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Summary 

The thesis is examining classified personal data within the national registration, 

”Sekretessmarkering”, when it includes children and what consequences that might 

have in a legal process concerning custody. The thesis is within the fields of family 

law - public law. The purpose of the thesis is to examine the effects and consequences 

of such a classification. Is joint custody and access rights possible when a 

classification has been made concerning the child?  

 

The work also sheds light on the action itself: what is required to obtain a 

classification and what are the tools for participation and transparency towards ”the 

threathening part”, regarding access to the investigation that leads to the decision? 

Information about threats and violence are not substantiated by judgment in this 

study. The thesis also examines whether the measure is motivated as legal certainty 

and why ”sekretessmarkering” procedure has not been regulated in law.  

 

The thesis is based on a dogmatic approach to the study of law, preparation, practice 

and doctrine. Two fathers have been interviewed to illustrate the effects of the 

measure in practice. An interview is made with a person from the legal department of 

the national registration. 

 

The conclusion is that classification can, but does not always have implications for 

the assessment of custody and access rights. Custody investigators and the judge 

seem, as necessary, to make an independent risk assessment. The author believes that 

the issue of confidentiality marked data in the population register should be regulated 

more clearly, that the measure could have widespread consequences for the child and 

that it can be questioned whether the measure should be considered to fall under the 

concept of authority. The author believes that the process today is not sufficiently 

guaranteeing general principles of rights as to the right to be informed of and able to 

respond to accusations and allegations. 
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Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om sekretessmarkering som inkluderar barn och huruvida detta 

kan få konsekvenser vid en vårdnadstvist. Arbetet rör sig i fälten familjerätt – 

offentlig rätt. I uppsatsen undersöks effekter och konsekvenser av en 

sekretessmarkering. Är gemensam vårdnad och umgänge möjligt vid 

sekretessmarkering hos barn? Arbetet tar sikte på situationer där den andre föräldern 

är skäl för markeringen men där förekomst av hot och våld inte är styrkt genom dom. 

 

Arbetet belyser även åtgärden som sådan: vad krävs för att få en sekretessmarkering 

och vilken delaktighet och insyn har den som är skäl till sekretessmarkeringen? 

Frågeställningar är också huruvida åtgärden är rättssäker och varför förfarandet inte 

har lagstadgats.  

 

Uppsatsen bygger på rättsdogmatisk metod med studier av lag, förarbeten, praxis och 

doktrin. Två pappor med erfarenhet av sekretessmarkering är intervjuade för att 

belysa verkningar av åtgärden i praktiken. En intervju är gjord med handläggare på 

Skatteverkets rättsavdelning.   

 

Slutsatsen är att en sekretessmarkering kan, men inte alltid får konsekvenser för 

bedömningen av vårdnad och umgänge. Vårdnadsutredaren och rätten tycks, som 

erforderligt, göra en självständig riskbedömning. Uppsatsförfattarens bedömning är 

att frågan om sekretessmarkering borde regleras tydligare, att åtgärden kan få 

omfattande konsekvenser för barnet och att det kan ifrågasättas om inte åtgärden 

borde anses falla under begreppet myndighetsutövning med de myndighetsliknande 

former som förfarandet har. Författarens bedömning är att förfarandet idag inte är 

rättssäkert utifrån allmänna rättsprinciper om att inte få dömas ohörd och rätten att 

informeras om och kunna bemöta anklagelser och påståenden. 
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Förord 

Till min älskade pappa och mina barns älskade pappa!  

 

Våren är som vackrast. Skomakaren har semester, solen skiner och jag sitter inne och 

svettas på UB. Men vad gör det? Att bli engagerad i något och vilja veta mer om det 

är fantastiskt! Familjen kanske tycker det är mindre festligt. Eller min handledare som 

fick dras med en tidsoptimist! Tack Titti Mattsson för pepp efter ett långt värkarbete! 

Tack Erik för ditt vanliga tålamod och din ständiga tro på att jag fixar det! Tack och 

lov för snuset! 

  

Men framför allt tack till er pappor som ville dela med er av era erfarenheter! Det ni 

berättade berörde. Vi lever i en tid där vikten av jämställdhet lyfts fram. Det talas om 

lika lön och delad föräldraledighet men mäns underläge tycks inte väcka samma 

engagemang. Genom en sekretessmarkering, en sk. ”handläggningsåtgärd utan 

rättsverkan”, kan ett barn kunna berövas en nära kontakt med sin pappa. Hur hamnade 

vi där? 

 

Staffanstorp, 03.06 den 27 maj 2016 
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Förekommande förkortningar och begrepp 

Ds      Departementsserien 

 

EKMR  Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 

FB      Föräldrabalk(1949:381) 

FL     Förvaltningslag (1986:223) 

Folkbokföringslagen    Folkbokföringslag (1991:481) 

FREDA    Riskbedömningsinstrument 

Kontaktförbudslagen    Lag (1988:688) om kontaktförbud 

Lagen om fingerade personuppgifter Lag (1991:483) om fingerade personuppgifter 
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MUF      Muntlig förberedelse 
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SOU      Statens offentliga utredningar 

RF     Regeringsformen 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
 

Vid en familjerättslig tvist kan domstolen uppdra åt socialnämnden att utreda 

vårdnads- boende och umgängesfrågan för att få ett bättre underlag till sitt beslut. 

Som socionom och familjerättssekreterare har jag konstaterat att det är inte helt sällan 

som det i akten framgår att (vanligen) mamman har ”skyddade uppgifter”. Ofta finns 

det domar som styrker hot, våld och kvinnofridskränkning från pappans sida men jag 

har också handlagt flera ärenden där Skatteverket har infört en sekretessmarkering 

utan att hot eller våld har styrkts och parterna ger diametralt motsatta berättelser om 

situationen.  

 

En fråga som då uppkommer är om det är möjligt att vid en sekretessmarkering 

föreslå gemensam vårdnad? Är den föräldern som ansetts vara skäl för 

sekretessmarkering lämplig som vårdnadshavare? Anses föräldrarna ha den förmåga 

att samarbeta som rätten särskilt ska fästa avseende vid enligt 6 kap. 5 § 

Föräldrabalken? Är det praktiskt möjligt att vara vårdnadshavare och inte känna till 

var barnet bor och går i skola eller förskola?  

 

Är det möjligt att föreslå ett umgänge? Risken finns ju att barnet röjer var barnet bor, 

vilket – om hotet är reellt – innebär att barnet måste ryckas upp från sin miljö och 

flytta. 

 

Det brukar sägas att man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Mäns våld 

mot kvinnor är avskyvärt. I mitt yrke har jag hanterat efterverkningar av dödligt våld 

mot kvinnor. Jag har också på tingsrättens begäran utrett barns situation trots att det 

finns en dom som styrker mycket grovt våld från mannens sida och kvinna och barn 

lever med sekretesskyddade uppgifter. Jag har förvånats över att tingsrätten behöver 

en utredning gällande umgängesfrågan. Det är i mitt tycke ganska uppenbart att ett 

umgänge är en omöjlighet. 
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Jag har också i mitt yrke mött många män som anklagats för våld och hot mot sin f.d. 

partner men där förundersökningen har lagts ned då våld inte har kunnat styrkas. 

Mamma och barn har dock fått skyddat boende av socialtjänsten, flera gånger långt 

bort från barnets pappa. Skatteverket har infört sekretessmarkering med stöd av intyg 

från aktörer som bara har träffat kvinnan ifråga. Den begärda vårdnadsutredningen 

har lämnats till tingsrätten med fördröjning p.g.a. väntetider medan pappa och barn 

under tiden har ett begränsat, ofta övervakat umgänge. Eller inget umgänge alls. 

 

Jag har begärt ut uppgifter från Skatteverket gällande grunder för beslut om 

sekretessmarkering och fått till svar att jag kan få ta del av beslutet men inte 

grunderna till detta. När jag väl fått tag i det utredningsmaterial som ligger till grund 

för skyddsbedömningen har jag funnit det magert. Vad krävs egentligen för att få 

sekretessmarkering av Skatteverket? Hur samverkar Skatteverket med andra aktörer 

som polisen och socialtjänsten?  

 

Om det inte är möjligt med gemensam vårdnad vid sekretessmarkering, vem är det då 

som avgör frågan om vårdnaden? Skatteverket? En anställd på en kvinnojour som 

skriver ett intyg om kvinnas behov av skydd utan att mannen ens är hörd? Anses detta 

tillgodose kravet på en rättvis rättegång enligt artikel 6 i EKMR? Varför har inte 

frågan om sekretessmarkering lagreglerats? Är det en rimlig bedömning?  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med min uppsats är att belysa en handläggningsåtgärds rättsverkningar i 

praktiken: hanteringen av sekretessmarkerade uppgifter och dess konsekvenser.  

 

1. Är det möjligt med gemensam vårdnad och umgänge vid sekretessmarkering?  

 

2. Vad krävs för att erhålla sekretessmarkering? 

 

3. Är sekretessmarkering en rättssäker åtgärd?  

 

4. Varför är sekretessmarkering inte en lagreglerad åtgärd?  
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1.3 Metod  
 

Att skriva en rättsvetenskaplig uppsats om en åtgärd som inte är rättsligt reglerat kan 

tyckas problematiskt. Jag vill ändå påstå att min undersökningsmetod är 

rättsdogmatisk i så motto att jag undersökt en mängd förarbeten gällande varför 

åtgärden inte har reglerats i lag samt beslut från JO och JK. Jag har därtill studerat 

lagtext, rättspraxis och doktrin i de till området angränsande regleringarna gällande 

vårdnad, sekretess och myndighetsutövning. En fråga var huruvida gemensam 

vårdnad går att kombinera med sekretessmarkering samt hur frågan om umgänge 

betraktas. I brist på praxis från HD just gällande förekomst av sekretessmarkering har 

jag studerat rättsfall från hovrätten och i uppsatsen presenterar jag fyra stycken från 

början av 2016 som berör frågan samt ett som rör kvarskrivning då resonemanget är 

översättbart.  

 

Jag har valt att göra några intervjuer med direkt berörda personer. Den 

rättsvetenskapliga innebörden av detta kan naturligtvis ifrågasättas men jag har velat 

få en djupare förståelse för den praktiska effekten och det faktiska handläggandet. 

Intervjuer fyller ofta en illustrativ funktion. Två intervjuer har gjorts med pappor med 

erfarenhet av sekretessmarkering av sina barn. Jan Angner från föreningen Pappabarn 

har förmedlat min fråga vidare för att nå personer med erfarenheter av 

sekretessmarkering och även tipsat om kontakt hos Skatteverkets rättsavdelning.  

 

Resultatet från ett självvalt urval kan enligt Kvale inte generaliseras till en hel grupp. 

En analytisk generalisering innebär dock att man gör en välöverlagd bedömning om i 

vad mån resultaten från en studie kan ge vägledning för vad som kan hända i annan 

situation.1  Jag gör inte anspråk på att med två intervjuer ge någon heltäckande bild av 

alla pappors upplevelser av sekretessmarkering men i jämförelse med vad jag själv 

har kunnat hitta vad gäller pappornas perspektiv i de utredningar som berört ämnet 

vill jag påstå att det tillför arbetet en hel del och att dessa situationer med befintliga 

rutiner kan uppstå igen. 

