för våld, våldet kan även bestå av en annan nära anhörigs 

kränkningar av ett syskon eller liknande situationer.
68

 Eftersom mäns våld 

mot kvinnor utgör den vanligaste formen av familjevåld kommer jag dock 

att utgå från detta när jag nedan beskriver våld inom familjen och dess 

konsekvenser. Våld i nära relationer pågår i stor utsträckning i det fördolda, 

vilket innebär att den statistik som finns att tillgå om denna typ av våld är 

begränsad.
69

 Våldet utgör ett hinder för kvinnors rättstrygghet och för den 

fortsatta utvecklingen mot ett jämställt samhälle. Det är också väl belagt att 

våldets ursprung kan spåras tillbaks till synen om mäns överordning och 

kvinnors underordning.
70

 

 

Våld inom familjen kan ta sig i uttryck på olika sätt. Det brukar vanligen 

delas in i fyra olika kategorier: fysiskt våld, sexuellt våld, psykiskt våld och 

ekonomiskt förtryck.
71

 Våldet kännetecknas av att den som blir utsatt och 

våldsutövaren har en nära relation till varandra. Utsattheten blir därmed 

extra stor i dessa situationer eftersom våldet riskerar att upprepas och i 
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många fall finns det ett beroendeförhållande, ekonomiskt eller psykiskt, 

mellan den som blir utsatt och den som slår.
72

 

 

För att bekämpa våld i nära relationer krävs det insatser på flera håll i 

samhället. Insatserna ska utgå från den utsattas behov av skydd.
73

 På det 

rättsliga planet har ett led i arbetet med att motverka denna typ av våld varit 

att genomföra lagändringar för att underlätta situationen för den som blir 

utsatt. År 1982 försvann exempelvis kravet på anmälan från målsäganden 

vid misshandel. En annan viktig åtgärd har varit införandet av lagen om 

kontaktförbud.
74

 År 1998 infördes  två nya brott i brottsbalken: grov 

fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Syftet var lyfta fram 

kvinnans utsatta situation och visa att upprepade kränkningar av en 

närstående kvinnas integritet och självkänsla är särskilt straffvärt ur 

brottssynpunkt. Brotten ska vara riktade mot närstående kvinnor och andra 

närstående personer och barn. Skillnaden mellan grov fridskränkning och 

grov kvinnofridskränkning är att den senare förutsätter att gärningarna 

riktats mot en kvinna som gärningsmannen är eller varit gift med, eller bott 

tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden.
75

 Ett annat led i 

arbetet med att få bukt med denna typ av våld har varit användandet av 

förebyggande åtgärder, såsom utvecklandet av metoder som ska underlätta 

att i ett tidigt skede kunna identifiera denna problematik. Att synliggöra 

våldet och öka kunskapen om den manliga kulturens koppling till 

kvinnovåld, exempelvis med hjälp av utbildning och informationsspridning, 

är ett exempel på en sådan metod. Det är också viktigt att bemötandet av 

dessa kvinnor från rättsväsendets sida sker på ett adekvat sätt. Vidare är det 

viktigt att de myndigheter som riskerar att komma i kontakt med utsatta 

kvinnor fångar upp och kan se varningssignalerna.
76

 

3.2.2 Varför våldet påverkar barnet 

Barnets psykiska hälsa riskeras av att tvingas bevittna våld i hemmet och av 

att leva i en miljö där det förekommer våld och hot. Våld i hemmet utgör 

därför alltid en allvarlig risk för barnet. Att tvingas se eller höra hur någon i 

ens närhet blir utsatt för våld är en traumatisk upplevelse. Många barn 

känner skuld till det som hänt, att de själva är orsaken till att föräldern blivit 

misshandlad. Ofta är det ingen som talar med barnet om det som hänt och 

något av det svåraste för barnet i dessa situationer är tystnaden och 

hemlighållandet av det som skett eftersom barnets upplevelse av våldet då 

osynliggörs.
77

 Det spelar ofta ingen roll om våldet är allvarligt eller mindre 

allvarligt ur barnets perspektiv eftersom även mindre allvarligt våld kan vara 

skadligt för barnet. Barnet har nämligen svårt att uppfatta hur allvarligt 

våldet är och hur stor risken är att själv bli utsatt för våld när någon annan i 
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familjen misshandlas eller hotas. En kanske ännu värre konsekvens av 

våldet är dock att barnets grundläggande trygghet rycks undan. Föräldrarna 

är oftast de viktigaste personerna i barnets liv och det är främst föräldrarna 

som ska se till att barnet får den trygghet det behöver. När det förekommit 

våld i hemmet brister både den våldsutövande och den utsatta föräldern i sin 

föräldraroll och barnet riskerar att inte få sitt behov av omsorg och trygghet 

tillgodosett. Risken att barnet far illa är därför stor även när våldet inte är 

direkt riktat mot barnet.
78

 Hur mycket våldet påverkar barnet beror på en rad 

olika faktorer, såsom exempelvis barnets ålder och frekvensen av våldet. 

Generellt kan sägas att barnens symptom överensstämmer med de symptom 

som finns hos barn som far illa av andra orsaker. När barnet växer upp i en 

våldsmiljö finns även risk att barnet senare i livet tar efter den våldsamme 

förälderns beteende och utsätter andra för våld i framtiden.
79

  

 

Hur vanligt förekommande är det egentligen att barn bevittnar våld i sin 

närmiljö? I rapporten Slagen dam, där syftet var att studera omfattningen av 

mäns våld mot kvinnor, framgick att över hälften av de kvinnor som 

intervjuats uppgett att deras barn har bevittnat våldet.
80

 I en annan svensk 

studie av ungdomar har framkommit att nästan 11 procent av ungdomarna 

hade upplevt våld mellan de vuxna i familjen.
81

 Barn som växer upp i en 

våldsmiljö löper också en större risk att själva bli utsatta för våld. Enligt en 

kartläggning av förekomst av våld i hemmet från Allmänna Barnhuset och 

Karlstad universitet är den risken tio gånger så stor för barn som upplever 

våld i hemmet jämfört med barn som inte gör det.
82

 Att barnet far illa av att 

våld i hemmet har inte enbart uppmärksammats i den familjerättsliga 

regleringen. Ett barn som bevittnar ett brott som varit ägnat att skada 

tryggheten och tilliten hos barnet i barnets förhållande till en närstående 

person har rätt till brottskadeersättning.
83

 Att ett barn är närvarande vid ett 

brott är också en straffskärpningsgrund.
84

 Barn som bevittnar våld ska enligt 

socialtjänstlagen också betraktas som brottsoffer och kan således behöva 

stöd och hjälp.
85
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3.3 Våldets inverkan på bedömningen av 
barnets bästa – gällande rätt 

3.3.1 Risken att barnet far illa  

3.3.1.1 6 kap. 2a § 2 st. FB 

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, 

boende och umgänge ska det fästas särskilt avseende vid risken att barnet, 

eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, barnet olovligen förs 

bort eller hålls kvar eller att barnet annars far illa – 6 kap. 2a § 2 st. FB. 

 

Barn har rätt att aldrig behöva blir utsatta för våld, övergrepp eller annan 

kränkande behandling.
86

 Av barnkonventionens 19:e artikel framgår att 

staterna ska vidta alla tänkbara åtgärder för skydda barn mot all form av 

psykiskt eller fysiskt våld, skada och övergrepp, vanvård, misshandel eller 

utnyttjande när de står under vårdnadshavarens vård.
87

 Sambandet mellan 

våld mot någon annan i familjen och risken att barnet far illa 

uppmärksammades av lagstiftaren för första gången i samband med 2006 

års vårdnadsreform.
88

 2002 års vårdnadskommitté hade undersökt hur 

uppgifter om våld behandlats av domstolen. Undersökningen hade visat att 

våld mot någon annan familjemedlem ofta förbisetts i domstolens 

avgöranden och det fanns en generell tendens att förminska betydelsen av 

familjevåld vid beslut om vårdnad, boende och umgänge. Resultatet av 

undersökningen gav upphov till en oro över att risken att barnet kunde fara 

illa av våld inom familjen inte uppmärksammades i tillräckligt hög grad. 

Vårdnadskommittén kunde vidare konstatera att det många gånger dömdes 

till gemensam vårdnad mot den ena förälderns vilja fastän uppgifter om våld 

förekommit.
89

 Med anledning av denna utveckling ändrades 6 kap. 2a § FB 

till den nuvarande lydelsen, som nämnts ovan i detta avsnitt. 

 

Barnet riskerar att fara illa av våld riktat mot någon annan i familjen. 

Förekommer uppgifter om våld måste domstolen pröva dessa uppgifter och 

sedan göra en riskbedömning. Om det finns en risk att barnet far illa ska den 

tillmätas stor betydelse i den helhetsbedömning av samtliga omständigheter 

som ska göras för att komma fram till vad som är bäst för barnet. Har den 

ena föräldern utsatt någon i familjen för våld eller någon annan kränkning så 

är det ofta bäst att den föräldern inte får del i vårdnaden. Våldet kan också 

leda till att något umgänge med barnet inte bör komma till stånd 

överhuvudtaget alternativt att ett umgänge endast kan ske under särskilda 

former. I slutändan är det dock alltid det som är bäst för barnet utifrån 

omständigheterna i det enskilda fallet som avgör om barnet ska ha kontakt 

med den våldsamma föräldern.
90

  Det kan poängteras att det räcker det med 
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att det föreligger konkreta omständigheter som talar för  att det finns en risk 

för barnet för att det ska få inverkan på helhetsbedömningen. Det behöver 

inte vara ställt utom all tvivel.
91

 Vårdnadskommittén från år 2002 föreslog i 

sitt betänkande att gemensam vårdnad ska vara utesluten när en 

familjemedlem utsätter någon i familjen för våld eller annan kränkande 

behandling. Undantag från detta skulle endast vara godtagbart när det inte 

förelåg någon risk för barnet att fara illa. Regeringen beaktade dock inte 

detta förslag i proposition 2005/06:99 Nya vårdnadsregler.
92

 Våld mellan 

föräldrarna kan visserligen resultera i att gemensam vårdnad är att anse som 

olämpligt eftersom det dels påverkar föräldrarnas förmåga att samarbeta, 

dels påverkar föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov av trygghet.  

Därmed inte sagt att förekomsten av våld alltid borde utesluta gemensam 

vårdnad, istället måste en prövning göras i det enskilda fallet.
93

  

3.3.1.2 Domstolens riskbedömning 

Eftersom mål om vårdnad, boende och umgänge är indispositiva ska 

domstolen se till att frågorna blir tillbörligt utredda och göra en prövning av 

vad som är bäst för barnet i varje enskilt fall.
94

 Domstolens 

utredningsskyldighet kan dock i viss mån göra det svårt att få en tydlig bild 

av vilka krav som egentligen ska ställas på parternas bevisning i den här 

typen av ärenden.
95

 

 

Eftersom det finns tydliga bevis för att barnet far illa av att bevittna våld i 

hemmet så måste en riskbedömning alltid göras när det har framkommit 

uppgifter om våld i ett mål om vårdnad, boende och umgänge. Ett barn har 

rätt att aldrig bli utsatt för våld eller annan kränkande behandling av sina 

föräldrar.
 96

 Riskbedömningen ska fungera som ett skydd för barnet från att 

slippa ha kontakt med den våldsutövande föräldern i de situationer då 

kontaken kan medföra att barnet riskerar att fara illa.
97

 Innan en 

riskbedömning kan göras måste först utredas om det förekommit några 

övergrepp. Finns det en fällande dom, eller om den förälder som begått 

övergrepp erkänner våldshandlingarna så behövs det oftast ingen ytterligare 

utredning av de påstådda uppgifterna. Domstolen kan då lämna frågan om 

uppgifternas sannolikhet därhän och istället gå direkt över till att göra en 

riskbedömning. Men om en fällande dom saknas eller om föräldern inte 

erkänner våldshandlingen så står ord mot ord. I det läget måste domstolen 

göra en sannolikhetsbedömning av uppgifterna. Finns det bevisning i form 

av vittnen, dokumenterade skador eller liknande är det lättare att konstatera 

att övergrepp ägt rum. Saknas detta så får parternas trovärdighet istället 

betydelse. Beviskraven är lägre ställda än vid brottmål och det behöver inte 

vara visat att övergrepp ägt rum för att uppgifterna ska beaktas, det räcker 

med att göra sannolikt att det föreligger en konkret fara barnets trygghet och 
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säkerhet. Med konkret fara menas att risken ska grundas på faktiskt 

konstaterbara förhållanden, det måste med andra ord finnas konkreta 

omständigheter som talar för att våldet ägt rum för att de ska tillerkännas 

betydelse. Det anges inte närmare vilka krav som ställs på bevisningen men 

normalt sett bör det finnas någon form av stödbevisning som styrker 

påståendet för att det ska beaktas. De ska vara mer sannolikt att våld 

förekommit än att det inte inträffat. Eftersom situationer där det förekommit 

våld skiljer sig så mycket åt är det svårt att ge några närmare direktioner 

angående bevisningen än så. Exempel på stödbevisning kan vara 

polisanmälningar, även nedlagda sådana, väckta åtal och både friande och 

fällande domar. Även olika former av utredning kan utgöra underlag, såsom 

barnpsykiatriska utredningar och barnavårdsutredningar. I betänkandet av 

2002 års vårdnadskommitté framhålls svårigheterna med att bevisa denna 

typ av våld, varför kommittén poängterar att en nedlagd förundersökning 

inte ska likställas med att våld inte förekommit.
98

  

 

När uppgifterna om våld prövats och det har gjorts sannolikt att våld 

förekommit ska domstolen gå vidare till själva riskbedömningen. Det kan 

vara svårt att bedöma risken för framtida övergrepp och det kan finnas flera 

olika orsaker till att kontakten med den ena föräldern är förenad med en risk 

för att barnet ska fara illa.
99

 Riskbedömningen ska bland annat grundas på 

faktiska förhållanden och vad som är utrett av tidigare förhållanden. 