 

                                                
1 Kvale s. 312 
2 Barnombudsmannen 2012 s. 4 
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Intervjuerna med papporna är avidentifierade av integritetsskäl. Dessa intervjuer har 

skett på Skype och spelats in. Jag hade i förväg informerat om syftet med min intervju 

samt min bakgrund som socionom och familjerättssekreterare. Intervjuerna var öppet 

hållna och papporna ombads att fritt berätta om sina erfarenheter. Mina formulerade 

teman gällde insyn, kommunikation och konsekvenser. Jag har tagit del av domar och 

beslut i deras ärenden för att säkerställa att illustrationerna inte är alldeles skeva. 

Intervju med Christina Sandström Nemeth skedde per telefon och skrevs ned under 

samtalet. Frågor hade skickats i förväg till Christina Sandström Nemeth och hon har 

efter återgivet samtal skriftligen kompletterat svaren på frågorna. Jag har valt att 

använda de skriftliga svaren förutom då de muntliga skiljer sig åt, då har jag använt 

båda. 

 

Barnen, de allra mest berörda, har inte fått komma till tals i den här undersökningen 

men väl i det inledande avsnittet gällande forskningsläge.  

 

1.4 Avgränsning och disposition 

 
Jag har vanligen svårt att avgränsa mig när jag ska undersöka något. Helst vill jag få 

med allt för att få en helhetsbild av situationen. Inledningsvis hade jag ingången att 

undersöka regleringen kring egenmäktighet med barn där numer undanhållande 

omfattas av straffbarhet såvida inte det finns beaktansvärda skäl för agerandet. Min 

frågeställning var då huruvida en befintlig sekretessmarkering tillkommen med hjälp 

av samhällets aktörer skulle bedömas i förhållande till rekvisitet beaktansvärda skäl. 

Detta har jag senare kommit att helt avgränsa bort. Icke mindre intressant för det. 

Jag har berört övrig skyddslagstiftning som kvarskrivning och fingerade 

personuppgifter samt kontaktförbud eftersom skyddsåtgärderna förhåller sig till 

varandra på ett eller annat sätt men av utrymmesskäl har jag inte haft möjlighet att gå 

närmare in på jämförelser mellan dessa åtgärder och uppställda rekvisit för respektive. 

Viktigt är att påtala att jag i detta arbete undersökt sekretessmarkering i situationer där 

uppgifter om våld och hot inte är styrkta genom en dom.  

Jag hade gärna tittat ännu närmare på EKMR och förvaltningslagens bestämmelser 



15 
 

 15 

om partsinsyn och myndighetsutövning men av samma skäl som ovan så är 

genomgången av detta tämligen summarisk.  

Förarbeten kan tyckas ta orimligt mycket plats i mitt arbete men för mig var det 

viktigt att förstå hur lagstiftaren har tänkt när man inte reglerar en åtgärd som kan få 

mycket stora konsekvenser. Avsnittet om riskbedömning är baserat främst på Anna 

Kaldals avhandling. Det kan tyckas omfattande men är centralt för hela frågan.  

Jag har inte gjort något utblick från Sverige vilket i och för sig hade varit spännande 

men inte möjligt för mig av tids- och utrymmesskäl. 

Uppsatsen börjar med en genomgång av offentlighet och sekretess där grunderna för 

sekretessmarkering presenteras. För att läsaren ska få den känsla för problematiken 

har jag sedan valt att följa detta med dels ett avsnitt om myndighetsutövning, rätten att 

bli hörd och intervjuavsnittet. Därefter följer bestämmelser kring vårdnad och 

umgänge, andra skyddsåtgärder som tangerar sekretessmarkering, riskbedömning 

samt frågan om varför sekretessmarkeringsförfarandet inte är lagreglerat.  

Allt besvaras givetvis insiktsfullt i den avslutande analysen men jag hoppas ändå på 

ett givande examineringstillfälle med säkert många kloka, nya infallsvinklar! 

Trevlig läsning! 
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1.5 Forskningsläge 
 

Vad vet man om barn som lever med skyddade personuppgifter? 

 

I en skrift från Barnombudsmannen 2012 berättar 13 barn och ungdomar om sina 

upplevelser av att leva med skyddade personuppgifter. Inledningsvis konstateras att 

myndigheterna vet försvinnande lite om dessa barns livsvillkor. Då skriften utkom 

levde 4318 barn med skyddade personuppgifter.2 

 

Några av barnen som Barnombudsmannen träffat berättade om att de inte litade på det 

skyddet som fanns. Ett barn säger sig vara väldigt trygg med skyddad identitet. Ett 

annat barn säger: ”Jag vet inte varför vi har skyddad adress nu längre. Han vet ju var 

vi bor.”3  

 

Barnen berättar om en vardag full av krångel och begränsningar och att personal på 

sjukhus, ungdomsmottagningar m.m. inte har tillräcklig kunskap om vad det innebär 

att leva med skyddade personuppgifter.4 Kvinnojourerna får dock mycket beröm av 

barnen.  

 

Barnombudsmannen föreslår ett inrättande av en lokal säkerhetssamordnare och är 

kritisk mot att det inte finns några nationella riktlinjer för hur man ska bedöma risker 

inför ett beslut om att ge skyddade personuppgifter och på vilka grunder det ges. ”För 

barn och ungdomar är det bekymmersamt både om behovet av skydd under- eller 

överskattas. Att leva med skyddade personuppgifter i onödan orsakar lidande och 

svårigheter. Att inte få skyddade personuppgifter vid behov kan vara förenat med 

livsfara –”5 

 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset kom 2009 ut med boken Barn och ungdomar som 

lever med skyddade personuppgifter. Enligt artikel 3 i FN:s konvention om barns 

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

Enligt artikel 12 har barn rätt att komma till tals i frågor som berör barnet. Allmänna 
                                                
2 Barnombudsmannen 2012 s. 4 
3 Barnombudsmannen 2012 s. 13 
4 Barnombudsmannen 2012 s 15 
5 Barnombudsmannen 2012 s 27 
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Barnhuset skriver att Skatteverket inte gör någon bedömning av barnets bästa och 

överhuvudtaget inte inhämtar några uppgifter om barnet.6 De barn som bor på samma 

adress som mamman får med automatik skyddade personuppgifter om mamman får 

det.  

 

”Barn får emellertid aldrig betraktas som ett bihang till sina föräldrar. Att bli hörd 

och att fritt få uttrycka sina åsikter är en absolut rättighet, som bygger på principen 

om barnets bästa och synen på barn som självständiga individer med egna 

rättigheter.”7  

 

Skatteverket är en administrativ myndighet utan barnkompetens och Allmänna 

Barnhuset menar att en anpassning till Barnkonventionen skulle kunna vara att 

Skatteverket regelmässigt begär yttranden från socialtjänsten avseende barnen innan 

beslut om skyddade personuppgifter för barn fattas.  

 

Som det fungerar idag kan domstolsbeslut eller avtal om vårdnad och umgänge i 

praktiken upphävas av skattemyndigheten utan att skattemyndigheten prövar vad som 

är bäst för barnet.8 Skyddade personuppgifter och gemensam vårdnad och/eller 

umgänge är enligt Allmänna Barnhuset en svårförenlig kombination.  

 

Jämförelse kan göras med beslut om kontaktförbud som fattas av åklagare. Ett 

kontaktförbud gentemot mamman innebär inte med automatik att förbudet också 

omfattar barnen. Åklagaren tar även hänsyn till förhållandena vad gäller vårdnad och 

umgänge, något som Skatteverket inte gör.9 

 

Allmänna Barnhuset skriver att inför beslut om sekretessmarkering tar Skatteverket 

inte kontakt med mannen och i allmänhet heller inte med de personer som utfärdar 

intyg om framtida risker för våld.  ”Det är vanskligt att göra hot- och riskbedömningar 

utan personlig kontakt med den misstänkte, i synnerhet om det inte finns någon dom 

                                                
6 Allmänna Barnhuset 2009 s 35 
7 AB s 36 
8 AB s 39 
9 AB s 61 
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om exempelvis ofredande eller våldsbrott, en psykiatrisk bedömning eller något annat 

som starkt talar för att mannen är farlig.”10 

 

”När frågan om skyddade personuppgifter tas upp handlar det i stort sett alltid om hur 

skyddet för hotade kvinnor ska kunna stärkas.”11 Det har inte framkommit några 

förslag som direkt avser barn med skyddade personuppgifter trots att det är en stor 

grupp barn som lever under svåra förhållanden, över 4000 barn. Allmänna Barnhuset 

skriver att det förekommer barn som har skyddade personuppgifter samtidigt som 

någon av föräldrarna enligt dom har gemensam vårdnad om barnet och ett umgänge är 

reglerat. Detta är i princip inte genomförbart och ur helt oförståeligt ur ett 

barnperspektiv enligt Allmänna Barnhuset.  

 

Studien G(l)ömda av Umeå undiversitet från 2007 var ett kombinerat forsknings- och 

interventionsprojekt i samverkan med Allmänna barnhuset. Syftet med projektet var 

att öka kunskapen om livsvillkoren för de kvinnor och barn som lever med skyddade 

personuppgifter samt avlasta dem skuldkänslor över den uppkomna situationen. 100 

brev sändes ut med hjälp av Skattekontorets chef till kvinnor från 18 år som levde 

med skyddade personuppgifter. Av de 28 som svarade intervjuades 23 kvinnor samt 

12 av deras barn. Samtliga kvinnor erbjöds även enskilt stöd. Barnen uppger i studien 

att skyddet innebär begränsningar i aktiviteter och handlingsfrihet. Inget av barnen 

uttrycker att de fått något bättre genom att flytta från en invand miljö och barnen har 

beredskap inför en ny flytt om den är nödvändig, men det är inget de önskar.12 Att 

flytta innebär uppbrott från kamratrelationer och skyddet begränsar möjligheten att 

skapa relationer. Nästan alla barn i studien beskriver rädsla i en eller annan form. Alla 

barnen uttrycker en saknad efter sin pappa. Den pappan som barnen drömmer om är 

en snäll och vanlig pappa som inte är arg eller hotfull.  

 

Aktuell forskning om risk och vårdnadstvister 

 

Karin Röbäck har i sin avhandling Barns röster i vårdnadstvister (2012) analyserat 

resonemang gällande risker i verkställighetsdomar i förhållande till 2006 års 

                                                
10 AB s 62 
11 AB s 69 
12 Weinehall m.fl. s 102 
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vårdnadsreform. I den första studien av domar före reformen 2006 diskuterade rätten 

risken på lång sikt och risken att förlora kontakten med en förälder ansågs vara den 

största risken. I den andra studien som omfattade domar efter lagändringen återfanns 

inte argumentationen om risk på lång sikt utan risker för barns utsatthet under 

umgänget betonades.13 

 

Den 12 maj lyssnade jag till Annika Rejmers förhandspresentation gällande 

forskningsprojektet High-Conflict Families of Divorce. Jag hade naturligtvis gärna 

velat ha med denna forskning i mitt material men den är i skrivande stund inte slutligt 

presenterad. Enligt den muntliga presentationen tvistar mammor i högre grad för att få 

ensam vårdnad och pappor i högre grad för att bli delaktiga i barnens liv. Psykisk 

ohälsa bland kvinnor sades vara ett problem som inte uppmärksammats i tillräckligt 

hög grad. Överlag så mår både föräldrar och barn mycket dåligt då de befinner sig i 

tvist. Upplevelsen av utredningsperioden varierar dock mellan könen beroende på 

handläggningsmetod. Att antalet vårdnadstvister har ökat beror till inte försumbar 

grad på den ökade internationaliseringen. Annika Rejmer skiljer på ”strukturerat 

våld”, det farliga våldet och ”separationsvåld”, det som uppstår i föräldrarnas 

konfliktfyllda relation och separation. Hon säger att det kan övervägas om en 

ytterligare formulering borde ingå i de flera olika våldsdefinitioner som nu finns, 

nämligen den om makt, kontroll och utestängande av kontakt med barnen.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Röbäck s. 91 
14 Muntlig presentation av Annika Rejmer 160512 
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2. Offentlighet och sekretess 

 
I avsnittet ämnar jag huvudsakligen redogöra för offentlighetsprincipen och i vilka 

situationer och för vem myndigheter kan sekretessbelägga uppgifter.  