Övergrepp i fysisk bemärkelse, såsom misshandel eller sexuella 

förgripelser, såväl som psykiska övergrepp är omständigheter som kan ha 

betydelse för bedömningen. Andra faktorer som kan ha betydelse är psykisk 

sjukdom, förälderns attityd till våld, hot om övergrepp och missbruk.
100

 Har 

det tidigare blivit utrett att det förekommit övergrepp så bör domstolen göra 

en nyanserad bedömning av det som hänt. Här får domstolen se till 

övergreppens karaktär, har exempelvis våldet pågått systematiskt under en 

längre tid så anses det vara förenat med en större risk än om det bestod av en 

enstaka överilad handling. Hur allvarligt våldet varit har också betydelse, 

liksom mot vem eller vilka övergreppen riktats. Den bakomliggande 

orsaken till övergreppen har också betydelse för bedömningen,  var våldet 

ett uttryck för utövande av makt och kontroll anses det exempelvis utgöra en 

större risk för barnet.
101

 När det är barnet som blivit utsatt får övergreppens 

karaktär extra betydelse. Har den ena föräldern blivit utsatt får istället 

orsaken och bakgrunden till att övergreppen ägt rum större betydelse.
102

 

Tidpunkten för övergreppen kan också vara relevant för bedömningen, har 

de skett långt tillbaka i tiden är risken mindre än om det inträffade nyligen. 

Den våldsutövande föräldern inställning till övergreppen kan också inverka 

på bedömningen. Har föräldern exempelvis genomgått någon sorts 

behandling för sitt beteende kan detta minska risken för framtida övergrepp 

och därmed risken att barnet far illa. Det är också viktigt att hänsyn tas till 

barnets egen inställning när risken utreds. Något som också utgör ett viktigt 
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underlag i riskbedömningen är den vårdnadsutredning som socialnämnden 

gör. Den bör därför innehålla alla omständigheter som kan vara av vikt för 

domstolen att ha kännedom om.
103

  

3.3.1.3 Socialnämndens utredning – ett underlag för 
domstolens bedömning 

Enligt 6 kap. 19 § FB har domstolen ett ansvar för att frågor om vårdnad, 

boende och umgänge blir tillbörligt utredda. Enligt samma paragraf ska 

socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar innan domstolen avgör 

målet. Socialnämnden är också skyldig att informera domstolen om den har 

tillgång till uppgifter som kan vara av betydelse för bedömningen. Behövs 

därutöver ytterligare underlag får domstolen uppdra åt socialnämnden att 

göra en utredning. Den som genomför utredningen på socialnämndens 

vägnar ska sedan lämna ett förslag till beslut i frågan, så länge det inte anses 

olämpligt. Förslaget bör vara väl motiverat och innehålla ett resonemang om 

hur utredaren sett på olika möjliga alternativ.
104

 Det är viktigt att barnets 

egen inställning, föräldrarnas lämplighet och barnets relation till föräldrarna 

redovisas. Det bör också framgå hur utredaren ser på risken att barnet far illa 

och möjligheten att bäst tillgodose barnets behov av kontakt med båda 

föräldrarna.
105

 Utredningen ska innehålla en riskbedömning. Det är 

socialstyrelsens uppgift att se till så att den metod som ska användas för att 

göra en riskbedömning är utformad på ett sätt som uppfyller målet. 

Socialstyrelsens uppgift är också att se till att den som utreder ärendet inom 

socialtjänsten har den utbildning och information som krävs för att kunna 

genomföra en riskbedömning.
106

 Har det förekommit våld mellan 

föräldrarna är det viktigt att det beaktas eftersom det kan påverka 

utredningen och föräldrarnas förmåga att delta i utredningen.
107

 Det är dock 

domstolen som i slutändan måste ta ställning till vad som är bäst för barnet 

och att socialnämnden företar en utredning innebär inte att domstolen kan 

underlåta att göra en egen analys av situationen.
108

  

 

I en uppföljning av 2006 års reform fann socialstyrelsen att de flesta 

kommuner utför en riskbedömning endast då det anses vara relevant, det vill 

säga när det finns indikationer på att våld har förekommit. Nästan 88 

procent av kommunerna har heller inte tillgång till ett 

riskbedömningsinstrument. Det finns också stora skillnader mellan 

kommunerna angående hur riskbedömningen genomförs och när den anses 

vara relevant. Socialstyrelsen anser att  det behövs bättre riskbedömningar 

och att det i nuläget saknas klara riktlinjer för hur en riskbedömning ska se 

ut. Det behövs även råd om vilka praktiska faktorer som ska 

                                                 
103

 Prop. 2005/06:99 s. 43. 
104

 6 kap. 19 § 4 st. FB, Prop. 2005/06:99 s. 59. 
105

 Prop. 2005/06:99 s. 59-60. 
106

 Prop. 2005/06:99 s. 43. 
107

 Socialstyrelsen, 2003, Vårdnad, boende och umgänge. Stöd för rättstillämpning och 

handläggning inom socialtjänstens familjerätt, s. 163. 
108

 Prop. 2005/06:99 s. 60. 



 32 

uppmärksammas i en riskbedömning. Stöd och vägledning på en mer 

generell nivå har därför efterfrågats.
109

  

3.3.2 Praxis 

Jag kommer inte att lyfta fram vad som framkommit i praxis angående våld 

och bedömningen av barnets bästa eftersom rättsfallen ofta saknar 

transparens. Anledningen till detta är att det oftast inte framgår av 

domskälen hur domstolen resonerat kring risken att barnet far illa vid 

förekomsten av våld. Den praxis som finns att tillgå saknar därför relevans 

för uppsatsens undersökningsområde. För den som ändå vill veta vad som 

framkommit i praxis kan jag rekommendera att läsa NJA 2006 s 26, NJA 

2000 s 345, RH 2005:38 och RH 1999:13. Samtliga av ovan nämnda mål 

innehåller uppgifter om våld mot den ena föräldern. 

3.4 Intervju med hovrättsråd och rådmän 
om våldets betydelse för barnets bästa 

3.4.1 Inledning 

I detta avsnitt redovisas en sammanställning av de intervjuer jag gjort med 

hovrättsråd och rådmän från tingsrätten. Många av de jag intervjuat har 

kommenterat frågorna. Frågorna har ansetts vara svåra att besvara eftersom 

hänsyn ska tas till alla omständigheter i det enskilda fallet i den här typen av 

ärenden, vilket gör att det är svårt att uttala sig generellt om våldets 

betydelse. Frågornas utformning har också kommenterats. De har ansetts 

vara formulerade med utgångspunkt i en viss abstraktionsnivå. Som domare 

gör man istället den här bedömningen med utgångspunkt i en specifik 

situation med konkreta parter framför sig, vilket gör det svårt att som 

domare diskutera bedömningen på den nivå som frågorna är ställda. Mitt 

syfte med frågorna var inte att domarna skulle ge några raka och exakta 

svar. Mitt mål med frågorna var istället att de skulle ge upphov till en 

diskussion om hur de i egenskap av domare resonerar när de ska fatta ett 

beslut i ett mål där det förekommit uppgifter om våld mellan föräldrarna. 

Det är domarna som måste göra denna bedömning och avvägning mellan 

olika omständigheter i praktiken. Alla intervjuade fick frågan om vilken 

anledning till att barnet riskerar att fara illa när det förekommit våld mellan 

föräldrarna de anser vara den främsta. För att förtydliga frågan ytterligare 

gav jag exempel på hur våld kan påverka barnet, exempelvis att det kan fara 

illa av att bevittna våld, att risken för barnet att  själv utsättas för våld ökar 

och att samarbetsproblemen när våld förekommit kan påverka barnet 

negativt. Jag frågade också vilka omständigheter som har störst betydelse 

för riskbedömningen, samt om bevisningens betydelse för när uppgifter om 

våld kan beaktas och därmed ligga till grund för riskbedömningen. Jag har 

även frågat vilken typ av våld och vilken dignitet våldet måste vara av för 
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att det ska påverka bedömningen.  Frågorna, liksom svaren, går in i varandra 

och jag har därför sammanställt svaren från fråga 1- 4 (se bilaga A) 

tillsammans.  

3.4.2 Uppgifter om våld – bevissvårigheter 

När uppgifter om våld förs fram i ett mål om vårdnad, boende och umgänge 

måste domstolen ta ställning till dessa. Vilken betydelse våldet för 

bedömningen i målet beror på en rad faktorer. Det som kan få stor betydelse  

i den här typen av mål är om uppgiften om våld kan styrkas med någon form 

av bevisning. Bevisfrågan är också den främsta svårigheten med att hantera 

påståenden om våld i familjerättsliga mål. Det är lättare för domstolen att 

göra en bedömning om det finns bevisning. Det bästa ur bevissynpunkt är 

om det finns en fällande dom eftersom det då finns det en tydlig substans 

bakom uppgiften. Ogillade domar kan också ha betydelse, liksom annan 

dokumentation såsom polisanmälan, förundersökning, vårdnadsutredning,  

dokumenterade skador etc. Vårdnadsutredningarna utgör ofta det tyngsta 

materialet i bevishänseende. Nackdelen med vårdnadsutredningar är att de 

tar lång tid att sammanställa, vanligtvis runt fyra till sex månader. Generellt 

sett så finns det ofta en tillräcklig utredning om situationen tack vare 

vårdnadsutredningen.  När en polisanmälan läggs fram i bevishänseende är 

det dock viktigt att iaktta viss försiktighet. Uppgifterna om våld har mer 

trovärdighet om det exempelvis finns annan dokumentation utöver  

polisanmälan. Beviskraven är dock lägre ställda i tvistemål jämfört med 

brottmål. I den här typen av mål är det också viktigt att se till alla faktorer 

runt omkring. Det förekommer att parterna polisanmäler varandra utan att 

det finns någon grund bakom anmälan. Sammanfattningsvis kan sägas att 

någon form av dokumentation som ger substans till påståendet om våld ökar 

uppgiftens trovärdighet och därmed domstolens benägenhet att låta den 

ligga till grund för bedömningen.  

 

Det förekommer också uppgifter som enbart består av blanka påståenden 

från den ena parten. Sådana påståenden är mycket svårbedömda. Saknas 

bevisning i form av dokumentation på något sätt så är uppgiften om våld att 

se som ett obestyrkt påstående. I en sådan situation blir det fråga om 

sammanväga alla omständigheter av betydelse och göra en avvägning. Stor 

försiktighet måste iakttas i sådana sammanhang med hänsyn till 

oskyldighetspresumtionen. Det går inte att enbart förlita sig på ett 

påstående, det måste finnas något i utredningen som ger stöd för att det 

förekommit våld. Bedömningen sker från fall till fall och hur mycket mer 

som behövs utöver ett påstående är svårt att säga och beroende av 

situationen i det enskilda fallet. Hur påståendet beaktas blir således en 

bedömningsfråga för domstolen att ta ställning till. En sådan 

trovärdighetsbedömning är mycket svår att göra. Det finns en skiljelinje 

mellan uppgifter som kan styrkas med dokumentation och uppgifter som 

enbart består av påståenden.  De senare är mycket mer svårbedömda och de 

förra talar för att ett påstående om våld är korrekt och därmed ska 

tillerkännas betydelse i bedömningen.  
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Avslutningsvis kan tilläggas att denna sammanfattning grundas på 

diskussioner om svårigheter med bevisningen och dess relevans för denna 

typ av mål. Det har framhållits att bevisfrågan är oerhört komplex och 

många exempel har givits för att illustrera detta. Kontentan är att alla 

uppgifter om våld alltid behandlas av domstolen men för att en uppgift ska 

tillerkännas någon vikt vid bedömningen krävs det normalt någon form av 

stödbevisning, hur mycket varierar beroende på situationen, parterna, barnet 

och omständigheterna runt omkring. 