 

2.1 Offentlighetsprincipen 
 

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i 

statens och kommunernas verksamhet. Regleringen av i vilka fall en handling är 

allmän finns i 2 kap 3-11 tryckfrihetsförordningen. Rätten att ta del av allmänna 

handlingar får enligt 2 kap 2 § tryckfrihetsförordningen bara begränsas för vissa, 

särskilt angivna ändamål och en sådan begränsning ska anges noga i en bestämmelse i 

en särskild lag eller i en annan lag vartill den särskilda lagen; Offentlighets- och 

sekretesslag (2009:400), hänvisar. En begäran om att få ta del av en handling ska 

göras hos den myndighet som förvarar handlingen. Detta regleras i 2 kap 12-15 §§ 

tryckfrihetsförordningen.15 

 

Offentlighets- och sekretesslagen, fortsättningsvis OSL, reglerar även den 

tystnadsplikt som finns i de allmännas verksamhet. Som huvudregel gäller sekretess 

inte bara i förhållande till enskilda utan även mellan myndigheter samt mellan 

självständiga verksamhetsgrener inom en myndighet. Sekretessbrytande bestämmelser 

finns i 10 kap OSL. Om det enligt en sekretessbrytande bestämmelse föreligger 

förutsättningar för utlämnande av en uppgift från en myndighet till en annan är denna 

myndighet skyldig att lämna ut uppgiften. Sekretess följer som huvudregel dock inte 

med från den utlämnande myndigheten till den andra. I det fall en myndighet har 

erhållit en uppgift från en annan myndighet gäller enligt 7 kap 2 § OSL sekretess för 

uppgiften hos den myndighet som mottagit uppgiften bara om det finns en primär 

sekretessbestämmelse hos den mottagande myndigheten eller om det finns en 

sekundär sekretessbestämmelse. En sekundär sekretessbestämmelse är en 

bestämmelse om överföring av sekretess. Överföringsbestämmelsen kan inte tillämpas 

på en uppgift som lämnas direkt från en enskild till den mottagande myndigheten.16 

                                                
15 Ds 2013:47 s 31 
16 Ds 2013:47 s 32-33 
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Enligt generalklausulen i 10 kap 27 § OSL får sekretesskyddad uppgift lämnas över 

till en annan myndighet om intresset av att den andra myndigheten får del av den 

väger tyngre än intresset att uppgiften hålls hemlig. I samband med att ärendet om 

överlämnande av uppgift till en annan myndighet prövas så måste den mottagande 

myndighetens sekretessbestämmelser vägas in.  

 

Syftet med sekretessen är att skydda allmänna och enskilda intressen. Dessa intressen 

ska värnas så att det inte uppstår skada eller men om uppgiften röjs. Det finns två 

typer av sekretessmarkering: enkel och kvalificerad.  

 

2.2 Enkel sekretessmarkering – en varningssignal 
 

Regler om enkel sekretessmarkering, tidigare kallat hemligstämpling, finns både i TF 

och i OSL. Enligt 2 kap 16 § TF får anteckning om hinder att lämna ut en allmän 

handling göras på en handling som omfattas av sådan bestämmelse som avses i 2 kap. 

2 § 2 st. TF. Enligt 5 kap 5 § 1 st OSL får en myndighet markera att det kan antas att 

en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut p.g.a. en bestämmelse om sekretess. 

Markeringen kan göras antingen på handlingen eller om den är elektronisk, i det 

datasystem där den hanteras. Om en sekretessmarkering görs ska därvid anges det 

lagrum som åberopas till stöd för handlingens hemlighållande. 5 kap 5 § OSL 

föreskriver att en anteckning om sekretessmarkering utöver lagrum även ska ange 

datum för anteckningen och den myndighet som har gjort den.17 

 

Markeringen i sig säger inget annat om handlingen än att det av den förvarande 

myndigheten vid ett visst tillfälle bedömts kunna finnas hinder för utlämnande av den. 

Besked om huruvida det verkligen föreligger laga stöd för att vägra ett utlämnande av 

handlingen erhålls först efter ett överklagande. Det existerar inga hemliga handlingar i 

sig. Om handlingen kan lämnas ut eller inte är beroende av ett flertal omständigheter 

så som sökandens identitet, det ändamål för vilket handlingen begärs ut och risken för 

skada på sekretesskyddat intresse. En sekretessmarkerad handling kan visa sig vara 

                                                
17 Bohlin s. 170 



22 
 

 22 

offentlig och omvänt kan en handling som saknar en sådan anteckning visa sig vara 

hemlig. Varje gång handlingen önskas utlämnad måste dess status på nytt fastställas.18  

 

Myndigheter som tagit en sekretessmarkering som ett faktum och vägrat pröva om 

uppgifterna kan lämnas ut i det enskilda fallet har kritiserats av JO.19 Finns en 

sekretessmarkering på handlingen ska myndigheten pröva om handlingen trots allt 

kan lämnas ut. En sådan prövning ska göras utan att den som begär ut handlingen 

kräver det.20 

 

”En befintlig sekretessmarkering ska tjänstemännen på myndigheterna inte se som ett 

stopptecken utan som en varningssignal.” 21 

 

2.3 Kvalificerad sekretessmarkering 
 

Undantaget från regeln att det är den förvarande myndigheten som ska pröva om en 

handling kan lämnas ut är då förordning föreskriver att en viss myndighet ska pröva 

frågan om utlämnande av handlingar som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet. 

I 5 kap 5 § 2 st. OSL anges att en sekretessmarkering då ska göras beträffande en 

sådan handling som förvarar en sådan handling.  

 

2.4 Skaderekvisit 
 

Sekretessreglerna innehåller ett skaderekvisit d.v.s. sekretess gäller endast om 

utlämnandet av en uppgift kan antas medföra negativa följder för den enskilde.  

 

1. Rakt skaderekvisit innebär att sekretess (endast) gäller om det kan antas att viss 

skada eller men uppkommer om uppgiften röjs. Tjänstemannen som ska pröva ett 

utlämnande ska göra en skönsmässig bedömning huruvida uppgifterna typiskt sett kan 

antas innebära skada (”känsliga uppgifter”) och av det intresse som bestämmelsen är 

tänkt att skydda. En mer noggrann prövning i det enskilda fallet ska endast göras om 

                                                
18 Bohlin s. 170 
19 JO 1988/89 s. 169 
20 Funcke s. 117 
21 Funcke s 97 
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det finns särskild anledning att befara att ett utlämnande av uppgifterna kan medföra 

skada.22 Kvalificerat skaderekvisit presumerar offentlighet då det krävs då att det kan 

antas att den enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande 

men om uppgiften röjs.23 

 

2. Omvänt skaderekvisit - huvudregel är sekretess - innebär att sekretess gäller om det 

inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till 

denne lider skada eller men om uppgiften röjs. En tjänsteman kan i regel inte lämna ut 

en uppgift som omfattas av omvänt skaderekvisit utan att ha kännedom om sökandens 

identitet och syfte.24 

 

3. Om skaderekvisit saknas gäller mycket stark sekretess. Då ska uppgifter inte 

lämnas ut oavsett vem som begär ut dem eller vad de ska användas till. Kommunal 

familjerådgivning faller under sådan undantagslös sekretess. Sekretessen får dock ge 

vika om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.25 

 

2.5 Förbehåll  
 

Ett förbehåll enligt 10 kap 4 § OSL kan utsträcka sekretessen att även gälla för 

enskilda personer. En myndighet kan undanröja risken för skada vid utlämnande av en 

uppgift genom att uppställa ett förbehåll. Att bryta mot ett uppställt förbehåll är 

straffbart och bör således dokumenteras av myndigheten.26 

 

2.6 Partsinsyn 
 

Den som intar ställning av part i ett mål eller ärende har ett berättigat anspråk på att få 

yttra sig och bemöta allt som är av betydelse för utgången i ärendet. Hen måste kunna 

förvissa sig om att ärendet handläggs tillräckligt snabbt och effektivt. En part har som 

alla andra möjlighet att begära ut en allmän handling enligt 2 kap. 12 TF men av de 

skäl som angetts har hen även mer långtgående insyn i ärendet. Enligt 16 § 
                                                
22 Bohlin s. 203 
23 Bohlin s. 205 
24 Bohlin s. 203 
25 Bohlin s. 207 
26 Bohlin s. 215 
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förvaltningslagen och 43 § förvaltningsprocesslagen har den som är part i ett mål eller 

ärende som handläggs av en domstol eller annan myndighet rätt att ta del av det som 

har tillförts ärendet med de begränsningar som följer av sekretess enligt 10 kap 3 § 

OSL. En part kan aldrig nekas att få del av en dom eller ett beslut. Utlämnande av 

annan uppgift kan vägras om det bedöms vara av synnerlig vikt att en uppgift inte röjs 

av hänsyn till ett allmänt eller enskilt intresse. Det kan handla om att skydda en 

anmälare från repressalier. Myndigheten är i ett sådant fall skyldig att upplysa parten 

om vad materialet innehåller så att hen kan ta tillvara sin rätt utan att allvarligt skada 

det intresse som sekretessen syftar till att skydda. I ett sådant fall bör myndigheten om 

möjligt försöka införskaffa annan utredning som inte behöver hållas hemlig och som 

istället kan läggas till grund för domen eller beslutet.27 

 

Enligt 16 § FL har en sökande, klagande eller annan part rätt att ta del av det som har 

tillförts ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Det krävs att 

personen är saklegitimerad, dvs. beslutet i ärendet påverkar personens 

offentligrättsliga ställning eller rör ett intresse som på något sätt erkänts av 

rättsordningen. En myndighet har ingen skyldighet att efterforska om det finns någon 

intressent, tredjemannens existens måste ha uppenbarats för myndigheten.28 

 

2.7 Sekretess hos domstol  
 

Sekretess gäller enligt 36 kap 1 § 2 st OSL i mål och ärenden enligt föräldrabalken för 

uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden om en part begär det 

och det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.  

Om en barnpsykiatrisk utredning har ingetts till domstolen så överförs inte 

sekretessen till domstolen utan måste påkallas av part. Domar och beslut och det som 

införts i dem är som huvudregel offentliga. En eventuell sekretessbestämmelse får 

inte omfatta själva domslutet såvida inte rikets säkerhet eller annat intresse av 

synnerlig vikt påkallar det.29  

 

                                                
27 Bohlin s. 256 
28 Hellner, Malmqvist s.33 
29 Bohlin s. 274 
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Möjligheterna för domstolarna att sekretesskydda en parts personuppgifter i domar 

och beslut är inte helt klarlagda. En fråga är om den enskildes identitet anses vara en 

del av domslutet. En parts identitet är dock inte detsamma som dennes namn eller 

adress. Partens personnummer kan anges som identifikationsuppgift i domen vilket 

torde vara tillräckligt.30  

 

2.8 Sekretess gentemot vårdnadshavare 
 

Sekretess till skydd för enskild gäller även i förhållande till dennes vårdnadshavare 

enligt 12 kap. 3 § OSL. Sekretesskyddet gäller dock inte i den utsträckning 

vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör den 

underåriges personliga förhållanden enligt 6 kap. 11 § Föräldrabalken såvida det inte 

kan antas att den underårige lider men om uppgiften röjs eller om det annars anges i 

OSL. Normalt är det således vårdnadshavaren som utövar den unges befogenheter vad 

gäller rätten att ta del av och förfoga över uppgifterna. Principen är att 

vårdnadshavaren behöver insyn för att kunna fullfölja sina åligganden enligt 

Föräldrabalken. I takt med att barnet blir äldre och närmar sig myndighetsdagen 

tunnas vårdnadshavarens rätt till insyn i det sekretesskyddade materialet ut. En 

underårig tonåring bör i vissa fall ha ett visst integritetsskydd och själv förfoga över 

rätten att bestämma om känsliga uppgifter ska lämnas ut. Exempel på sådana kan vara 

uppgifter som barnet lämnat till skolläkare eller psykolog.31  

 

Även yngre barn kan lida skada av att uppgifter lämnas ut till en vårdnadshavare. 

Stadgandet i kap 12 kap 3 § 1 st OSL är av undantagskaraktär vilket följer av kravet 

på att det måste antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs. Det 

måste föreligga fara för att barnet lider avsevärd skada vid ett röjande av uppgifterna. 

Regeln tar sikte på de mest angelägna fallen där behov finns att skydda barnet mot 

vårdnadshavaren, antingen genom att det handlar om särskilt integritetskänsliga 

uppgifter eller därför att även andra uppgifter kan missbrukas av vårdnadshavaren på 

ett sätt som allvarligt skadar barnet.32 

 
                                                
30 SOU 2015:69 s. 125 
31 Bohlin s. 247 
32 Prop. 1988/89 s. 38 
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Enligt 26 kap. 1 § OSL gäller socialtjänstsekretess angående uppgift om underårigs 

vistelseort även i förhållande till den underåriges föräldrar eller annan 

vårdnadshavare, om den underårige har omhändertagits eller vårdas enligt LVU och 

det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med omhändertagandet eller vården. I 
förarbeten har sagts att undanhållandet av barns vistelseort ska tillämpas restriktivt.33  

 

JO 1994/95 s. 504 

 

Kritik riktades mot en socialsekreterare som lämnat ut uppgifter i barnets personakt 

till fadern som var vårdnadshavare. Modern och barn bodde på skyddat boende och 

fick efter röjandet av uppgifterna flytta. Fadern dömdes senare till misshandel av 

modern, grov misshandel av barnen samt övergrepp i rättssak. JO ansåg att då barnen 

sökt och beviljats skydd från fadern skulle inte uppgifterna ha lämnats ut trots att 

fadern som vårdnadshavare är att betrakta som part i barnets ärende och i princip har 

rätt att få del av alla uppgifter som rör barnet. Det fanns enligt JO skäl att iaktta 

särskild försiktighet och socialförvaltningen kritiserades för att inte ha iakttagit 

tillbörlig försiktighet vid utlämnandet av handlingarna. 

 

2.9 Sekretess i folkbokföringsverksamhet  

 
2.9.1 Personförföljelse 

 

Flera olika myndigheter hanterar i sin verksamhet olika slags personuppgifter t.ex. om 

enskildas namn och adresser. Den grundläggande insamlingen och registreringen av 

de personuppgifter som används i den offentliga förvaltningen sker inom 

folkbokföringen och sköts av Skatteverket.34 Sekretesskyddet för personuppgifter kan 

variera beroende på vilken myndighet som förvarar dem. En adressuppgift är normalt 

sett en harmlös uppgift som kan lämnas ut. Förekommer den inom socialtjänst, 

förskoleverksamhet eller hälso- och sjukvård gäller sekretessbestämmelse med 

omvänt skaderekvisit. Adressuppgift som förekommer inom folkbokföringen har en 

svagare sekretess med ett kvalificerat rakt skaderekvisit. Enligt 22 kap 1 § OSL 

                                                
33 Prop. 1979/80:2 s. 186 
34 Bohlin s. 239 
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föreskrivs att uppgiften är offentlig om det inte av särskild anledning kan antas att den 

enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. En sådan 

särskild anledning kan vara befarad personförföljelse.   

 

Huvudregeln inom folkbokföringsverksamhet är således att alla uppgifter om en 

person är offentliga. Olika åtgärder kan vidtas när en person riskerar hot eller 

förföljelse. En enskild kan hos Skatteverket ansöka om att det i 

folkbokföringsregistret ska införas en sekretessmarkering. En sådan markering är som 

tidigare nämnts inte ett slutligt ställningstagande i sekretessfrågan utan utgör endast 

en varningssignal. Beslutet är inte bindande för vare sig Skatteverket eller för någon 

annan myndighet som tagit del av uppgifterna om befintlig sekretessmarkering.  

 

Åtgärder utöver sekretessmarkering som kan vidtas för att förhindra personförföljelse 

är kvarskrivning och fingerade personuppgifter. Med ett samlingsnamn brukar dessa 

åtgärder kallas ”skyddade personuppgifter”.35  

 

För att få ett mer heltäckande sekretesskydd i de fall enskilda personer är utsatta för 

förföljelse finns det numer en bestämmelse i 21 kap. 3 § OSL som gäller inom hela 

den offentliga förvaltningen och som föreskriver sekretess för uppgift om enskilds 

bostadsadress eller annan jämförbar uppgift som kan lämna upplysning om var den 

enskilde bor och andra kontaktuppgifter till denne eller dess anhöriga. Undantaget är 

uppgift för beteckning på fastighet, tomträtt samt uppgift i aktiebolags- och 

handelsbolagsregistret. Myndigheterna kan med stöd av denna bestämmelse 

hemlighålla adressuppgifter om det av särskild anledning kan antas att den enskilde 

eller någon närstående till denne kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida 

annat allvarligt men om uppgiften röjs. Om Skatteverket lämnat en uppgift om 

sekretessmarkering föreligger en sådan särskild anledning att göra en skadeprövning i 

det enskilda fallet.36    

 

                                                
35 SOU 2009:75 s. 396 
36 Bohlin s. 242 
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Kännedom om anledningen till sekretessmarkeringen eller vilka uppgifter som är 

skyddsvärda har dock bara Skatteverket. Andra myndigheter måste inhämta 

information för att kunna göra en korrekt sekretessbedömning.37  

 
2.9.2  Vad krävs för att Skatteverket ska införa en sekretessmarkering? 

 

Den som vill ha en sekretessmarkering införd i folkbokföringsdatabasen måste själv 

lämna in en skriftlig ansökan om detta till Skatteverket. Det bör finnas med någon 

form av handling som stödjer de åberopade förhållandena. En sådan handling kan 

vara ett intyg från polis, socialtjänst, kvinnojour, ett beslut om besöksförbud (numer 

kontaktförbud) en dom eller annan utredning. En allmänt uttalad motvilja mot att ha 

kontakt med en annan person är inte tillräckligt skäl för en sekretessmarkering. Det 

ska röra sig om ett konkret och aktuellt hot i det enskilda fallet. Det anses ankomma 

på den som efterfrågar en sekretessmarkering att genom någon form av utredning 

stärka den påstådda hotbilden.38 

 

Skatteverket har i samråd med andra myndigheter utarbetat information och 

vägledning för hanteringen av sekretessmarkerade uppgifter. Samtliga personer som 

berörs av ett hot bör ha motsvarande skydd så att inte den hotade kan spåras genom 

familjemedlemmar. Enligt Skatteverkets hemsida sker i regel omprövning av 

sekretessmarkering varje år varvid den skyddade personen ska redogöra för de 

aktuella förhållandena. 39 

 

I Skatteverkets egna handläggningsrutiner står att beslut ska skickas ut där datum för 

giltighetstiden ska anges. En rekommendation är att första gången en 

sekretessmarkering medges bör den gälla i två år. I de fall en ansökan avslås ska 

personen underrättas genom ett beslut. Skatteverket ska i beslutet redogöra för de skäl 

som ligger bakom bedömningen. Ansökan om förnyad sekretessmarkering ska 

diarieföras som ett nytt ärende med en hänvisning till det tidigare ärendet. Om 

Skatteverket efter utredning finner att personen fortfarande ska ha en 

                                                
37 SOU 2010:76 s 664 
38 SOU 2002:71 s. 66 
39 https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter/sekretessmarkering 
hämtad 160526 
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sekretessmarkering registrerad behöver inte någon ny registrering göras men ett nytt 

skriftligt beslut ska alltid fattas och skickas till personen.40 

 

2.9.3 Beslutet kan inte överklagas  

 

En sekretessmarkering är inget beslut med rättsverkningar och kan därför inte 

överklagas, vare sig den har införts eller tagits bort. Detta har Regeringsrätten slagit 

fast i RÅ 2005 ref 12 och RÅ 2006 ref 61. Sekretessmarkeringen är endast en 

varningssignal.  

 

2.9.4 Har Skatteverket ett utredningsansvar? 

 

JO 2009-11-30 dnr 3620-2008  

 

Ett ofta hänvisat uttalande av JO gällde kritiken mot handläggningen av utredningen i 

fråga om sekretessmarkering. En pappa JO-anmälde Skatteverket för att ha 

sekretessmarkerat sonens uppgifter utan att meddela honom. Pappan hade gemensam 

vårdnad om sonen och uppgav att han inte hade hotat, varit våldsam eller gjort något 

brottsligt. Skatteverket yttrade sig i ärendet och uppgav att en tillfällig 

sekretessmarkering hade registerats i maj 2008 under utredningstiden efter att modern 

uppgett att hon var hotad av fadern. Beslutet fattades utan att fadern beretts tillfälle att 

yttra sig. Vid den efterföljande utredningen framkom att fadern kände till moderns 

och sonens adress och i beslut i augusti avslogs moderns begäran om 

sekretessmarkering. Skatteverket upplyste om att i den region där ärendet handlagts 

var rutinen att om de omständigheter som låg till grund för begäran om 

sekretessmarkering hänför sig till den andre föräldern meddelas beslut utan att den 

föräldern tillfrågas.  