3.4.3 Familjevåldets inverkan på risken att 
barnet far illa 

Våldet påverkar barnet på många sätt och det är svårt att gradera vilken 

aspekt av våldet som utgör den främsta anledningen till att barnet riskerar att 

fara illa av våld mellan föräldrarna. Barnet påverkas av våldet eftersom 

risken för att barnet utsätts för våld ökar såväl som att det far illa av att 

bevittna våldet. Det påverkar också samarbetsförmågan mellan föräldrarna 

vilket i förlängningen också medför en risk för att barnet far illa. Det är inte 

en trygg miljö för barnet när det förekommer våld och det kan också uppstå 

en lojalitetskonflikt för barnet i sin relation till sina föräldrar. Våld är också 

ett tecken på att föräldrarna har en dålig relation, vilket alltid påverkar 

barnet negativt. Det är viktigt att se till helheten eftersom fallen är så 

individuella. Förekomsten av våld behöver inte innebära att barnet 

automatiskt riskerar att fara illa, man får titta på om det finns belägg för att 

barnet riskerar att utsättas i framtiden. Kan det konstateras att våldet inte 

kommer att medföra någon risk för barnet kan det i och för sig ändock 

komma att påverka bedömningen eftersom det påverkar föräldrarnas 

samarbetsförmåga. Allmänt kan sägas att då det förekommit våld är man 

olämplig som vårdnadshavare. Med våld avses då våld som kunnat styrkas 

på något sätt.  

 

Domstolen har en utredningsskyldighet i indispositiva mål som de fullgör 

genom att inhämta upplysningar från olika håll. Upplysningarna kan bestå 

av exempelvis yttranden från socialförvaltningen. Riskbedömningen blir 

som svårast när uppgifter om våld enbart består av påståenden och där det 

saknas dokumentation. Vid ett sådant tillfälle måste vi först bedöma 

sannolikheten för att våldet inträffat, för att sedan bedöma om det finns 

någon risk att barnet kan fara illa. Har det förekommit övergrepp tidigare 

som blivit dokumenterade, exempelvis genom en fällande dom, så blir 

bedömningen enklare jämfört med om det saknas dokumentation. 

Obestyrkta uppgifter kan också tas med i riskbedömningen men det är då 

viktigt att våldet inträffade nyligen, varit omfattande och allvarligt och att 

det klargörs på vilket sätt det påverkar barnet. Hur stort inflytande ett 

påstående om våld får i bedömningen kan bero på en rad olika faktorer. 

Exempel på sådana är hur allvarligt våldet är, det vill säga hur allvarliga 

anklagelserna om våld är, vem det är som lämnar uppgifterna och hur 

motparten ställer sig till dessa. Varför ett påstående om våld lyfts fram kan 

också ha betydelse, exempelvis på vilket sätt våldet skulle påverka barnet.  
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Våldets karaktär kan också ge vägledning i riskbedömningen, även om alla 

former av våld är illa så kan vissa typer av våld utgöra en större risk. Är det 

exempelvis upprepat och allvarligt våld som riktats mot den ena föräldern 

blir risken större för barnet än om våldet bestått av en enstaka handling. Hur 

situationen såg ut vid våldstillfället kan också ha betydelse, det kan 

exempelvis visa hur benägen personen är att ta till våld i en stressad 

situation eller liknande. Hur förhållandet mellan föräldrarna ser ut efteråt 

kan också inverka på bedömningen. Har den som utövat våld mot den andre 

exempelvis kommit till insikt över vad han gjort kan det också vara relevant 

för bedömningen, eller tvärtom, om mannen blivit dömd och förnekar att det 

inträffat kan det också påverka bedömningen. Tidsaspekten kan också ha 

betydelse, det vill säga om våldet skett flera år tillbaka i tiden eller om det 

hände nyligen. All typ av våld räknas i sådana här fall och det finns ingen 

gräns ifråga om våldets karaktär för när man tar hänsyn till våldet och när 

man inte gör det, våldet går inte att mäta på det sättet.  

 

Istället för att se till våldets dignitet bör nog skiljelinjen gå mellan uppgifter 

om våld där det finns utredning och uppgifter om våld som endast består av 

påståenden. Våld utgör ofta ett starkt skäl till varför en person inte är 

lämpad som vårdnadshavare eller att ha ett umgänge, förekommer det våld 

är det aldrig till gagn för barnet. Det bygger en del på erfarenhet hur man ser 

på och bedömer de här frågorna. Det finns också en skillnad mellan att göra 

en riskbedömning i tingsrätten och i hovrätten. Tingsrätten har en annan 

kontakt med parterna än vad som är möjligt i hovrätten, där det mesta sker 

skriftligt fram tills huvudförhandlingen. Det är således svårare att göra en 

riskbedömning i hovrätten jämfört med tingsrätten. Tingsrätten är därmed 

bättre lämpad att avgöra mål av denna sort och har också större erfarenhet 

och kunskap kring denna problematik. Det har dock även framhållits att det 

många gånger kan vara så att hovrätten har ett bättre beslutsunderlag i och 

med att situationen redan varit föremål för en prövning i tingsrätten. När ett 

mål väl kommer upp till prövning i hovrätten har det oftast gått en tid och 

parterna har lyckats få lite distans till konflikten och därmed ökar chanserna 

för att partnerna ska lyckas komma överens, vilket är bra för barnet. 

Förutom tillgång till underlaget från tingsrätten så är det vanligt att något 

kompletterande yttrande begärs in eftersom situationen kan ha förändrats 

sen domen avkunnades i tingsrätt. Vidare brukar parterna ofta vara 

närvarande vid hovrättens huvudförhandling och därmed finns det möjlighet 

att få en kontakt med parterna även i överinstansen.   

 

Sammanfattningsvis kan sägas att våldets inverkan på bedömningen av 

barnets bästa varierar från fall till fall och beror i stor utsträckning på om det 

är utrett och konstaterat att det förekommit våld eller om uppgifterna om 

våld enbart utgörs av påståenden utan någon substans. Det svåra är således 

frågan om bevisning. De faktorer som påverkar riskbedömningen är bland 

annat tidigare övergrepp, hur allvarligt våldet är, tidsaspekten och 

bevisningen. Det går inte att säga något om vilken dignitet våldet måste vara 

av och vilken typ av våld som krävs för att det ska inverka på bedömningen. 

Det beror på en rad faktorer som varierar från fall till fall, såsom hur 

föräldrarna är och hur barnet är, liksom hur samarbetsförmågan ser ut. 
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Sådana faktorer är viktigare än själva graden av våld. Om våldet är upprepat 

och allvarligt har det dock mer betydelse än om det utgjorts av en enstaka 

handling. Våldet går inte att mäta i de här situationerna eftersom det är hur 

våldet påverkar barnet och föräldrarna som har betydelse och det är 

individuellt. 

 

3.4.4 Övriga synpunkter på mål där det 
förekommit uppgifter om våld 

Innan varje intervju avslutades frågade jag om det var något utöver det som 

kommit fram under intervjun som de ville tillägga om det här ämnet. Det 

som framkom då var bland annat vikten av att se bortom de stereotypa 

könsrollerna i mål som innehåller familjevåld. Även om det i de flesta fall är 

pappan som utsätter mamman för våld så kan rollerna ibland vara de 

omvända. Vidare har det på senare tid uppkommit alltmer tvister av det här 

slaget mellan partners, framför allt då mellan kvinnor som har barn 

tillsammans. Det är därför viktigt att se bortom kön när våld inom familjen 

behandlas. En annan sak som belystes var återigen svårigheten för hovrätten 

att göra en bedömning i de här målen. Tingsrätten ansågs ha bättre 

förutsättningar för att hantera denna typ av mål eftersom parterna är 

närvarande vid tingsrätten på ett annat sätt och det finns mer utrymme att 

ställa frågor, vilket kan underlätta bedömningen. Domarens roll kom även 

upp till diskussion. En domares uppgift är att tillämpa juridiska rättsregler 

men i de här målen förekommer ofta en problematik som skulle kunna 

bearbetas bättre av en person med en annan utbildningsbakgrund än den 

som en domare har. Det kan också diskuteras om en del mål av den här arten 

verkligen hör hemma i en domstol, framför allt eftersom domstolens 

beslutsunderlag ibland är tämligen begränsat. Andra länder har valt att lösa 

vårdnads- och umgängesfrågor på andra sätt, i Danmark är det exempelvis 

stadsdelsförvaltningen som fattar beslutet, som sedan kan överklagas i 

domstol, men rättsväsendet utgör inte första instans. En annan synpunkt som 

lyftes fram var svårigheten med att avgöra mål där det finns indikationer på 

att allt inte står rätt till men det saknas utredning som kan stödja dessa. 

Vidare är det viktigt att domstolen alltid gör en prövning om vad som är 

bäst för barnet, även i de fall där föräldrarna har kommit överens om en 

lösning.  
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4 Våld som en risk att barnet 
far illa i relation till barnets 
behov av kontakt med båda 
föräldrarna 

4.1 Inledning  

Som tidigare framhållits så saknas det en exakt definition av vad barnets 

bästa innebär. Däremot finns det i 6 kap. 2a § 2 st. FB riktlinjer för vad 

domstolen ska fästa särskilt avseende vid i bedömningen av barnets bästa. I 

föregående avsnitt har jag redogjort för den ena bedömningsgrunden, risken 

att barnet far illa. Barnets riskerar att fara illa om den ena föräldern utsätter 

den andre föräldern eller någon annan i familjen för våld. Våldet ska därför 

tillerkännas betydelse vid bedömningen. Samtidigt ska domstolen fästa 

särskilt avseende vid barnets behov av kontakt med båda föräldrarna. Hur 

ska då avvägningen mellan dessa två bedömningsgrunder gå till? Vad krävs 

för att våldet ska ha större inverkan på bedömningen än barnets behov av 

kontakt med båda sina föräldrar? 

 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera avvägningen mellan risken att barnet 

far illa och barnets behov av kontakt med båda föräldrarna. Syftet med detta 

är att undersöka om det finns en hierarki dem emellan, och vad som krävs 

för att risken att barnet far illa på grund av familjevåld ska ges företräde 

framför barnets behov av kontakt med båda föräldrarna i bedömningen av 

barnets bästa. Inledningsvis kommer en presentation om barnets behov av 

en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Därefter kommer jag att lyfta 

fram behovet av kontakt med föräldrarna i relation till risken att barnet far 

illa genom att redogöra för reglernas utveckling och hur de två 

bedömningsgrunderna diskuterats i förarbetena. Därefter följer en 

sammanställning av intervjuer med hovrättsråd och rådmän från 

tingsrätterna, där deras syn på relationen mellan de två 

bedömningsgrunderna redovisas. 

4.2 Barnets behov av en nära och god 
kontakt med båda föräldrarna 

Föräldrarna är vanligtvis de viktigaste personerna i barnets liv och även om 

de inte lever tillsammans är det viktigt att de båda är närvarande och tar 

ansvar för barnet.
110

 Barnet har rätt att få den omvårdnad och skydd som 

behövs för att kunna utvecklas. Alla barn har ett behov av trygghet, kärlek 

och omsorg. Det är föräldrarnas uppgift att se tillgodose de behoven. 
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Föräldrarna ska hjälpa barnet att sätta gränser, förstå omvärlden och skapa 

en egen identitet. Det är således viktigt för barnets utveckling och 

välbefinnande att det har ett stabilt och varaktigt förhållande till båda sina 

föräldrar.
 
Det gäller såväl yngre som äldre barn eftersom föräldrarna fyller 

olika funktion för barnet under olika skeenden i barnets liv och 

utveckling.
111

 Har barnet liten eller ingen kontakt med den ena föräldern är 

risken stor att barnet sedan kommer att utveckla en negativ bild av den 

föräldern, vilket i sin tur kan påverka barnets självkänsla. Avsaknaden av 

kontakt kan också resultera i att barnet får svårigheter med att kunna 

identifiera sig med den frånvarande föräldern. Det kan också medföra 

sociala problem för barnet i framtiden.
112

 Kontinuitet i relationen till 

föräldrarna är därför ett av barnets mest grundläggande behov.
113

 

 

År 1991 infördes för första gången en bestämmelse om att barnets kontakt 

med båda föräldrarna skulle ha en avgörande betydelse vid valet av 

vårdnadshavare.
114

 Numera ska domstolen, som tidigare nämnts, vid 

bedömningen av barnets bästa fästa särskilt avseende vid barnets behov av 

kontakt med båda föräldrarna även i frågor om boende och umgänge. Vikten 

av barnets behov av kontakt med båda föräldrarna har också lyfts fram i 

FN:s barnkonvention. I artikel 18 återfinns principen om att båda 

föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och 

utveckling.
115

 

 

Kan föräldrarna komma överens och samarbeta i frågor som rör barnet så 

underlättar det barnets möjlighet att utveckla en nära och god kontakt med 

båda föräldrarna. Reglerna i föräldrabalken har därför utformats så att de ska 

hjälpa föräldrarna att lättare komma överens och därigenom också främja ett 

gemensamt föräldraansvar.
116

 Förutsättningarna för en bra kontakt med båda 

föräldrarna är oftast större vid gemensam vårdnad, varför denna 

vårdnadsform ofta är att föredra så länge det är till barnets bästa.
117

 Själva 

syftet med införandet av gemensam vårdnad var också främjandet av ett bra 

förhållande mellan barnet och båda föräldrarna.
118

 Att gemensam vårdnad 

främjar barnets behov av en god relation med båda sina föräldrar innebär 

dock inte att denna vårdnadsform alltid ska vara utgångspunkten. 

Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna kan ha en nära kontakt, både 

mellan varandra och till barnet. Föräldrarna måste också ha förmågan och 

viljan att samarbeta med varandra för att det ska fungera.
119
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4.3 Bedömningsgrunderna ”barnets 
behov av en god kontakt med båda 
föräldrarna” och ”risken att barnet far illa” 

 

Barnets behov av en god relation till båda sina föräldrar var tillsammans 

med barnets vilja tidigare de dominerande faktorerna att ta hänsyn till i 

bedömningen av barnets bästa.
120

 Detta tog exempelvis sig i uttryck vid 

bedömningen av vårdnadsfrågor. En nära och god kontakt sades generellt 

sett vara enklare om föräldrarna hade gemensam vårdnad och gemensam 

vårdnad var också att se som det som var bäst för barnet, förutsatt att 

föräldrarna kunde samarbeta.
121

 Den förälder som kunde främja barnets 

kontakt med den andre föräldern ansågs oftast vara den som var mest 

lämplig som vårdnadshavare.
122

  

 

I de flesta fall är det till barnets bästa att ha en nära och god kontakt med 

båda föräldrarna. Detta gäller dock inte under alla förhållanden. En kontakt 

med den ena föräldern får inte innebära att barnet riskerar att fara illa.
123

 Det 

har poängterats, både vid 1993 års reform och senare vid 2006 års reform, 

att även om det är viktigt för barnet att ha en nära och god kontakt med båda 

föräldrarna är det givetvis också viktigt att barnet inte far illa av att umgås 

med den ena föräldern, det ena intresset får inte offras för att tillgodose det 

andra.
124

 Innan 2006 års reform fanns det en presumtion för barnets kontakt 

med båda föräldrarna hade företräde framför risken att barnet far illa. En 

anledning till detta kan vara formuleringen av 6 kap. 2a § FB  i samband 

med 1998 års reform där, vid bedömningen av barnets bästa, särskilt 

avseende skulle fästas vid barnets behov av kontakt med båda föräldrarna. 

Risken att barnet far illa skulle beaktas. Domstolen tolkade denna 

formulering av bestämmelsen genom att ge barnets behov av kontakt med 

föräldrarna företräde framför risken att barnet far illa. Det hade således 

skapats en rangordning mellan dessa frågor, vilket troligtvis inte var 

lagstiftarens avsikt.
125

 Med lagändringen år 2006 försökte man ändra detta 

genom att omformulera 6 kap. 2a § FB så att domstolen även skulle fästa 

särskilt avseende vid risken att barnet far illa. I nuläget ska således risken att 

barnet far illa beaktas i lika hög grad som behovet av kontakt med båda 

föräldrarna. 

 

Innan 2006 års reform fanns det också en tendens hos domstolarna att döma 

till gemensam vårdnad mot en förälders vilja även i fall där det förekommit 

uppgifter om våld.
126

 I prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler meddelade 

regeringen att det i många gånger var bäst för barnet med gemensam 
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vårdnad, och att domstolens möjlighet att döma till gemensam vårdnad mot 

ena förälderns vilja fortfarande skulle finnas kvar. Motiveringen till detta 

var att ett gemensamt rättsligt ansvar kan bidra till en för barnet bra kontakt 

med båda föräldrarna. Samtidigt poängterade regeringen att det inte 

schablonmässigt får beslutas om gemensam vårdnad mot den ena förälderns 

vilja, framför allt inte då det förekommit uppgifter om våld. Det infördes 

också en bestämmelse om att föräldrarnas förmåga att samarbeta skulle få 

betydelse för valet av vårdnadsform. Även om gemensam vårdnad många 

gånger är bäst för barnet finns det numera ingen presumtion för denna 

vårdnadsform.  Bedömningen ska ske utifrån omständigheterna i varje 

enskilt fall. Reformen år 2006 resulterade därför i en uppstramning av 

praxis.
127

  

 

4.4 Intervju med hovrättsråd och rådmän 
om risken att barnet far illa i relation till 
barnets behov av kontakt med båda 
föräldrarna   

4.4.1 Inledning 

Mitt syfte med detta avsnitt var att ta reda på om någon av de 

bedömningsgrunder som anges i 6 kap. 2a § FB har större  inverkan på 

bedömningen, och vad som krävs för att våldet ska tillerkännas sådan 

betydelse i bedömningen av barnets bästa att det får företräde framför 

barnets behov av kontakt med båda föräldrarna. Med andra ord om våldet 

kan inverka på bedömningen till den grad att en kontakt med den 

våldsutövande föräldern utesluts. För att undersöka relationen mellan risken 

att barnet far illa och  barnets behov av kontakt med båda föräldrarna har jag 

intervjuat rådmän och hovrättsråd. Under intervjun frågade jag vilken 

bedömningsgrund som har störst inflytande på bedömningen av barnets 

bästa, och hur mycket våld och vilken typ av våld krävs för att det ska väga 

tyngre än barnets behov av kontakt med båda föräldrarna. För frågornas 

exakta formulering, se bilaga A. 

 

4.4.2 Avvägningen mellan risken att barnet far 
illa och barnets behov av kontakt med båda sina 
föräldrar 

Samtliga som jag intervjuat har meddelat att det här är en fråga om en 

avvägning mellan samtliga omständigheter i det enskilda fallet och att det 

inte går att svara på frågan om vilken bedömningsgrund som har störst 

betydelse. I slutändan blir det därför en helhetsbedömning som avgör om 
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någon omständighet väger tyngre i just det fallet utifrån vad som är bäst för 

barnet. Det är svårt att ställa upp någon generell hierarki dem emellan. I 

praktiken förekommer inte en sådan teoretisk uppdelning mellan olika 

omständigheter. Domstolen tar hänsyn till alla omständigheter i det enskilda 

fallet som kan vara av betydelse för att avgöra barnets bästa, i den 

bedömningen ingår de parametrar som nämns i lagtexten såväl som sådana 

som inte nämns i lagtext men som framgår av fallet. Det låter sig inte göras 

att plocka ut de omständigheter som lagstiftningen betonar och ta dem ur sitt 

sammanhang, istället måste alla omständigheterna vägas in. I allmänhet 

anses det vara bra för barnet att ha en nära kontakt med båda föräldrarna 

men den presumtionen kan brytas av att ena föräldern anses vara olämplig. 

Har det exempelvis framkommit att det finns ett skyddsbehov finns det ofta 

mycket utredning som ligger till grund för detta och därav kan man dra 

slutsatsen att ett umgänge inte är bäst för barnet. I praktiken är en avvägning 

som ställer bedömningsgrunderna på sin spets inte så vanligt. Är det 

konstaterat våld så finns det heller inget som kan väga upp det. 

 

Barnets behov av kontakt med den andre föräldern är oerhört viktig, framför 

allt på lång sikt. I fall där det förekommit våld kan vårdnadsfrågan ibland 

vara lättare att avgöra än umgängesfrågan. Om det exempelvis förekommit 

våld och det framgår att pappan inte är bra för barnet så är det sällan någon 

diskussion om vem som ska ha vårdnaden, i sådana fall är pappan att anse 

som olämplig som vårdnadshavare. Umgängesfrågan är däremot svårare att 

avgöra, ska barnet förlora all kontakt med den andra föräldern på grund av 

detta? Det är ett mycket svårt ställningstagande.  

 

Det är också svårt att sätta någon gräns för vilken typ av våld som räknas, 

bortsett från extremfallen såsom mordförsök. Mer intressant i de här 

situationerna är att se om exempelvis våldet var en engångsföreteelse som 

uppstått i en pressad situation, vilket föranleder att det finns en mindre risk 

att det skulle hända igen. Har våldet istället gett upphov till en fällande dom 

och pågått under ett flertal tillfällen är risken större för den andre föräldern, 

och därmed också för barnet, vilket kan göra att våldet i sådana fall väger 

tyngre. Finns det tillräckligt med utredning om att våld förekommit så 

backar ofta den ena parten och medger exempelvis ensam vårdnad. Saknas 

utredning och uppgifterna om våld enbart består av lösa påståenden och det 

visar sig att båda föräldrarna egentligen är lämpliga så handlar det mer om 

att hitta en lösning som är bäst för barnet. En sådan lösning brukar i många 

fall uppnås innan man kommer så långt som till en huvudförhandling. 

 

Barnets egen inställning kan också i viss mån påverka bedömningen, 

beroende på barnets ålder. Visserligen är det lika illa oavsett barnets ålder 

om det skulle riskera att bli misshandlat, men ett äldre barn har lättare att 

tala om när det är problem än ett litet barn. Ett äldre barn som redan har en 

etablerad kontakt och relation till en förälder har egentligen ett större behov 

av att den kontakten upprätthålls än ett litet barn som håller på att bygga upp 

en relation.  
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Vid sammanställningen av intervjusvaren blev det tydligt att det som blir 

avgörande för hur mycket inflytande den ena eller den andra 

bedömningsgrunden får är omständigheterna i det enskilda fallet. I sådana 

här fall blir det alltid helhetsbedömningen av samtliga omständigheter som 

får avgöra hur stor inverkan våldet har och vad som krävs för att det ska 

väga tyngre än barnets behov av båda sina föräldrar. Det går inte att göra en 

avvägning mellan två omständigheter och komma fram till att något har mer 

betydelse än det andra. I praktiken plockar man inte ut två 

bedömningsgrunder på de här sättet eftersom det oftast förekommer andra 

faktorer som kan ha betydelse som inte framgår av lagtext men däremot av 

handlingarna i målet. I allmänhet anses det bra för ett barn att ha en nära 

kontakt med båda föräldrarna, så självfallet väger den aspekten in. Men 

likväl kan det brytas av att en förälder är olämplig, vilket kan vara fallet när 

det förekommit våld. Barnets inställning och ålder  kan också vara relevant 

för bedömningen. Avslutningsvis kan tilläggas att våld som är upprepat och 

pågått under en längre tid har större inverkan på risken och därmed på 

helhetsbedömningen, än om det var fråga om någon enstaka våldshandling. 
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5 Våldet i praktiken 

5.1 Inledning 

Att föräldrar separerar är vanligt, ca 50 000 barn är varje år med om att 

föräldrarna går skilda vägar. De flesta barn tar inte skada av uppbrottet så 

länge föräldrarna är någorlunda överens och kan samarbeta i frågor om 

vårdnad, boende och umgänge. Om föräldrarna har djupa konflikter och om 

våld förekommit kan det däremot få allvarliga konsekvenser för barnet.
128

  

Föräldrabalkens regler om vårdnad, boende och umgänge tar avstamp i 

principen om barnets bästa och föräldrarna har ett ansvar att se till att barnet 

får den omsorg och trygghet det behöver.
129

 Det har tydligt framhållits att 

det är barnets bästa och inget annat som ska ligga till grund för domstolens 

beslut i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Samtidigt har samhället 

ett ansvar att se till att det finns stöd och skydd att tillgå för den som blivit 

utsatt för våld i en nära relation. Vilka praktiska problem kan då uppstå när 

ett beslut om barnets bästa ska fattas samtidigt som det finns ett 

skyddsbehov för den ena föräldern på grund av våld och hot från den andre 

föräldern? 