 

Enligt JO:s bedömning svarar sekretessmarkeringarna inom folkbokföringen mot ett 

stort behov. Från rättslig synpunkt ansågs i princip inga invändningar finnas mot de 

handläggningsrutiner som Skatteverket utvecklat. Beskrivningar har dock en viss 

slagsida genom att perspektivet genomgående är behovet av sekretesskydd, skriver 

                                                
40 Skatteverkets handbok/rutiner så som de löd 160517 
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JO. I bedömningen hänvisas till folkbokföringsutredningens konstaterande att 

sekretessmarkeringarna ”kommit att leva sitt eget liv”. Utifrån en jämförelsevis 

obetydlig handläggningsregel inom sekretessrätten har ett förvaltningsinstitut vuxit 

fram vilket illustreras i en formaliserad procedur med särskilt ansöknings- och 

beslutsförfarande. Det avslagsbesked som tillställdes modern var i det aktuella fallet 

tre sidor långt och uppställt som ett formligt myndighetsbeslut. Eftersom åsättandet av 

en sekretessmarkering inte innefattar myndighetsutövning och inte kan överklagas är 

den utformningen ägnad åt att skapa intryck av att saken har en formell betydelse som 

den inte äger.  

 

JO understryker att en sekretessmarkering inte får åberopas som skäl för att vägra 

utlämnande av en uppgift. Sökande ska underrättas om sin möjlighet att få saken 

prövad av myndigheten och sin rätt att vid avslag erhålla ett skriftligt beslut med 

besvärshänvisning. Upplysningar av det slaget ska lämnas i enlighet med 

serviceskyldigheten enligt 4 § förvaltningslagen.  

 

Då sekretessmarkering inte innebär någon annan påverkan på offentlighetsprincipen 

än den fördröjning som uppkommer vid en närmare sekretessprövning skriver JO att 

en myndighet allmänt sett måste anses ha betydande frihet att fastställa rutiner för hur 

sekretessmarkering ska ske. Det bör dock påpekas, menar JO, att 

förvaltningsmyndigheter generellt sett har ett eget utredningsansvar och inte enbart 

kan förlita sig på sådant som enskilda för fram.  En myndighet måste på eget initiativ 

verka för att den utredning den anser sig behöva blir allsidig. Utöver detta gäller 1 

kap. 9 § RF som stadgar att den som fullgör uppgifter inom den offentliga 

förvaltningen ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. 

Sekretessmarkeringar kan alltså inte införas godtyckligt och då en sekretessmarkering 

påverkar en vårdnadshavares möjlighet att hålla kontakt med sitt barn får detta anses 

utgöra ett känsligt ingrepp i vårdnadsförhållandet. JO erinrar om att det självfallet 

måste finnas sakliga grunder för en myndighets åtgärder om dessutom inte får vara 

ägnade att uppfattas som att myndigheten tar ställning för en vårdnadshavare. I det 

aktuella fallet ansåg JO att det inte fanns något att invända mot en tillfällig 

sekretessmarkering men att det underlag som fanns under den tid som utredningen 

bestod framstod som ensidigt. Av Skatteverkets utredning att döma hade Skatteverket 
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enligt JO brustit i saklighet och dessutom uppträtt partiskt i strid med vad som anges i 

1 kap. 9 § RF. 

 

JK 2013-10-30 Dnr 8222-12-40 

 

Fadern hade begärt skadestånd av staten och anförde att Skattemyndighetens beslut att 

sekretessmarkera uppgifterna om hans dotter i folkbokföringen hade orsakat honom 

skada. Han angav att han begärt att få ut uppgifterna från Skatteverket men förvägrats 

detta. Fadern hade upplysts om att han inte kunde klaga på beslutet att 

sekretessmarkera dotterns uppgifter. Sekretessmarkeringen hade allvarligt begränsat 

hans umgänge med dottern. Fadern menade att Skatteverkets åtgärder innefattade en 

kränkning av honom samt flera överträdelser enligt EKMR. Han åberopade 

oskuldspresumtionen i artikel 6.2, minimirättigheterna i artikel 6.3, rätten till skydd 

för sitt familjeliv enligt artikel 8, rätten till effektivt rättsmedel enligt artikel 13 samt 

skydd för diskriminering enligt artikel 14 EKMR.   

 

Fadern angav bl.a. att han i telefonsamtal frågat om det var p.g.a. honom som modern 

hade beviljats sekretessmarkering vilket Skatteverket svarade att de inte kunde lämna 

ut uppgifter om.  

 

Skatteverket konstaterade att man brustit i sin utredningsskyldighet och att man borde 

ha vidtagit åtgärder för att åstadkomma ett mer allsidigt underlag. Skatteverket 

konstaterade dock att beslutet inte utgör myndighetsutövning och inte kan medföra 

rätt till ersättning enligt skadeståndslagen.  

 

JK:s bedömning: 

Enligt 3 kap 2 § 1 skadeståndslagen ska staten ersätta personskada, sakskada eller 

förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i 

sådan verksamhet som staten svarar för samt enligt 3 kap 2 § 2 då någon kränks enligt 

2 kap 3 § samma lag. Staten kan även bli ersättningsskyldig för överträdelser av 

Europakonventionens bestämmelser.  

 

Ett införande av en sekretessmarkering i folkbokföringen har inga rättsverkningar mot 

den enskilde då detta utgör en intern handläggningsåtgärd. Prövningen om en uppgift 
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verkligen omfattas av sekretess sker när uppgiften begärs ut. Ett beslut om 

sekretessmarkering är inte överklagbart. Den enskilde är istället hänvisad till att 

begära ut uppgiften och i fall av avslagsbeslut överklaga detta och på så sätt få sin sak 

prövad. På samma sätt kan den enskilde begära ut underlaget för 

sekretessmarkeringen och vid avslag överklaga beslutet och få saken prövad av 

domstol.  

 

En åtgärd som en myndighet företar som inte innebär några rättsverkningar för en 

enskild kan i princip inte grunda något skadeståndsansvar för staten enligt 

skadeståndslagens regler och i regel inte heller enligt EKMR. JK har i två tidigare 

beslut (dnr 7714-10-42 och dnr 2943-11-40) konstaterat att en myndighets åtgärd att 

sekretessmarkera en viss uppgift inte utgör myndighetsutövning.  

 

Rätten till umgänge med sitt barn är en rättighet som faller under tillämpningsområdet 

i artikel 8. Det är dock endast i de fall då umgängesrätten utesluts eller kraftigt 

beskärs som en åtgärd står i strid med artikeln. I det aktuella fallet har Skatteverkets 

beslut att inte lämna ut kontaktuppgifterna inte haft som syfte att hindra 

umgängesrätten mellan far och dotter. Effekten av åtgärden har varit att kontakten 

dem emellan i någon mån har försvårats. Det finns dock möjlighet att med 

socialtjänstens hjälp utverka umgänge och kontakt mellan förälder och barn även när 

barnets kontaktuppgifter är sekretessbelagda. Det finns inget som tyder på att 

Skatteverket tagit ovidkommande hänsyn till faderns kön och någon överträdelse av 

artikel 14 har således inte förekommit. Genom möjligheten att överklaga beslutet om 

tillgång till dotterns kontaktuppgifter till Kammarrätten har fadern haft tillgång till ett 

effektivt rättsmedel enligt artikel 13.  

 

JK skriver vidare i sitt beslut att fadern inte närmare preciserat på vilket sätt 

Skatteverkets handläggning inneburit en kränkning av artikel 6 i EKMR. De 

minimirättigheter som upptas i artikel 6.3 och oskuldspresumtionen i 6.2 gäller enbart 

vid prövningen av en anklagelse för brott. Skatteverkets handläggning har inte 

innefattat någon direkt prövning av en brottsanklagelse. Utredningen visar dessutom 

att Skatteverket gjort en egen värdering av de uppgifter som inkommit från modern 

och även med utgångspunkt i att artikel 6 i EKMR hade varit tillämplig, vilket 

ifrågasätts av JK, har bestämmelsen inte åsidosatts. Faderns anspråk avslogs.   
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3. Makten och den enskilde 
 

JK och JO fastslår att en sekretessmarkering inte är myndighetsutövning. En 

sekretessmarkering innebär egentligen inte något mer än en fördröjning vid begäran 

om att få ta del av handlingar. Samtidigt så kan en sekretessmarkering påverka en 

vårdnadshavares möjlighet att hålla kontakt med sitt barn och JO konstaterar att 

Skatteverket har en skyldighet att utreda saken allsidigt och i enlighet med 

Regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet.  

 

Hur ska man förstå att en konkret åtgärd som regleras med diarieföring, 

ansökningsblanketter och kommunicerade beslut med tidsgränser inte är 

myndighetsutövning med partsinsyn?  

 

3.1 Myndighetsutövning 
 

Utmärkande för all myndighetsutövning är att det rör sig om beslut eller andra 

åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till 

medborgarna. Så löd det i förarbeten till den tidigare förvaltningslagen (ÄFL) och 

motivuttalanden till ÄFL är alltjämt vägledande.41 Karakteristiskt för 

myndighetsutövning är att den enskilde befinner sig i någon form av 

beroendeförhållande gentemot myndigheten. För att något ska omfattas av begreppet 

myndighetsutövning krävs det enligt motiven till ÄFL att ärendet mynnar ut i ett 

bindande beslut. Valet av uttrycket ”bindande beslut” gjordes medvetet efter att 

juridiska fakulteten vid Lunds universitet invänt att begreppet ”rättslig verkan” inte 

var klart.42 Avgörande är om myndigheten genom sitt beslut utövar sin ensidiga 

bestämmanderätt.  

 

3.2 Ärende 
 

Förvaltningslagen gäller i princip bara vid handläggning av ärenden. Lagen definierar 

inte vad som är ett ärende. Handläggning av ärenden syftar på myndigheternas 
                                                
41 Hellner, Malmqvist s. 24 
42 Prop 1971:30 s. 332 
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beslutande verksamhet. Oförbindande besked utgör inte myndighetsutövning men kan 

räknas som handläggning av ärenden. Ytterst får myndigheten ställa frågan om det ur 

rättsskyddssynpunkt krävs att förvaltningslagens regler tillämpas fullt ut.43   

 

I Skatteverkets rutiner gällande sekretessmarkering står: 

 

“Skatteverkets verksamhet innebär myndighetsutövning mot enskild. Vår verksamhet 

regleras av lagar och rättsprinciper. Ett exempel är förvaltningslagen med regler om 

bland annat partsinyn och kommunikationsskyldighet. Part i ärendet är i första hand 

den som lämnat in sin ansökan för prövning hos Skatteverket.”44  

 

Vidare står att kommunicering är ett krav då ett beslut fattat av Skatteverket kan leda 

till att vårdnadshavarens rätt och skyldighet inskränks.  

 

RÅ 2001 ref. 27 

 

Målet gällde rätten att ta del av en förutredning gällande en eventuell 

förundersökning. Ekobrottsmyndigheten avslog begäran om att få ta del av 

uppgifterna eftersom vederbörande inte var att betrakta som part då någon 

förundersökning inte hade inletts. Sökande angav att den brottsanmälan som gjorts 

hade sitt ursprung en mycket omfattande civilrättslig process som pågick där 

motparterna i civilprocessen kraftfullt hade sökt utnyttja det förhållandet att de ingett 

en brottsanmälan. För att kunna ta tillvara sin rätt inom ramen för pågående och 

eventuella kommande processer var det nödvändigt att han fick ta del av utredningen. 

HFD fann att rätten till partsinsyn inte måste stödjas på en uttrycklig 

författningsbestämmelse utan också kan framgå av allmänna rättsgrundsatser.  

 

3.2 EKMR och den kontradiktoriska principen 

 
Kontradiktionsprincipens innebörd är att ingen ska få dömas ohörd. I förarbeten till 

den tidigare förvaltningslagen benämns detta som “kommunikationsprincipen”.45 

                                                
43 Hellner, Malmqvist s. 36-37 
44 Skatteverkets handbok/rutiner så som de löd 160517 
45 Prop. 1971:30 s. 445 
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Kontradiktionsprincipen innebär också att när två personer står emot varandra i ett 

förfarande ska de få ta del av varandras yrkanden, grunder och argumentation samt få 

möjlighet att bemöta vad motparten har fört fram. Den kontradiktoriska principen är 

inte lagfäst men kommer till uttryck i flera regler i rättegångsbalken.  

 

Kontradiktionsprincipen anses vara ett element i artikel 6 i EKMR. I artikel 6:1 

stadgas rätten till en rättvis rättegång, i konventionstexten “fair trial” eller “fair 

hearing”. En person har rätt till rättvis rättegång enligt artikel 6:1 om tvisten rör 

dennes civila rättigheter och skyldigheter. Kännetecknande för en rättvis rättegång är 

att parterna är likställda i processen, sk. “equality of arms”.46 En annan allmän princip 

är att frågan om en kränkning ska bedömas efter rättegångens slut mot bakgrund av 

rättegången i sin helhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Danelius s. 259-260 
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4. Sekretessmarkering i praktiken  
 

Detta kapitel bygger främst på intervjuer. Pappa 1 har gemensam vårdnad om barnen 

enligt dom, sekretessmarkering kvarstår dock till 2018. Pappa 2 har numera ensam 

vårdnad om barnet och har tagit bort sekretessmarkeringen. Vid tiden för införandet 

av sekretessmarkering hade föräldrarna gemensam om barnet vilken sedan övergick 

till modern ensam enligt dom.  

 

Christina Sandström Nemeth arbetar på Skatteverkets rättsavdelning och var 

sakkunnig i den senaste offentliga utredningen i frågan. Hon skickade efter intervjun 

ut Skatteverkets handbok som regelbundet uppdateras. Texten är hämtad ur 

handboken så som den löd 160517.  

 

4.2 Utredningen 

4.2.1 Skatteverkets handbok 

Avgörande för Skatteverkets bedömning är att en person och/eller dennes närstående 

kan antas bli utsatta för eller är utsatta för ett aktuellt och konkret hot. I de flesta fall 

bör ett intyg eller annan utredning visas upp som kan beskriva situationen för den 

sökande. Sådant intyg kan komma från Polisen, socialtjänsten, en kvinnojour eller en 

brottsofferjour. Även en dom eller annan utredning kan komma i fråga. 

En enskild som utsatts för ett hot eller riskerar att utsätta för ett hot kan inte alltid 

lämna ett intyg som visar på hotets allvar. Går det inte att få fram ett sådant intyg är 

det viktigt att den enskilde själv får en möjlighet att lämna en så detaljerad berättelse 

som möjligt. En uppmaning bör också lämnas till den enskilde om att ta kontakt med 

social myndighet och om möjligt också att denne ska lämna in en anmälan till Polisen. 

Gäller ansökan ett barn ska alltid ett intyg från social myndighet finnas med. 
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4.2. Intervjusvar 

Christina Sandström Nemeth, rättsavdelningen SKV 

Vilka omfattas idag av sekretessmarkering, aktuell statistik? 

Skriftlig svar: Större delen av de som har sekretessmarkering är kvinnor i förhållande 

till sin f.d. partner. En grupp som växer är sekretessmarkering kopplat till kultur och 

heder när det gäller unga människor. Det finns ingen formell statistik över detta men 

handläggarna har observerat ökningen. Vid kontroll med produktionsavdelningen 

kunde följande siffror visas för vad som gällde den sista december 2015: 

 

 

 

 

Vilka rutiner och dokument finns för Skatterverkets hantering av sekretessmarkering? 

Finns det regionala och/eller nationella rutiner? 

Skritfligt svar: Skatteverket har inga regionala rutiner, enbart riksrutiner. Det är 

rättsavdelningen som ansvarar för dess innehåll och sedan också publicerar dem. På 

hemsidan finns Rättslig vägledning och på Skatteverkets interna hemsida finns en 

handbok publicerad. Handboken är en blandning av praktiskt hanterande ex. hur en 

bedömning ska göras, vad som kan lyftas in i bedömningen och vilken rättslig grund 

som detta baseras på, ex OSL. Handboken publicerades för första gången 1991 och 

uppdaterades senast i mars 2016. Rutinerna uppdateras så fort det finns ett behov. 

Vilka krav ställs på den utredning som Skatteverket gör inför ett beslut? 

Skriftligt svar: Det är det enskilda fallet som får avgöra hur utredningen ser ut. 

Grunden är att den enskilde eller någon närstående till denne antingen har drabbats av 

men eller att risk för men föreligger. Det ska finnas någon form av dokumentation 

        
   

       Varav   
  

   
    Totalt      Över 18    Under 18  

      
Kvinnor 

           
Män 

Endast sekretessmarkering 12498 7625 4873 7295 5203 

Både sekretess o kvarskrivning 2005 1138 867 1186 819 

Endast kvarskrivning 0 0 0 0 0 

   
14503 
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avseende detta såsom att polisen bekräftar att personen som hotar X är dokumenterat 

farlig och har uttalat ett hot mot X. Ett sådant yttrande läggs till utredningen och kan 

också senare ligga till grund för att en sekretessmarkering registreras. --- 

Vad innebär ett konkret hot/menbedömning? 

Muntligt svar: Med men avses fysisk eller psykisk skada riktat mot en person. 

Avsiktlig kroppsskada, psykiskt förtal, kränkning, stalkning, id-kapning. Det ska vara 

ett aktuellt och konkret hot. Antingen har personen redan utsatts för nån typ av men 

eller så finns det risk för att men kan komma att inträffa. -- 

När en kvinna söker skydd mot sin f.d. man, kan det styrkas genom ett dokument från 

socialkontoret. Det kan även komma ett dokument från kvinnojouren men då är det 

viktigt att de har gjort en egen bedömning. Kvinnojouren är inte alltid under 

socialnämndens tak och där vill Skatteverket inte gärna bara ha en återberättelse av 

kvinnans berättelse. Särskilt när det handlar om barn kräver Skatteverket nästan alltid 

någon form av skriftlig dokumention.  

 

Tas personlig kontakt med den ansökande? 

Skriftligt svar: Kontakten med den enskilde är i först och främst skriftlig, men 

telefonkontakt förekommer. När den sökande får sitt första brev ringer de ofta själva. 

De flesta har en ganska bra kontakt, telefonkontakt, med sin handläggare. Det finns 

möjlighet att träffas fysiskt men avstånd kan vara ett hinder. Man tar den kontakt som 

behövs, om något är oklart, det finns inget krav på att det alltid ska göras. Det är 

viktigt att vi utreder så mycket som behövs för att visa på men och effekt. 

Tas kontakt med den hotande parten?  

I vuxenrelationer tas aldrig någon kontakt med den som hotar. Däremot när det finns 

barn inblandat så tar vi alltid en kontakt med den andre vårdnadshavaren och då i 

form av ett meddelande. Vi informerar om det som är möjligt att lämna information 

om och vi lämnar också möjlighet att lämna ett yttrande. Är den andre 

vårdnadshavaren också den som menas vara den hotande så måste ju alltid en 

prövning göras av vilka uppgifter som kan kommuniceras i ärendet. 
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Görs några särskilda överväganden i samband med pågående vårdnadstvist?  
 
Muntligt svar: Jag vet inte hur man gör. Syftet är alltid att vara så opartisk som 

möjigt. Det kan finnas ett skäl att vara extra alert. Vi har Skypemöten med 

handläggarna från de olika enheterna. Hur gör ni? Här gör vi nog olika. Vem jobbar 

på bäst sätt? Vi jobbar hela tiden med detta. Det är viktigt att vi gör så rätt som det 

bara är möjligt. Utveckling behövs hela tiden. Vår begränsning är att sköta ett 

register. ---  

 

Skriftligt svar: En bedömning av om skydd ska registreras eller inte måste alltid 

göras. Samtliga uppgifter i ärendet ska lyftas in och bedömas. En vårdnadstvist är en 

sådan information som kan påverka beroende på vad som i övrigt har kommit in i 

ärendet. Enhetlighet är viktigt och vi har möjlighet att via Skype ha diskussionsmöten 

mellan rättsavdelningen och handläggarna men också enbart mellan handläggarna. 

Frågor som diskuteras handlar om hur vi gör bedömningar i vissa situationer. Frågan 

om vilken tyngd en pågående vårdnadstvist har måste avgöras i varje enskilt fall. Vi 

jobbar aktivt med att hitta bra lösningar på bästa sättet att arbeta på. Utveckling 

behövs hela tiden. Vår uppgift är att föra ett så korrekt register som det bara är 

möjligt. I ett ärende där en vårdnadstvist förekommer och där social myndighet 

bekräftar kvinnans behov av skydd, där utgår vi ifrån att myndigheten gjort den 

utredning som krävs. Att en handläggare på Skatteverket går in och gör ”sociala 

bedömningar” är att gå utanför gällande kompetensområde och är inte tillrådligt. 

 

Pappa 1, gemensam vårdnad, sekretessmarkering för barnen till 2018 

Hur hamnade du i det här med sekretessmarkering? 

 

..de (socialtjänsten) startar upp det här precis dagarna innan jul sen går han på 

julledighet i tre veckor. Så att hela den här processen stannar upp. Jag försöker 

desperat. Jag tar kontakt med hans chef -- Och hon sitter och säger så här bara. 

Mamman avgör om det finns en hotbild för barnen. Mamman avgör om du får träffa 

barnen. Vi ser barnen som ett bihang till mamman.  

 

Men de hade gjort en skyddsbedömning här eller?  
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Då sa de såhär: vi anser att barnen har det bra med mamman.  

 

På ett skyddat boende då?  

 

Två gånger frågar den här ansvarige socialsekreteraren: (Mamman) har (pappan) gjort 

någonting mot barnen? -- Och då har (mamman) väldigt tydligt sagt till dem att 

(pappan) har inte gjort nånting mot barnen då. Det finns dokumenterat. Jag har mejl 

och allt som styrker det här. 

-- 

Så när man tittar på bara på den här anmälan så undrar man: vad är det som föranleder 

ett sånt drastiskt ingripande att barnen tas från sitt hem? Det finns inget som styrker 

det. 

-- 

(Mamman) följer den här klassiska checklistan som finns. För det första så hävdar 

hon övergrepp eller våld mot barn. Hon hävdar övergrepp eller våld mot mamman. 

Hon gör en ansökan om kontaktförbud och hon ansöker om sekretessmarkering. Det 

här är liksom den här checklistan som figurerar på internet där man kan få 

rekommendationer om hur man ska bära sig åt för att få egen vårdnad och för att 

försöka och urholka anknytningen och försvåra umgänget för pappan. 

-- 

Kring kontaktförbudet, tack och lov, skulle jag vilja säga, så hanteras det av polis och 

åklagare. Så då fick jag ett samtal från en polis som säger så här: Vi har fått en 

ansökan om kontaktförbud från (mamman). Hur ser du på det? Jag visste inte ens vad 

kontaktförbud var för nånting så jag bad att få det förklarat och jag sa såhär att jag har 

ingen som helst anledning att kontakta henne, eller leta efter henne överhuvudtaget. 