 

I detta avsnitt ämnar jag undersöka vilka praktiska problem som kan uppstå 

vid ett beslut om vårdnad, boende och umgänge när det förekommit våld 

inom familjen. Inledningsvis presenteras vilket stöd och skydd som finns att 

tillgå för den som blivit utsatt för våld i en nära relation. Därefter följer en 

diskussion om våldets praktiska konsekvenser för beslut om vårdnad, 

boende och umgänge när det finns ett skyddsbehov för den ena föräldern. 

Avslutningsvis presenteras en sammanställning av intervjuer med 

hovrättsråd och rådmän från tingsrätten där deras syn på de praktiska 

problemen och eventuella lösningar redovisas. Redogörelsen i det här 

avsnittet är inte skrivet ur ett könsneutralt perspektiv. Orsaken till det är att 

kvinnor utsätts för våld i nära relationer i betydligt högre utsträckning än 

män samt att de källor som jag har använt skildrar våldet som något som 

drabbar främst kvinnor. Jag vill dock uppmärksamma läsaren på att jag är 

medveten om att män också kan vara utsatta för våld i nära relationer och 

den problematik som beskrivs nedan.  
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5.2 Stöd och skydd för den som blir utsatt 
för våld i en nära relation 

5.2.1 Socialtjänstens skyldighet att hjälpa 

När någon utsätts för våld i en nära relation har både staten, kommunen och 

landstinget ett ansvar att se till att den som drabbas får det stöd och skydd 

som han eller hon behöver.
130

 En kvinna som blir utsatt för våld av en nära 

anhörig befinner sig ofta i en utsatt situation och är i behov av stöd och 

skydd från samhället för att ta sig därifrån. Socialtjänsten har enligt 5 kap. 

11 § SoL en skyldighet att hjälpa kvinnor som blivit utsatta  

för våld av någon närstående.
131

 Insatserna kan variera och måste anpassas 

till omständigheterna i det enskilda fallet. Några exempel på de stöd som 

socialtjänsten kan tillhandahålla är ekonomiskt bistånd, skyddat boende, 

stödjande samtal, hjälp med kontakter med olika myndigheter och att söka 

ny bostad. Hjälp och stöd bör tillhandahållas både akut och på lång sikt.
132

 

 

5.2.2 Skyddade personuppgifter 

När någon blir utsatt för våld i en nära relation eller känner sig hotad finns 

det möjlighet för den personen att ansöka om att få skyddade 

personuppgifter genom sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade 

personuppgifter.
133

 Sekretessmarkeringen innebär att den som känner sig 

hotad får en markering för särskild sekretessprövning i 

folkbokföringsdatabasen. Det framgår inte av sekretessmarkeringen i sig 

vilka uppgifter som kan vara känsliga, istället är det en signal till 

myndigheter att göra en särskild prövning innan uppgifterna lämnas ut. För 

att få en sekretessmarkering bör det normalt sett finnas någon form av 

underlag som ansökan grundas på, såsom ett intyg från polis eller 

socialtjänst men några formella krav för att erhålla sekretessmarkering finns 

inte.
134

 Om inte sekretessmarkering är tillräckligt kan den som känner sig 

hotad ansöka om kvarskrivning. Kvarskrivning innebär att personen kan 

flytta men ändå vara folkbokförd på den gamla folkbokföringsorten, det vill 

säga den gamla adressen tas bort och personen blir istället ”på församlingen 

skriven”. Posten går till Skatteverket som sedan vidarebefordrar den till 

personen i fråga. För att bli kvarskriven krävs att den som ansöker kan antas 

bli utsatt för brott eller allvarliga trakasserier och kvarskrivning medges 

endast om den som ansöker inte kan få sitt behov av skydd tillgodosett av 
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kontaktförbud eller liknande.
135

 Det tredje sättet att skydda sina uppgifter är 

att ansöka om fingerade personuppgifter. Fingerade personuppgifter 

används när hoten anses vara särskilt allvarliga och innebär att den sökande 

får nya personuppgifter och således byter identitet. Det är få som beviljas 

detta och ansökan skickas till Rikspolisstyrelsen. Det går även att ansöka 

om fingerade personuppgifter hos tingsrätten om Rikspolisstyrelsen avslår 

ansökan. Beviljas fingerade personuppgifter kan även barn till den som 

blivit beviljad erhålla fingerade personuppgifter, förutsatt att syftet med 

fingerade personuppgifter är att ge skydd mot den andre vårdnadshavaren.
136

  

5.2.3 Kontaktförbud 

Kontaktförbud innebär att personen som åläggs med ett kontaktförbud inte 

får kontakta eller besöka den som skyddas av kontaktförbudet. Ett 

kontaktförbud kan även omfatta den gemensamma bostaden. Kontaktförbud 

meddelas om det finns risk att den som kontaktförbudet avser gälla mot 

kommer att begå brott mot, förfölja eller allvarligt trakassera den som 

skyddas av förbudet. Det är en åklagare prövar frågan om kontaktförbud på 

begäran av den som behöver skyddas.
137

 Syftet med kontaktförbud är att 

förebygga hotfulla och farliga situationer och det utgör ett viktigt led i 

arbetet med att skydda kvinnor från trakasserier och förföljelser från män de 

tidigare haft en relation med. Den som bryter mot kontaktförbudet straffas 

för handlingar som inte vore brottsliga utan ett kontaktförbud och riskerar 

att dömas till böter eller fängelse.
138

 

  

Även om kontaktförbud och skyddade personuppgifter i princip har samma 

syfte så skiljer de sig åt på vissa punkter. Ansökan om kontaktförbud 

hanteras  av rättsväsendet, skyddade personuppgifter  är däremot inte 

lagreglerat. En annan skillnad mellan kontaktförbud och skyddade 

personuppgifter är att åklagaren tar hänsyn till förhållandena kring vårdnad 

och umgänge vid ett kontaktförbud, vilket inte beaktas vid beslut om 

skyddade personuppgifter. Socialnämnden måste också underrättas vid 

kontaktförbud om parterna har gemensamma barn. Således finns det en 

tydligare insikt om barnets utsatta situation vid beslut om kontaktförbud 

jämfört med skyddade personuppgifter. Det finns också en högre 

rättssäkerhet vid beslut om kontaktförbud eftersom besluten är lagreglerade 

och kan överklagas.
139
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5.3 Barnets bästa och behovet av skydd 
för den som blivit utsatt för våld i en nära 
relation – praktiska problem 

Det framgår uttryckligen av 6 kap. 2a § FB att det är barnets bästa som ska 

ligga till grund för beslut om vårdnad, boende och umgänge. Ofta är det som 

är bra för barnet också bra för föräldrarna. Ett beslut till barnets bästa måste 

dock även fungera för föräldrarna –  annars finns det risk för att föräldrarnas 

konflikter går ut över barnet.
140

 Föräldrabalkens regler är konstruerade så att 

de ska underlätta för föräldrarna att komma överens. Ett exempel på detta är 

möjligheten för domstolen att uppdra åt socialnämnden eller annat organ att 

anordna samarbetssamtal. Detta förutsätter dock att föräldrarna kan komma 

överens i den utsträckning att de kan vistas i samma rum. Har det 

förekommit våld kan det exempelvis utgöra ett godtagbart skäl till att den 

ena föräldern inte vill delta i ett samarbetssamtal.
141

 Föräldrarna har ett 

ansvar att se till att barnet får den omsorg och trygghet det behöver. Brister 

en förälder i omsorgen har samhället en skyldighet att ingripa och skydda 

barnet. Föräldrarna har samtidigt makt över sitt barn och det kan bli 

problematiskt när det uppstår en konflikt mellan förälderns intresse och 

barnets rättigheter. Den ena föräldern kan exempelvis bete sig illa mot den 

andre föräldern utan att förlora vårdnaden om barnet eller rätten till 

umgänge.
142

 

 

Våld i nära relationer skiljer sig ofta från annat våld i samhället på grund av 

att det oftast sker i hemmet och att offret och gärningsmannen har en 

relation till varandra. En konsekvens av våldet kan vara att livet begränsas 

för den som blir utsatt, tryggheten minskar och rörelsefriheten inskränks. 

Därför är det viktigt att den som utsätts för våld erbjuds stöd och skydd från 

samhället. Det finns idag flera möjligheter för den som blir utsatt för våld i 

en nära relation att erhålla skydd, såsom kontaktförbud och skyddade 

personuppgifter.
143

 Å andra sidan har det framhållits att det föreligger flera 

problem med den nuvarande regleringen och hanteringen av 

familjevåldsärenden. De här problemen kan hindra att den som blir utsatt för 

våld i en nära relation får det stöd och skydd som behövs.
144

 Ett rättsligt 

problem är exempelvis att mannen kan starta en vårdnads- eller 

umgängestvist enbart i syfte att komma åt kvinnan. De familjerättsliga 

reglerna kan således användas för att förfölja kvinnan.
145

  

 

Vilka praktiska problem vid beslut om vårdnad, boende och umgänge kan 

då uppstå som en följd av att det förekommit våld mellan föräldrarna? Säg 

till exempel att det för barnet vore bäst att ha ett umgänge med den ena 

föräldern, samtidigt som den andra föräldern lever med skyddade uppgifter 
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på grund av våld och hot från den förälder som barnet ska ha ett umgänge 

med. För den med skyddade personuppgifter är det av största vikt att 

informationen om var hon befinner sig inte röjs, samtidigt som barnets 

intresse består i att ha kontakt med den andre föräldern. Vilket beslut ska 

domstolen fatta i en sådan situation? Ska domstolen besluta om umgänge 

och därmed äventyra den andra förälderns säkerhet? Eller ska domstolen 

besluta att något umgänge inte ska komma till stånd och därmed beröva 

barnet sin rätt till umgänge? Praktiska problem kan också uppstå vid 

gemensam vårdnad. Om det exempelvis utfärdats ett kontaktförbud 

gentemot den ena föräldern samtidigt som föräldrarna har gemensam 

vårdnad kan det bli svårt att samarbeta på de sätt som faktiskt krävs vid 

gemensam vårdnad. Hur ska ett fungerande samarbete gå till när den ena 

föräldern är förbjuden att kontakta den andra?  Går det att överhuvudtaget 

kombinera gemensam vårdnad med ett kontaktförbud? I Stiftelsen Allmänna 

Barnhusets bok om barn och ungdomar som lever med skyddade 

personuppgifter var en av slutsatserna att skyddade personuppgifter och 

umgänge eller gemensam vårdnad är en svårförenlig kombination i 

praktiken.
146

 

 

Föräldrabalkens regler och skyddsreglerna för den som blivit utsatt för våld 

i en nära relation har olika syften. Föräldrabalkens regler tar sikte på vad 

som är bäst för barnet medan skyddsreglerna för den som blivit utsatt för 

våld i en nära relation syftar till att ge stöd för den som utsätts för hot och 

våld. När det finns en intressekonflikt mellan barnets bästa och förälderns 

intresse kan det ibland uppstå vissa problem som gör att det ena intresset 

kan underminera det andra. De här problemen kan anses vara av mer 

praktisk karaktär men kan likväl ha en inverkan på bedömningen eftersom 

det i viss mån kan påverka ett besluts verkställbarhet.  

5.4 Intervju med hovrättsråd och rådmän 
angående våldets konsekvenser i 
praktiken 

Alla som jag har intervjuat medger att det finns praktiska problem med 

tillämpningen av reglerna om vårdnad, boende och umgänge när det 

samtidigt finns ett skyddsbehov för den ena föräldern. Det finns således en 

konflikt mellan reglerna, framför allt i de situationer när våldet enbart riktas 

mot den andre föräldern. De praktiska problemen kan variera, liksom 

möjligheten att komma fram till en lösning. Vilken kommun personerna i 

fråga tillhör kan också ha betydelse för utsikten att nå en lösning. I Malmö 

finns exempelvis UmGåsen som kan underlätta ett umgänge mellan barnet 

och den ena föräldern, i andra kommuner finns liknande inrättningar. 

UmGåsen är en umgängesverksamhet som fungerar som en öppen förskola, 

där barn och förälder kan umgås när föräldrarna inte kan komma överens 

                                                 
146

 Hindberg – Eliasson – Weinehall – Landberg, 2009, s. 40. 



 48 

om hur umgänget ska se ut.
147

 Även vid sådan umgängesverksamhet blir det 

dock fråga om en avvägning mellan mammans behov av att hennes 

uppgifter inte röjs och barnets behov av kontakt med sin pappa. Personalen 

på umgängesverksamheten kan inte kontrollera exakt vad barnet och pappan 

talar om. Är mammans rädsla för hot och misshandel befogad hjälper inte en 

sådan lösning. Detsamma gäller för möjligheten till samarbetssamtal, det går 

inte att tvinga parterna till samarbetssamtal när det förekommit våld. 

 

Det gäller att hitta praktiska lösningar tillsammans med andra berörda 

myndigheter och se till sambandet myndigheter emellan. Skulle exempelvis 

domstolens bedömning resultera i att barnet förvisso har rätt till umgänge, 

men att situationen kräver att umgänge sker i närvaro av en kontaktperson så 

krävs det att socialförvaltningen har resurser att tillsätta en kontaktperson. 

Saknar socialförvaltningen möjlighet att ordna med kontaktperson så kan 

domstolen heller inte fatta ett beslut om umgänge med närvaro av en 

kontaktperson. Det går inte att fatta ett beslut som inte är genomförbart. Det 

går även att försöka hitta andra praktiska lösningar på problemen baserat på 

situationen i det enskilda fallet, exempelvis genom att undersöka 

möjligheten för föräldrarna att komma överens om att någon släkting, eller 

någon annan de båda litar på, ska vara närvarande vid barnets umgänge med 

den ena föräldern. 

 

De praktiska problemen kan i praktiken leda till att ett umgänge inte kan 

komma till stånd även om det skulle vara bäst för barnet. Även om man 

försöker tillgodose barnets behov av kontakt till det yttersta så finns det en 

risk barnet kommer i kläm i de här situationerna om hänsyn tas till kvinnans 

skyddsbehov. Är det tydligt att exempelvis pappan använder umgänget som 

att sätt att komma åt mamman så blir domstolen självklart mindre benägen 

att medverka till ett umgänge. Ofta är det dock svårt att i sådana lägen 

faktiskt veta det bakomliggande syftet till varför den ena föräldern vill ha ett 

umgänge. I slutändan måste domstolen därför göra en sammanvägd 

bedömning där man även tittar på de bakomliggande skälen till att föräldern 

har skyddade personuppgifter, hur stor risken är för mamman och hur den 

kan påverka barnet. I sådana här lägen uppstår också ett dilemma eftersom 

barnets trygghet påverkas av om mamman blir trakasserad. Barn tenderar att 

vara lojala mot båda föräldrarna och därför är det bäst om föräldrarna kan nå 

en lösning tillsammans. Domstolen arbetar därav mycket med att få parterna 

att komma överens.  

 

Det finns också andra problem med att hantera denna problematik i 

processen. När domstolen exempelvis ska inhämta ett yttrande om barnets 

situation kan den inte vända sig till kommunen där mamman är bosatt 

eftersom mammans adress därigenom blir tillgänglig för pappan. 

Konsekvenserna av det kan vara att domstolen inte får tillgång till tillräcklig 
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utredning om barnets situation. Saknas beslutsunderlag påverkar det i sin tur 

möjligheten att fatta ett beslut som är till barnets bästa.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de praktiska konsekvenserna utgör ett 

problem. Detta lyfts även fram av advokater och behandlas under 

domstolsprocessen. Ibland framgår det även av socialnämndens utredning. 

Domstolen kan inte fatta ett beslut som inte går att verkställa även om det 

skulle vara till barnets bästa. 
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6 Analys 

6.1 Val av metod och tillvägagångssätt – 
en diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur våld inom familjen 

påverkar barnets bästa. Motivet till att använda en kvalitativ metod som 

komplement till den juridiska är att den information om våldets inverkan på 

barnets bästa som finns att tillgå i lagtext, förarbeten och doktrin inte ger 

någon närmare vägledning om när och under vilka förutsättningar som 

våldet påverkar bedömningen. Lagstiftaren har medvetet valt att inte mer 

ingående definiera vad som menas med barnets bästa eftersom det skulle 

medföra att domstolen  förlorade möjligheten att ta hänsyn till varje barns 

enskilda situation. Även om bedömningen  av barnets bästa är komplex så 

har två bedömningsgrunder lyfts fram särskilt i lagtexten, risken att barnet 

far illa och barnets behov av kontakt med båda sina föräldrar. Det är både ett 

uttryck för att de omständigheterna aldrig får glömmas bort och visar vad 

lagstiftaren vill fästa särskild uppmärksamhet vid i bedömningen. I 

förarbetena anges att barnet riskerar att fara illa av våld mot någon annan i 

familjen, varför detta också tillerkänns särskild betydelse i bedömningen. 

Förarbetena är med andra ord tydliga på punkten om att våld inom familjen 

har en inverkan på bedömningen av barnets bästa, däremot är det svårare att 

med hjälp av lagtext och förarbeten utröna hur stor betydelse det har. Med 

anledning av detta har jag valt att intervjua verksamma domare om deras 

syn på våldets betydelse för barnets bästa. 

 

Att ta ut vissa omständigheter som utgör en del av bedömningsunderlaget i 

barnets bästa för att se hur stor inverkan de har kan kritiseras eftersom 

bedömningen är komplex och beroende av den enskilda situationen. Å andra 

sidan måste domstolen utgå från något när reglerna ska tillämpas i 

praktiken. Domstolen måste förhålla sig till risken att barnet far illa av våld 

såväl som andra omständigheter, varför det inte är orimligt att titta på hur 

just en omständighet som lyfts fram särskilt av lagstiftaren tillämpas i 

praktiken. Lagstiftaren har ju trots allt överlämnat åt domstolen att avgöra 

vad barnets bästa innebär och därmed också våldets betydelse. Eftersom 

praxis inte ger någon direkt vägledning torde intervjuer med domare utgöra 

ett adekvat tillvägagångssätt för att undersöka detta.  Under arbetets gång 

har jag stött på en viss ovilja mot att ställa upp på en intervju. Orsaken till 

detta tycks vara både själva ämnet och frågornas karaktär, vilket eventuellt 

kan förklaras med svårigheten att uttala sig om något i generella ordalag när 

bedömningen sker in casu. Enligt min uppfattning är det dock extra viktigt 

att diskutera och lyfta fram svårigheten med att bedöma våldets betydelse 

just på grund av att det är oklart hur bedömningen går till. 

 

 

 



 51 

6.2 Våldets betydelse för bedömningen av 
barnets bästa 

6.2.1 Svårigheter med att göra en 
riskbedömning 

När det finns påståenden om våld i ett mål så blir två saker aktuella. Först 

måste domstolen ta ställning till sannolikheten för att uppgiften om våld är 

korrekt. Enligt förarbetena ska därefter en riskbedömning göras. Den ska 

grundas på faktiskt konstaterbara förhållanden och vad som tidigare är 

utrett. Kommer domstolen fram till att det finns en risk för barnet ska den 

sedan väga tungt i helhetsbedömningen. Sannolikhetsvärderingen tycks inte 

utgöra något större problem så länge det finns en fällande dom. Vid 

avsaknaden av detta måste domstolen ta ställning till uppgiften om våld och 

värdera hur stor sannolikheten är för att det som påstås faktiskt är korrekt, 

något som verkar vara förenat med stora svårigheter i praktiken. Ett 

generellt problem med familjevåld är just bevissvårigheten. Våld i nära 

relationer sker ofta innanför hemmets väggar, många gånger polisanmäls det 

inte och om det väl polisanmäls senare är risken stor att all typ av bevisning 

gått om intet. Den här problematiken är något som de domare jag intervjuat 

verkar vara väl medvetna om. Däremot gick det inte att få fram någon klar 

bild av hur mycket mer än ett påstående som krävs för att det ska beaktas. 

Det är heller inte något som förklaras i förarbetena. Såväl de intervjuade 

domarna som förarbetena hänvisar till fallens individualitet som svar den 

frågan, samt att det i vanliga fall krävs någon form av stödbevisning. Det är 

med andra ord oklart hur ett påstående om våld behandlas. 

Riskbedömningen torde också vara svårare när bevisningen enbart består av 

blanka påståenden. 

 

Risken att barnet far illa påverkas bland annat av våldets karaktär, om våldet 

exempelvis varit upprepat är risken större än om det endast varit fråga om 

en enstaka händelse. Tidsaspekten har också betydelse, våld som inträffat 

långt tillbaka i tiden utgör en mindre risk än om det skett nyligen. Hur 

allvarligt våldet varit har också inflytande på bedömningen, samt hur 

föräldrarna och barnet är, exempelvis hur deras inställning till det som hänt  

ser ut och hur det påverkar samarbetsförmågan. Domarnas svar på vilka 

faktorer som beaktas och hur riskbedömningen går till överensstämde helt 

med den information om riskbedömningen som finns att tillgå i förarbetena. 

Under intervjuerna påpekades det ofta hur viktigt det är att ta hänsyn till alla 

omständigheter runt omkring för att kunna göra en korrekt bedömning. 

Svårigheten med att utreda de här typen av mål lyftes också fram. 

  

6.2.2 Våldets inverkan på barnets bästa 

Våld mellan föräldrarna påverkar barnets bästa. Det finns uttryckt i såväl 

förarbeten som lagtext och alla intervjuade var överens om att våldet är en 
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omständighet som påverkar bedömningen. Går man sedan vidare och 

undersöker hur mycket våldet påverkar och vad som krävs för att det ska 

tillerkännas betydelse blir det däremot genast mer oklart. Både 

lagstiftningen och förarbetena är vaga på den punkten. Det som har 

betydelse för våldets inverkan på risken att barnet far illa är bland annat 

bevisningen, hur allvarligt våldet varit, våldets karaktär, när det inträffade, 

barnets och föräldrarnas inställning och hur situationen ser ut i övrigt. Om 

våldet varit allvarligt, upprepat, skett nyligen och resulterat i att parterna 

inte kan kommunicera med varandra torde det ges större vikt i 

bedömningen. Var våldet mindre allvarligt, inträffade en enstaka gång långt 

tillbaka i tiden och om det inte längre finns en konflikt mellan parterna torde 

risken för barnet vara mindre. En mer långtgående slutsats än så är svår att 

dra utifrån det material som uppsatsen bygger på. 

 

Det betonas också att riskens betydelse är beroende av den individuella 

prövning som måste göras i varje situation och att det är barnets bästa som 

avgör den prövningen. Eftersom begreppet barnets bästa inte är definierat 

närmare så kan det inkludera många parametrar att ta ställning till utöver de 

som nämns särskilt i 6 kap. 2a § FB. Vad som tillerkänns betydelse för 

barnets bästa utöver risken att barnet far illa har därmed betydelse för hur 

mycket vikt som läggs vid våldet. För att göra det lite tydligare, risken att 

barnet far illa kan ha stor betydelse på bedömningen i vissa fall och mindre 

betydelse i andra. Orsaken till det är att domstolen ska ta ställning till alla 

omständigheter runt omkring som kan anses ha betydelse för barnets bästa. 

Det är omständigheter som inte närmare definierats i lag och det har därmed 

överlämnats till domstolen att avgöra vad som kan ha betydelse för barnets 

bästa i varje enskilt fall. Slutsatsen av detta blir därför att våldets inverkan 

på helhetsbedömningen är beroende av vilka andra omständigheter som 

domstolen anser har betydelse för barnet från fall till fall. Det är således 

oklart hur mycket våldet påverkar eftersom beslutet grundas på en 

bedömning in casu. Om man hårdrar detta så kan samma typ av våld 

tillerkännas olika stor betydelse beroende på vilka som är parter och 

situationen i övrigt.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är mycket svårt att få fram något mer 

konkret att ta fasta på när det gäller hur domstolen bedömer uppgifter om 

våld i praktiken och vilken betydelse det sedan kommer att få för barnets 

bästa. I vilken grad våldet får betydelse i slutändan kunde inte anges 

närmare med hänsyn till fallens komplexitet. Varken resultatet av 

intervjuerna eller förarbetena ger således några tydliga riktlinjer för hur 

våldet ska bedömas, istället är det de individuella förhållandena som blir 

avgörande. Det som däremot är tydligt är att våldet generellt sett ska 

tillerkännas betydelse och att domstolen måste vara lyhörd för varje barns 

unika situation.  

 

Att inte kunna säga något om en viss omständighets betydelse för 

bedömningen behöver inte vara något negativt. Det är viktigt att understryka 

att barns livssituation ser olika ut. Om lagen ska vara anpassad för att 

tillgodose barnets bästa i varje unik situation kan det vara bra att undvika 
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tydliga kriterier för tillämpningen eftersom det kan leda till en 

schabloniserad bedömning. Risken med en schabloniserad bedömning är att 

den inte sätter det enskilda barnets situation främst, istället kan den 

uppmuntra till framväxten av en genomsnittsstandard för vad barnets bästa 

borde innebära, vilket i sin tur skulle försvåra för domstolen att ta hänsyn 

till barnets individuella förhållanden. I slutändan kan en sådan utveckling 

resultera i en bedömning som utmynnar i ett beslut som inte blir till barnets 

bästa. 