Jag vill bara träffa mina barn liksom. Och då la de ju ner den ansökan direkt.  

 

Men sen så kommer vi in på det här med sekretessmarkeringen som har blivit ett 

väldigt intressant område. Det här jag har ju lyckats få ut viss information kring då, 

kan jag säga, det var ju inte så lätt.  

 

Men av de här dokumenten så finns det ju då en ansökan från (mamman) där hon 

ansöker om skyddade personuppgifter. --- Och då ser man att hon har ansökt om det 

där. Och sen då vad som händer då, det är ju så att Skatteverket är ju då en 
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administrativ myndighet då. Rent säkerhetsmässigt går de in och sätter en temporär 

sekretessmarkering direkt dvs (mamman) försvann och mina barn som vi då hade 

gemensam vårdnad om - ur alla system. De bara - bort. Sen inleds det nån form av 

utredning, de börjar begära in underlag från olika instanser, myndigheter och det är 

här parodin börjar som är Sverige 2016, som är utan dess like. 

-- 

För det första då det skyddade boendet, då har alltså verksamhetschefen där suttit och 

skrivit ett intyg, kallar de det då, att (mamman) kom till vårat skyddade boende bla 

bla bla. Det bygger på hennes utsaga, det finns ingen som har varierat nånting av det 

som står där. Överhuvudtaget. 

 

Sen har vi den här, jag vet inte om det är så inom hela Sverige men -- så finns det ju 

den här vuxenenheten och inom vuxenenheten så finns det nån liten undergrupp som 

heter Våld i nära relationer. Som då ska vara specialiserade på de här frågorna då med 

allt vad det innebär. Och där har det då funnits en -- som då har suttit och haft flertalet 

möten med (mamman). Och den här kvinnan har ju också senare kommit med input, 

både till den här till barnutredningen, men också till den här vårdnadsutredningen som 

jag kommer att yrka på vid MUFen då.  

 

Träffade du nån från vuxenenheten? 

 

Nä. Jag har inte träffat en människa från vuxenenheten, jag har inte träffat nån från 

Våld i nära relationer överhuvudtaget. Det är som en svart liten låda som det inte går 

att komma åt nånting då. Då kan man titta i de här papperna som jag kan verifiera allt 

det här jag säger att då har då den här kvinnan då --- hon har då skrivit ett intyg där 

det egentligen står att ja det vore bra om (mamman) får sekretessmarkering. Så står 

det då. Då har hon fått påbackning från Skatteverket sen kring det därför för att det 

håller ju inte att skriva på det sättet bara. Då har hon gjort en sån här FREDA 

farlighetsbedömning som då hade resulterat i nivå 3 av 4 då: typ allvarlig fara råder 

eller nånting sånt. 

 

Var den bedömningen bifogad, vet du det?  

 

Nej. Det var den ju inte. --- 
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..det här som figurerade med den här påstådda misshandeln som hon anmälde mig för. 

Det här las ner då på en dag av åklagare ---. Så nån vecka efter det finns inte jag med i 

varken misstankeregister eller brottsregister. --- När jag senare begär ut de här 

dokumenten. Då i klartext så står det då från polisen att allvarlig fara råder eller 

nånting. --- 

..mer än två månader senare när allting var nerlagt då skriver polisen så här: --- 

Utifrån gjorde efterforskningar i polisens register gör vi idag bedömningen att det 

föreligger akut, konkret hot mot den sökande. Polisen gör bedömningen att det i 

dagsläget finns behov av sekretessmarkering för den sökande hos Skatteverket.  

--- 

Efter mycket letande via polisen så får jag tag på den brottsofferutredaren --. Jag 

ringer till henne och pratar med henne, och hör på henne att hon, ja jag har ju spelat in 

det samtalet också, alltså hon bara sitter och säger men herregud vad säger du, får du 

inte träffa dina barn? Hon fattar inte vad konsekvenserna är av en sekretessmarkering. 

Och så försäger hon sig. -- och då visar det sig att det är nån som har skickat 

socialtjänstens dokument till polisen -- 

 

4.2.4 Pappa 2, vid införandet av sekretessmarkeringen gemensam vårdnad 

 

Redan i den första fick hon ju sekretessmarkering då genom att hon gjorde en falsk 

polisanmälan. Och det konstaterades redan i domen som kom då. Då står de ju då att 

vad tingsrätten erfar så var ju anmälan falsk men den gav ändå mamman en 

sekretessmarkering hos Skatteverket.  

-- 

När vi gick till JK så blev ju alla papper tillgängliga, så fick jag ju dem. Så då såg jag 

i början att de första åren då hade hon ju inga intyg överhuvudtaget.  

Alltså den första gången hon ansökte om sekretessmarkering så fanns det inga 

stödintyg? 

 

Nej hon hade gjort en polisanmälan det var allt.  
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Och den blev nedlagd? 

 

Ja. När jag då JO-anmälde Skatteverket ja då dök det plötsligt upp ett intyg från nån 

polis -- som intygade att hon behövde ett. Hur han kunde veta det, det begriper inte 

jag.  

 

Och det har du fått se det intyget? 

 

Jadå. Och jag ringde upp honom också. Så sa jag det att hur kan du skriva ett intyg 

såhär bara det kommer in nån och begär det? Det här har ju orsaket en jädra massa 

trubbel för mig nu. - Jaha ska jag ha dåligt samvete nu, sa han.  

 

Fick du se intyget i sin helhet eller var det maskat? 

 

Ja det var helt men det stod inte mycket. Det stod bara att jag intygar att (mamman) 

behöver ett sekretess.. 

 

Så det var i själva verket en bedömning som den polisen gjorde? 

 

Ja. Kalla det vad du vill men det var så det stod ungefär. 

 

Stod det några grunder till varför han gjorde den bedömningen? 

 

Nästan inget. Jag har aldrig haft med polisen där nere att göra överhuvudtaget.  

 

Fanns det några andra intyg? 

 

Nej ingenting.  
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4.2 Insyn och kommunikation 

 
4.2.1 Skatteverkets handbok  

 

Barn som förekommer i ett ärende hos Skatteverket betraktas som part i ärendet och 

omfattas av reglerna i FL. Huvudregeln är att barnet företräds av sina vårdnadshavare. 

Av föräldrabalken 6 kap. 11 § framgår att en vårdnadshavare inte bara har en rätt utan 

också en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. 

Då ett beslut fattat av Skatteverkets kan leda till att vårdnadshavarens rätt och 

skyldighet inskränks är kommunicering ett krav. Det är därför av största vikt att en 

bedömning görs om vad som faktiskt kan och ska kommuniceras med barnets 

vårdnadshavare. Gäller det en anmälan om nytt namn för barnet bör den anmälande 

vårdnadshavaren först ges en möjlighet till komplettering av den andre 

vårdnadshavarens underskrift innan avslag lämnas. 

Observera att den andre vårdnadshavaren inte anses som part i ärendet och ska därför 

varken kommuniceras eller underrättas om Skatteverkets åtgärder gällande den 

anmälande vårdnadshavaren. 

 

Barn som part i skyddsärende 

En sekretessmarkering utgör endast en administrativ åtgärd som Skatteverket kan 

registrera utan medgivande från den enskilde. I de fall en ansökan om 

sekretessmarkering kommer in enbart från en av ett barns två vårdnadshavare är det 

ibland nödvändigt att begära in den andre vårdnadshavarens synpunkter. En 

bedömning måste göras i varje enskilt ärende. 

4.2.2 Intervjusvar 

 

 Christina Sandström Nemeth, Rättsavdelningen SKV 

 

Vad får pappan för information av er? 
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Muntligt svar: När vi kommunicerar mot annan vårdnadshavare när den är den 

hotande personen gällande barnet måste vi se över vad det är vi kan kommunicera 

med honom. Det beror på varje enskilt fall. Normalt sett är det en information om att 

flyttanmälan har gjorts och att vi har tagit emot en anmälan om sekretessmarkering. 

Vi ställer frågan om han kan godta en flyttanmälan in blanco. En del pappor 

resignerar, situationen är som den är.  

 

Skriftligt svar: När vi kommunicerar mot den andre vårdnadshavaren och där denna 

menas vara den hotande personen måste en noggrann prövning göras för att se vilka 

uppgifter som kan lämnas ut. Normalt sett är den information som lämnas ut att en 

flyttanmälan har gjorts och att vi har tagit emot en anmälan om sekretessmarkering. 

Vi ställer frågan om denne kan godta en flyttanmälan in blanco. En del 

vårdnadshavare godkänner anmälan trots frånvaron av information. Vilken övrig 

information som lämnas till pappan skiljer sig åt. Men jag tänker att vi meddelar att vi 

fått information från sociala myndigheter men inte vad som anges i denna men även 

här måste en avvägning göras i varje enskilt fall. 

 

Får han veta att det finns ett yttrande från någon?  

 

Muntligt svar: Nej det får han inte. Han får bara information om ansökan om 

sekretessmarkering. Om ärendet inte avser barn sker ingen kommunikation. Det är en 

skriftlig kontakt från vår sida. Vill han ha ut saker ur vår akt, får han begära det. Vi 

måste då göra en prövning och då kan han få ett beslut som han kan överklaga. Det 

kan vara ett yttrande från socialtjänsten eller så har mamman själv har skrivit en egen 

berättelse.  

 

Skriftligt svar: Ja det ska denne normalt få om yttrandet påverkar vår bedömning. Det 

kan vara ett yttrande från socialtjänsten eller så har den ansökande vårdnadshavaren 

själv skrivit en egen berättelse. Däremot får den andre vårdnadshavaren aldrig ta del 

av informationen om denna berör ex. f.d. makan/maken. Normalt informeras denne 

om att ansökan om sekretessmarkering och flyttning kommit in. Det är en skriftlig 

kontakt från vår sida. Vill vårdnadshavare få ut information ur vår akt, får denne 

begära det. Vi måste då göra en prövning där denne vid ett nekande om att få ut 

uppgifter kan få ett överklagningsbart beslut. 
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I de fall den ansökande vårdnadshavaren inte meddelar sin adress till Skatteverket så 

finns ingen information att lämna ut till denne. Det vi meddelar den andre 

vårdnadshavaren är då att vi har fått information om att barnet inte längre är bosatt på 

sin folkbokföringsadress. Den andre vårdnadshavaren för då vända sig till det aktuella 

socialkontoret för att där söka få ut handlingar i ärendet. 

Vad i det är i yttrandet som man inte kan lämna ut?  

 

Muntligt svar: Det kan vara att hon har personliga saker som bara rör henne. Vi 

lämnar inte ut saker och ting som beskriver den situationen hon har varit i.  

Skriftligt svar: Exempelvis information som enbart berör den ansökande 

vårdnadshavaren. 

Varför inte? 

 

Muntligt svar: Man anser väl att det är del i grunden för vårt beslut. Vi kan ju se att 

det beror på var vi är i utredningen, om det finns saker som talar emot. Normalt så 

lämnar vi inte ut det och då får de ett beslut som de kan överklaga. Det rör ju inte 

barnet. Det kan ju vara så att våldet kan vara riktat mot kvinnan och inte barnet men 

på nåt sätt följer barnet med. Och då rör ju inte det här yttrandet barnet. Han är inte 

part i kvinnans ärende. Han har ingen har rätt att se. Han är bara som vem som helst, i 

det fallet har han ingen rätt till insyn i hennes ärende.  