 

Mål av denna karaktär är svåra att utreda. Därför är det viktigt att 

utredningen som ska ligga till grund för bedömningen är täckande och 

tydligt redogör för de risker som är förknippade med våld inom familjen. Ett 

adekvat beslutsunderlag är också viktigt med tanke på att domare generellt 

sett inte besitter den bästa kunskapen om vad som är viktigt för ett barns 

välbefinnande. Det är också viktigt att kommunikationen mellan de organ 

som ska göra en utredning och de som sedan ska använda sig av den 

fungerar. En fungerande kommunikation skulle underlättas av gemensamma 

och tydliga riktlinjer för dels hur en riskbedömning ska gå till, dels vilka 

faktorer som ska uppmärksammas i en riskbedömning. Något som också 

framhållits av socialstyrelsen. Att ta fram riktlinjer på en mer övergripande 

och generell nivå om vad som är förenat med en risk för barnet och hur detta 

ska bedömas borde enligt min mening inte äventyra möjligheten att ta 

hänsyn till varje barns unika situation. Sådana riktlinjer behöver 

nödvändigtvis inte medföra att våldets inverkan på helhetsbedömningen blir 

tydligare, däremot kan det underlätta för en mer enhetlig och rättsäker 

prövning som inte är beroende av vilken kommun barnet är bosatt i eftersom 

utredningen skulle företas på samma sätt oavsett vem som får i uppdrag att 

genomföra den. En mer utförlig och grundlig utredning om våldets risker 

skulle också underlätta för domstolen att i sin tur fatta ett korrekt beslut, 

vilket i förlängningen bidrar till att öka rättssäkerheten. Det skulle eventuellt 

också kunna bidra till att orsaken till att våldet får stort eller litet inflytande i 

helhetsbedömningen av barnets bästa tydliggörs, förutsatt att det då förs ett 

resonemang kring riskbedömningens resultat i domskälen.  

6.3 Våldets betydelse i relation till barnets 
behov av kontakt med båda föräldrarna 

Innan reformen år 2006 hade barnets behov av kontakt med båda föräldrarna 

företräde framför risken att barnet far illa. Det fanns således en hierarki 

mellan dessa bedömningsgrunder, vilket också framgår av förarbetena. 

Presumtionen om att gemensam vårdnad oftast var bäst för barnet kan också 

ge stöd för att barnets behov av kontakt tidigare haft företräde eftersom 

själva syftet med gemensam vårdnad bland annat är att underlätta för barnet 

att ha en god relation med båda föräldrarna. Nu ska det formellt inte finnas 

någon hierarki längre mellan risken att barnet far illa och behovet av kontakt 

med båda föräldrarna. Som framgår av proposition 2005/06:99 Nya 

vårdnadsregler så får barnets kontakt med en förälder aldrig innebära att 

barnet måste umgås med en förälder till varje pris, även om det i de flesta 
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fall är bra för barnet att ha en nära relation med båda sina föräldrar. I 

slutändan är det dock den individuella prövningen som avgör om det trots 

förekomsten av våld kan anses vara bäst för barnet att ändå ha en kontakt 

med den våldsutövande föräldern.  

 

Resultatet av intervjuerna visar att en avvägning mellan risken att barnet far 

illa och barnets behov av kontakt med föräldrarna är näst intill omöjlig att 

göra. Ännu svårare är det att ge något svar på frågan om vad som har mest 

betydelse för bedömningen. Att lyfta ut två bedömningsgrunder såsom jag 

har gjort verkar inte vara vanligt i praktiken, istället visade det sig att det är 

helhetsbedömningen av alla omständigheter som kan vara av betydelse i 

varje enskilt fall som är avgörande. Beroende på vad den bedömningen 

resulterar i kan våldets inverkan tillerkännas olika mycket betydelse. 

 

En intressant aspekt av resultatet är att lagstiftarens val av att lyfta ut två 

bedömningsgrunder särskilt i realiteten inte tycks ha resulterat i en klarare 

bild över vad som har betydelse för bedömningen. Med hänsyn till detta kan 

också vikten av att lyfta fram två bedömningsgrunder diskuteras då det 

samtidigt framgår av förarbetena att det är den individuella prövningen som 

till slut blir avgörande. I den ryms betydligt mer aspekter än de som nämns 

särskilt i 6 kap. 2a § FB.  Att det inte går att säga något om hur avvägningen 

går till mellan de två bedömningsgrunderna behöver emellertid inte vara 

något negativt i sig, det visar att domstolen har möjlighet att vara lyhörd och 

flexibel i de här situationerna, vilket delvis kan vara själva syftet med att 

utgå från övergripande normer istället för en detaljreglering. Å andra sidan 

kan det också ge en felaktig bild om vad som till syvende och sist har 

betydelse för bedömningen av barnets bästa.  

6.4 Praktiska problem när det förekommit 
våld i familjen 

Uppgifter om våld kan medföra praktiska problem när ett beslut om 

vårdnad, boende eller umgänge ska fattas. Sammanställningen av 

intervjuerna visar att de här problemen är relativt vanliga och något som 

domarna är väl medvetna om. Resultatet av intervjuerna visar också att de 

praktiska problemen i slutändan kan komma att påverka ett besluts 

verkställbarhet. Om domstolen exempelvis kommer fram till att det är bäst 

för barnet att ha kontakt med den våldsutövande föräldern kan det ändå, 

med hänsyn till den andra förälderns skyddsbehov, visa sig att ett umgänge 

inte går att genomföra i praktiken. De praktiska problemen kan därför sägas 

påverka den slutliga bedömningen och därmed göra det omöjligt att enbart 

se till barnets bästa i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Det behöver 

förvisso inte vara oförenligt med barnets bästa att ta hänsyn till de praktiska 

effekterna av ett beslut innan det fattas. Det behöver heller inte vara 

oförenligt med barnets bästa att ta hänsyn till förälderns skyddsbehov, 

tvärtom eftersom barnets trygghet i hög grad påverkas av hur förälderns 

livssituation ser ut. 
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Det verkar vara vanligt att de praktiska problemen lyfts fram under själva 

processen, framför allt av parternas advokater. Möjligheten att hitta en 

lösning på de praktiska problemen kan variera. Domstolen kan exempelvis 

uppdra åt socialförvaltningen att ordna samarbetssamtal mellan föräldrarna 

för att de lättare ska kunna nå en samförståndslösning kring barnet. Detta 

förutsätter dock att parterna kan vistas i samma rum. Något som kan vara 

omöjligt om det förekommit våld och den ena föräldern upplever en stor 

rädsla för den andra föräldern. En annan lösning kan vara att ett umgänge 

sker inom den umgängesverksamhet som finns att tillgå i kommunen där 

parterna bor. Dock blir det även då fråga om en avvägning mellan förälderns 

skyddsbehov och barnets rätt till umgänge eftersom det även på sådana 

inrättningar inte kan garanteras att förälderns kontaktuppgifter inte röjs. 

Däremot slipper föräldrarna ha någon direkt kontakt med varandra vid en 

sådan lösning. Ett annat sätt att uppnå en lösning är att försöka få parterna 

att komma överens om att en släkting eller vän som de båda litar på kan 

närvara vid barnets umgänge med den ena föräldern. Det förutsätter dock att 

de i deras närhet finns en oberoende part som de båda känner sig trygga 

med, vilket inte alltid är lätt att hitta. Att nå en lösning handlar också om 

vilka resurser som finns att tillgå. Om exempelvis ett umgänge endast kan 

komma till stånd i närvaro av kontaktperson så krävs det att det finns 

resurser att tillsätta en sådan. Så är inte alltid fallet. Sammanfattningsvis kan 

konstateras att möjligheten att nå en lösning på de praktiska problemen är 

beroende av de berörda myndigheternas samverkan, vilka resurser som finns 

tillhands, var parterna är bosatta och hur parternas förhållande till varandra 

ser ut. Går problemen inte att lösa kan domstolen heller inte verkställa 

beslutet. Ett beslut om vårdnad, boende eller umgänge måste också vara 

genomförbart i praktiken för att det ska kunna dömas ut. Det kan anses vara 

problematiskt att faktorer som resurser och var parterna är bosatta kan ha en 

avgörande betydelse för om det går att finna en lösning på de praktiska 

problem som kan uppstå. 

 

Det finns även andra problem som kan associeras med förekomsten av våld 

i familjen. Våldet kan exempelvis påverka domstolens möjlighet att inhämta 

information och därigenom möjligheten att fatta ett korrekt beslut eftersom 

ett adekvat beslutsunderlag saknas. Inhämtas utredning från den kommun 

där barnet är bosatt kan det exempelvis avslöja var föräldern med 

skyddsbehov befinner sig. Sådana problem borde dock kunna lösas genom 

att utredningen inhämtas av en på förhand bestämd inrättning, vilken i sin 

tur kunde ta kontakt med den aktuella kommunen och sedan vidarebefordra 

materialet till domstolen. På så vis skulle uppgifterna om var den ena 

föräldern befann sig inte riskera att undanröjas i och med inhämtandet av 

information om barnets situation. Denna lösning har också lyfts fram i 

samband med intervjuerna. Om en och samma inrättning har hand om alla 

ärenden av denna typ så skulle det också kunna generera mer kunskap om 

den här problematiken. Kunskapen skulle i sin tur kunna mynna ut i nya 

förslag på åtgärder och lösningar för att bättre hantera de praktiska 

problemen som kan uppstå i samband med de här besluten. 
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Skyddsreglerna för den som blivit utsatt för våld kan undermineras av 

föräldrabalkens regler om vårdnad, boende och umgänge och vice versa. 

Även om det i teorin inte skapar något problem att reglerna har olika syfte 

och därmed inte är relaterade så hindrar det inte att det kan medföra problem 

i praktiken. De praktiska problemen torde kunna minska om kopplingen 

mellan barnets situation och den som blir utsatt för våld synliggörs på ett 

tydligare sätt. Barnets rätt till trygghet är delvis beroende av förälderns 

livssituation och ett större medvetande om den kopplingen skulle i praktiken 

kunna medföra förbättringar både för den som blivit utsatt för våld och för 

barnet. I nuläget är möjligheten att lösa problemen till stor del beroende av 

omständigheterna i det enskilda fallet. De medel som domstolen har att 

tillgå för att nå en lösning på problemet är i min mening inte tillräckliga för 

att hantera konflikten mellan förälderns skyddsbehov och barnets bästa. 

6.5 Diskussion om svårigheten med att 
undersöka våldets betydelse – vilken 
lösning är att föredra ur ett 
rättsäkerhetsperspektiv? 

Finns det vissa normer att förhålla sig till vid bedömningen men innebörden 

av dessa inte är tydligt definierade så ankommer det på domstolen att 

försöka tolka normernas innehåll. Ändamålet med 6 kap. 2a § FB är att 

tillgodose barnets bästa. Vad barnets bästa egentligen innebär är till viss del 

oklart och kan variera från fall till fall. Saknar domstolen vägledning kring 

hur barnets bästa ska tolkas så kvarstår ändå det faktum att domstolen måste 

utgå från något, så vad ska bedömningen grundas på? Risken med allmänt 

hållna regler är att bedömningen i slutändan kan komma att grundas på den 

enskilda domarens uppfattning om vad som är bäst för barnet. Problemet 

med en sådan utveckling är dels att domare inte besitter den bästa 

kunskapen om vad våld får för konsekvenser för ett barn, dels att  

erfarenheten av våld inom familjen varierar mellan domare. Det finns 

således en risk att den enskilda domarens erfarenhet får en avgörande 

betydelse för våldets inverkan på bedömningen. Erfarenhet behöver dock 

inte alltjämt ses som en faktor som underlättar en rättssäker bedömning. 

Eftersom riktlinjerna är förhållandevis få kan en domare själv, baserat på 

erfarenhet från tidigare mål, utveckla presumtioner för vad som är bäst för 

ett barn oavsett om det finns någon egentlig vetskap som stödjer detta. Det 

leder oss in på nästa fråga, nämligen den om domaren verkligen har kunskap 

om vad som är bäst för ett barn. Domare är utbildade till att lösa juridiska 

problem och tolka rättsregler. Kunskap om vad ett barn behöver för att må 

bra baseras ofta på andra vetenskaper än den rent juridiska. Den utbildning 

och kunskap som en domare besitter kanske därmed inte är den bäst 

lämpade att använda sig av när det ska avgöras vad som är bäst för ett barn. 

Förvisso inhämtas ofta underlag från annat håll, såsom vårdnadsutredningar 

och liknande yttranden. Yttrandena kan vara sammanställda av personer 

som är mer insatta i ett barns förhållanden och det underlaget är också av 

stor vikt för domstolens bedömning. Samtidigt finns det risk att domstolen 
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och de personer som skriver yttrandena inte använder sig av samma språk, 

det vill säga det finns en risk att de yttranden som inkommer till domstolen 

kan misstolkas. En lösning på det problemet kan vara tydligare riktlinjer och 

riskbedömningsinstrument, både hos domstolen, socialförvaltningen och 

andra institutioner vars yttranden kan utgöra underlag för bedömningen. 

Behovet av vägledning och stöd på en mer generell nivå har också 

efterfrågats av socialstyrelsen. Ett annat problem med den nuvarande 

ordningen mellan den som företar utredningen och domstolen har lyfts fram 

av Rejmer: att utredningen anpassats och formats utefter den juridiska 

definitionen av barnets bästa. Att domstolen och den som företar 

utredningen talar samma språk i den bemärkelsen att det inte blir något 

missförstånd kring vad som egentligen åsyftas i utredningen är därmed inte 

tillräckligt. Det är också viktigt att annan kunskap, utöver den juridiska, om 

vad som är bäst för ett barn lyfts fram i utredningen.  

 

Med nuvarande ordning har domstolen möjlighet att vid bedömningen 

beakta varje barns unika situation. Beslutet grundas på de aktuella 

lagreglerna i kombination med det underlag som domstolen fått in. Denna 

ordning kan skapa utrymme för godtycke eftersom domarens egen 

uppfattning och erfarenhet i viss mån kan påverka bedömningen. När 

domstolen lägger stor vikt vid omständigheterna i det enskilda fallet och det 

saknas tydliga riktlinjer så finns det också en risk att förutsebarheten går 

förlorad. Det kan i sin tur äventyra rättsäkerheten. Å andra sidan kan en 

detaljreglering av barnets bästa och våldets inverkan medföra att 

bedömningen blir schabloniserad. Att ha en ramlag istället för en 

detaljreglering kan därmed även ha positiva effekter ur en 

rättsäkerhetssynpunkt. Frågan är vilket system som är bäst ägnat att uppnå 

ändamålet, det vill säga ett beslut som är grundat på vad som är bäst för 

barnet? Personligen tror jag inte att en detaljstyrd reglering om vad barnets 

bästa innebär skulle resultera i en mer rättsäker bedömning i frågan. 

Däremot anser jag att det kan behövas mer övergripande riktlinjer för 

domstolen och övriga instanser som arbetar med den här problematiken. Det 

skulle underlätta för domstolen att fatta ett korrekt beslut och tydliggöra alla 

barns likhet inför lagen. Genom att ta fram tydligare riktlinjer kan vi också 

skapa en diskussion om vilken kunskap om barn och barns behov som ska 

ligga till grund för en juridisk bedömning. En sådan diskussion torde gynna 

både barnet och den juridiska processen. 

 

6.6 Diskussion om vilken instans som är 
bäst lämpad att fatta ett beslut om barnets 
bästa 

Vid kontakt med HD och hovrätterna blev det uppenbart att överinstanserna 

har liten erfarenhet av att hantera frågor om vårdnad, boende och umgänge 

när det förekommit våld mellan föräldrarna. Båda instanserna hänvisade till 

tingsrätten eftersom det är den instans som oftast gör denna bedömning. 

Orsaken till detta var dels att det är ytterst få mål av den här sorten som 
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behandlas i de övre instanserna, varför deras erfarenhet är mer begränsad än 

den som tingsrätten besitter. Vid intervjuerna blev det också tydligt att 

bedömningen var svårare att genomföra i övre instans jämfört med 

tingsrätten eftersom kontakten med de berörda parterna är mer begränsad i 

hovrätten, att göra en riskbedömning blev därav avsevärt svårare. Den 

praktiska rättstillämpningen sker således hos tingsrätten och inte i de övre 

instanserna. Kanske lämpar sig den också bäst där. För om det är svårare för 

hovrätten än för tingsrätten att göra en korrekt bedömning så uppkommer 

frågan om det finns någon vits med överprövning överhuvudtaget i den här 

typen av mål. Eftersom det oftast är skriftlig handläggning även i HD är 

”problemen” de samma även där. Visserligen framfördes också argument 

för att hovrätten ibland kan vara försedd med ett bättre beslutsunderlag än 

tingsrätten med tanke på att hovrätten även tar del av tingsrättens 

handlingar. Tidsaspekten, att det gått en tid mellan tingsrättens dom och 

överprövningen, kan även den medföra att det är lättare att nå en 

överenskommelse mellan parterna i hovrätten än vad som är möjligt i lägre 

instans. På det stora hela verkar det dock som att tingsrätten är den instans 

som dels hade mest erfarenhet av denna typ av mål, dels var den instans som 

hade bäst förutsättningar att göra en korrekt bedömning.  

 

Diskussionen om överinstansernas lämplighet aktualiserar också frågan om 

domstolsväsendet verkligen är rätt forum för den här typen av beslut. Det 

finns självklart en oerhört viktig poäng med att ett domstolsbeslut fattas av 

personer med kunskap om rättsprocessen. Det är ett måste för en rättsäker 

prövning. Å andra sidan kan domstolen vara i behov av extra stöd från 

personer med annan kompetens för att kunna fatta ”rätt” beslut. Ett förslag 

på lösning skulle exempelvis kunna vara att socionomer, psykologer, eller 

någon annan yrkesgrupp med kompetens om barn och barns behov, agerar 

bisittare vid den här typen av beslut. Istället för att som i nuvarande ordning, 

utredning begärs in av personer med sådan kunskap, kunde de bistå 

domstolen direkt och därigenom öka chanserna att barnets behov verkligen 

blir sedda. En sådan lösning kan dock medföra andra problem och frågor om 

hur mycket inflytande en utomstående person ska ha över en rättsprocess. 

Alternativet kan vara att flytta första beslutande instans till en utomrättslig 

institution, myndighet eller liknande och att det beslutet i sin tur kan 

överklagas i domstol. Å andra sidan kan det riskera att endast förlänga 

processen och därigenom inverka negativt på barnet eftersom själva 

processandet i sig medför slitningar för alla inblandade parter. Det kan 

också ifrågasättas om denna typ av mål är lämpliga att behandlas av 

rättsväsendet överhuvudtaget eftersom de krävs så mycket kunskap och 

insikt i varje familjs förhållanden för att kunna fatta ett för situationen rätt 

beslut. Jag har svårt att se att domstolens underlag med nuvarande ordning 

verkligen innehåller all den information som krävs. Kanske ligger en del av 

lösningen också i att försöka lägga ner mer kraft på att fånga upp problemen 

innan det blir en domstolsprocess, och därmed hantera problemen 

utomrättsligt. Det finns fördelar och nackdelar med alla olika system och 

tillvägagångssätt och det är svårt att finna en lösning som automatisk skulle 

utgöra ett bättre alternativ till dagens system utan att samtidigt medföra nya 
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problem. Det är dock enligt min mening viktigt att våga tänka bortom det 

invanda systemet för att kunna hitta förslag till bättre lösningar. 

 

6.7 Avslutande reflektioner 

Syftet med denna uppsats var att undersöka våldets betydelse för beslut om 

vårdnad, boende eller umgänge. Uppsatsen är uppdelad i tre avsnitt för att 

illustrera konsekvenserna av våldet på flera nivåer. Först har våldets 

betydelse för bedömningen av barnets bästa och vad som krävs för att våldet 

ska påverka bedömningen lyfts fram. Sedan har jag diskuterat hur våldet står 

sig i förhållande till den andra bedömningsgrunden i 6 kap. 2a § FB, 

nämligen barnets behov av kontakt med båda föräldrarna. Avslutningsvis 

lyfts de praktiska konsekvensera av våldet fram genom en diskussion om de 

problem som kan uppkomma i samband med en vårdnadstvist när det 

förekommit våld och det finns ett skyddsbehov för den ena föräldern. 

Avsikten med ett sådant upplägg är att koppla samman den teoretiska 

bedömningen med den praktiska tillämpningen. Det visade sig vara lättare 

sagt än gjort när teorin utgörs av övergripande normer som i praktiken 

tillskrivs varierande innehåll beroende på omständigheterna i varje enskilt 

fall. Personligen anser jag det vara av stor vikt att teori och praktik möts 

eftersom det är i praktiken som juridiken tillämpas och får konsekvenser för 

människor. 

 

Avslutningsvis tänkte jag gå tillbaka till mitt syfte och försöka besvara mina 

frågeställningar. Våld inom familjen påverkar barnets bästa på flera sätt. Det 

påverkar bland annat barnets möjlighet till kontakt med den andra föräldern, 

barnets rätt till trygghet och risken att utsättas för våld eller andra 

kränkningar. Det påverkar också föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets 

behov. Hur mycket våldet påverkar själva bedömningen av vad som är till 

barnets bästa är däremot oklart. Som nämnts tidigare finns det vissa faktorer 

som kan ge vägledning, såsom våldets karaktär, tidpunkten för när det 

inträffade och hur allvarligt det varit. I slutändan måste domstolen dock se 

till helheten och våldets inverkan beror således på omständigheterna i den 

enskilda situationen. Det är också oklart vilken betydelse våldet har i 

relation till barnets behov av kontakt med båda föräldrarna, ibland väger 

våldet tyngre och ibland gör det inte det. Det finns också praktiska problem 

som kan förknippas med förekomsten av våld vid beslut om vårdnad, 

boende eller umgänge. Våldet kan medföra att den ena föräldern upplever 

sig vara hotad och därför skaffat skyddade personuppgifter eller liknande 

skydd för att kunna upprätthålla ett avstånd mellan sig och den andre 

föräldern. I sådana situationer kan det uppstå en konflikt mellan barnets 

bästa och förälderns rätt till skydd från den andre föräldern. De här 

problemen är domstolen medveten om och försöker avhjälpa med de medel 

som finns tillhands. I vissa fall går problemen dock inte att lösa och då blir 

det fråga om en avvägning mellan den ena förälderns skyddsbehov och 

barnets bästa. 
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Bilaga A 

Intervjufrågor 

 

1) Våld mot någon annan i familjen kan påverka barnet på många olika 

sätt. Vilken anser ni vara den främsta anledningen till att barnet 

riskerar att fara illa när det förekommit våld mellan föräldrarna?  

 

2) Förekommer uppgifter om våld har domstolen en skyldighet att 

utreda om dessa stämmer och sedan ska en riskbedömning göras. Är 

det sannolikt att det finns en risk för barnet ska detta väga tungt i 

helhetsbedömningen. När ni utreder om det finns en risk för att barnet 

far illa kan vissa omständigheter ge vägledning, såsom förekomsten 

av tidigare övergrepp, förälderns allmänna attityd till våld etc. Vilka 

omständigheter anser ni har störst betydelse för riskbedömningen? 

 

3) Våld i nära relationer pågår ofta i det fördolda utan några vittnen eller 

andra bevis som kan styrka att ett övergrepp skett, vilket gör dessa 

typer av brott extra svåra att utreda. Vilken betydelse  har en 

polisanmälan, en fällande dom eller liknande bevisning för 

bedömningen av risken att barnet far illa och därmed barnets bästa? 

- Vilken inverkan på riskbedömningen har uppgifter om våld när 

det saknas bevis som kan styrka uppgifterna? 

 

 

4) Vilken typ av våld och vilken dignitet måste våldet vara av för att det 

ska inverka på bedömningen av barnets bästa av den anledningen att 

våldet utgör en risk att barnet far illa? 

 

5) Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska domstolen fästa 

särskilt avseende vid risken att barnet far illa och barnets behov av en 

nära och god kontakt med båda sina föräldrar. 

- Vilket anser ni har störst inflytande på bedömningen, barnets 

behov av kontakt med båda sina föräldrar eller risken att barnet 

far illa? 

- Hur mycket våld och vilken typ av våld krävs för att det ska väga 

tyngre än barnets behov av kontakt med båda föräldrarna i 

helhetsbedömningen av vad som är bäst för barnet? 

 

6) Reglerna om vårdnad, boende och umgänge utgår från barnets bästa 

och har ett tydligt barnperspektiv. Reglerna som ska hjälpa den som 

är utsatt för våld i nära relationer utgår från den våldsutsatte 

förälderns behov av stöd och skydd.  Finns det några praktiska 
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problem med tillämpningen av reglerna om vårdnad, boende och 

umgänge när det samtidigt finns ett skyddsbehov för den ena 

föräldern?  

 

 Exempel) 

- Möjligheten att kombinera ett kontaktförbud och skyddade 

personuppgifter med gemensam vårdnad 

- Risken för att det ena föräldern, vid utövandet av sin 

umgängesrätt, kan försöka att ta reda på vart den andre föräldern 

befinner sig genom att fråga ut barnet om vart det bor någonstans 

 

7) Finns det något övrigt som ni vill tillägga angående det vi pratat om, 

eller är det något som ni vill lyfta fram som jag inte frågat om? 
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