 

Skriftligt svar: Den andre vårdnadshavaren är inte part i den ansökande 

vårdnadshavarens ärende. Indirekt påverkar denna bedömning även barnet som 

kommer att vara bosatt tillsammans med ansökanden. 

 

Vilken möjlighet har pappan att försvara sig om han inte får del av yttranden? Om 

inte socialtjänsten heller har träffat pappan? 

 

Muntligt svar: Han har möjlighet att yttra sig, han kan alltid ringa och få en möjlighet 

att komma till tals. Vi talar om att de har möjlighet att yttra sig. Det finns i vågskålen, 

skydd eller inte skydd. Det kan bli en ganska dramatisk skillnad. Vår inställning är att 



47 
 

 47 

vi tror på kvinnan till motsatsen bevisas. Vi vill ha dokumentation särskilt när det är 

barn inblandat.  

 

Vi har nog inte ens reflekterat över att socialtjänsten jobbar på det sättet. Det är de 

som bevakar barnens rätt. Vi har haft en del kontakt med pappabarnföreningen. Det är 

ett problem när det är två personer med ett barn emellan. Vem ska jag tro på? En man 

kan säga att ”Jag hatar min kärring men jag vill träffa mitt barn.” De lägger på 

Skatteverket att reda ut deras problem. Skulle vi säga nej till en sekretessmarkering så 

nästan garanterat gömmer sig mamman och blir ”utan känt hemvist”. Då har man 

kapat kontakten med myndigheter. Så det är en svår balansgång. Jag förstår att det 

finns desperata fäder, det är ingen rättighet att ha barn men det är en problematik. Om 

det är i vågskålen och båda är lika trovärdiga då skyddas den som upplevs som mest 

värnlös.  

 

Skriftligt svar: Vi utgår ifrån att socialtjänsten utreder hela familjen innan man skriver 

ett yttrande till oss. Särskilt i de fall man lämnar en rekommendation om skydd för 

kvinnan. Pappan har alltid en möjlighet att yttra sig. Antingen muntligen eller 

skriftligen. Vi informerar också honom om att möjlighet att yttra sig finns. Det finns i 

vågskålen för om skydd ska registreras eller inte. 

 

Kan ni begära en komplettering om ni ser att socialtjänsten inte har talat med 

pappan?  

 

Muntligt svar: Egentligen varför skulle vi inte kunna ställa den frågan? Det är något 

vi får titta på. Vi begär in intyg av socialtjänsten ganska ofta, i princip alltid när det 

gäller barn om det inte är så att intyget redan kommer med mamman.  

 

Skriftligt svar: Det optimala är att (och vi utgår nog ifrån) när socialtjänstens yttrande 

innehåller ett stöd för att kvinnan ska få en sekretessmarkering registrerad, att vi då 

kan förlita oss på att samtliga berörda parter är hörda. Skatteverket begär in intyg av 

socialtjänsten ganska ofta, i princip alltid när det gäller barn om det inte är så att 

intyget redan kommer med mamman. 
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Jag har själv som handläggare i vårdnadsutredning begärt ut uppgifter om grund för 

sekretessmarkering men inte fått ut det.  

 

Muntligt svar: Ni har starkare sekretess än vad vi har. Det kan jag egentligen inte se 

skäl för eftersom du jobbar på myndighet. Spontant kan jag inte se varför du inte 

skulle kunna få ut det.  

 

Skriftligt svar: OSL 22:1 gäller även gentemot myndigheter. Visserligen har ni inom 

socialtjänsten generellt sett en starkare sekretess än SKV men vi vet inte hur den 

bedöms i enskilda fall. SKV ska i dessa fall göra en intresseavvägning vilket innebär 

att socialtjänsten måste redogöra för varför myndigheten behöver underlaget och hur 

det ska användas. Mig veterligt har vi inte fått någon fråga om intresseavvägning från 

handläggarna. Dessa ställs nog till RA sekretess som bl.a. har ansvar för 

utlämnandefrågor. 

 

4.2.3 Utdrag ur mejl till Familjerättsbyrån från Skatteverket 160115 

 

Jag har varit i kontakt med rättsavdelningen och de säger att ni får gärna ta del av 

beslut om sekretess, men däremot inte grunderna till denna. Ni får kontakta modern 

om grunderna till sekretessen. Modern har även beslutet, vilket har skickats till henne 

när det verkställdes. Om ni har några frågor, vänligen ring mig. 

 

Pappa 1, gemensam vårdnad, sekretessmarkering för barnen till 2018 

 

Hur såg Skatteverkets kontakter ut med dig inför det här beslutet?  

 

Jag hade alltså inte fått nån information om detta utan jag ringer själv till Skatteverket 

och tar mig fram till den här avdelningen då --- som håller på med de där hemliga 

prylarna då och får prata med en man där.   

 

Jag förklarar för honom, jag har det inspelat också, vänligt att jag har hamnat i en 

vårdnadtvist och mamman har anklagat mig för en massvis med olika saker och jag 

tror att hon kommer att försöka skaffa sekretessmarkering för att försvåra umgänget 

och urholka anknytningen. Jaha, och så får han ju då personnummer på mina barn då. 
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Då så säger han att vi har inlett en utredning, svar ja. Då fick man ju en jävla klump i 

magen--   

 

… och vad du fick för besked? Du sa att det här kommer sannolikt hända och han sa 

att vi har inlett en utredning.  

 

Mm. Och då sa jag att det här stämmer inte jag har inte gjort nånting, vad ska jag 

göra? Och han var så jävla arrogant och så otrevlig den här människan så du kan inte 

ana. Han bara så här: du får skriva nånting. Ja men vad vill du att jag ska skriva? Vad 

är det för underlag du behöver som bevisar att det här inte stämmer? Jag har hur 

mycket bevis som helst, tala om för mig vad jag ska skicka? Ja du får skriva nåt, du 

får skriva nånting. Han sa ingenting.  

 

Och hade ni kontakt sen efter det? 

 

Först skickade jag in en lunta med grejer där jag trodde jag skulle bevisa någonting 

då. Och vid den här tidpunkten, kom ihåg det då att då har jag ju inte fått se de här 

polisyttrandena och de här sakerna. --Det innebär ju att han kommer senare att sitta på 

en massa yttranden och grejer som jag inte har nån aning om.  

 

Du får inte nån av den informationen om de yttrandena? 

 

Ingenting. Jag ser först här tack vare att jag fick reda på att man måste göra en 

speciell skrivning till Skatteverket för att få ut de här underlagen. Bara det tog mig 

lång tid att hitta det. Jag gjorde ju ett processfel i detta som jag har förstått nu. När jag 

gör ett överklagande om skyddade personuppgifter till Kammarrätten, för jag kan ju 

inte det här, jag har ju fått göra så gott jag har kunnat. Det jag önskar är att jag skulle 

skickat med alla papper -- 

--- 

När fick du själva beslutet om att det fanns en sekretessmarkering för dina barn? 

 

Det ligger allra längst bak. Men då ser du här att det har jag aldrig fått besked om..  

 

Okej. Men det kom inte till dig?  
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Nej. Jag har inte fått reda på nånting. Jag är inte inblandad i den här processen. Utan 

det som är så sjukt i det här är att även om nu mina barn däruppe figurerar så menar 

de på att det här handlar om mamman och då blir det så sjukt att eftersom bara för att 

barnen är hos mamman så omfattas barnen av sekretessbeslutet också.  

-- 

Skatteverket har inte bemödat sig med överhuvudtaget att ens verifiera eller 

kontrollera eller säga såhär: på förekommen anledning så har det inkommit, så är du 

berörd av den här sekretessmarkeringen. Hur ställer du dig till det? Har du nån 

information som kan bekräfta motsatsen? Ingenting sånt. 

-- 

..det här är ju nån Kafkaprocess utan dess like. Hela processen är rättsosäker så kan 

man säga bara. 

 

Till dags datum har du fått ut de maskade dokumenten, alltså hela dokumenten? 

 

Jag har inte fått ut de maskade dokumenten i klartext. Nu låter det som det är en större 

uppsats men det är det inte. -- Det är väl mest det att man vill kunna bemöta saker och 

ting med fakta liksom, och bevis. 

 

Pappa 2, vid införandet av sekretessmarkeringen gemensam vårdnad 

 

När fick du första gången information om att det fanns en sekretessmarkering? 

 

Ja alltså det blir man ju varse ganska snart när man ringer och ställer frågor hos 

myndigheter.  

 

Men det beskedet kommer till dig för att du ställer frågor eller blir du kommunicerad 

det här beslutet från Skatteverket? 

 

Man ringer till Skatteverket och frågar varför de har sekretessmarkerat ens barn så 

säger de ju bara det att det har du inte med att göra. Nej. Kan det överklagas? Nej det 

går inte. Nej. Men jag tjatade ju till mig då att jag ville åka dit och lämna en massa 

dokument -- 



51 
 

 51 

Du sa att du tjatade att du skulle lämna papper? Var det på ditt initiativ? 

 

Jaja visst. De var omutliga. När jag frågade. Det står ju i deras egna regler. Det måste 

ju finnas någon slags skäl, intyg från polis eller. Men jag får ju inte reda på om det 

fanns något sånt heller utan de säger att det är klart det finns skäl.  

 

--  Jag kände mig fullständigt fredlös. Det var som att lagarna gällde inte mig. 

 

4.3 Faktisk effekt 

4.3.1 Skatteverkets handbok 

 

Även om hotet är aktuellt och konkret måste sekretessmarkeringen få en faktisk 

effekt. Personen måste själv medverka genom att vidta vissa åtgärder så som att byta 

bostad, arbete eller på annat sätt hjälpa till att upprätthålla effekten. Val av bostadsort 

eller att personens arbetsplats är känd av den som hotar är sådana faktorer som i allra 

högsta grad kan påverka effekten av en sekretessmarkering.  

 

4.3.2 Intervjusvar 

 

Christina Sandström Nemeth, Rättsavdelningen SKV 

 

Vilka krav ställs på den utredning som Skatteverket gör inför ett beslut? 

 

Skriftligt svar: --  Men viktigt är också att skyddet får önskad effekt. Uppstår ingen 

effekt så spelar det ingen roll hur hotbilden ser ut. Effekten kan försämras eller helt 

utebli om personen går ut i sociala medier och berättar var hen finns eller så finns en 

hög risk för att skyddet inte får någon effekt pga. att den som ansökt inte flyttar 

tillräckligt långt bort från den eller de som hotar denne. Vad som är tillräckligt långt 

bort beror på var man bor från början. I Stockholm kan det vara tillräckligt att flytta 

från norr till söder. Det görs en individuell bedömning i varje enskilt fall. 

Handläggarna kan se över busslinjer, var personen jobbar, hur personen tar sig till 

jobbet, var barnen går i skolan etc. 
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Vad har pappan för möjlighet att få bort en sekretessmarkering? Vad kan han lämna 

för information? Om exempelvis en pappa säger att han vet var barnen går i 

förskola? 

 

Muntligt svar: Då skulle jag säga att vi plockar bort skyddet. Vi är fria att plocka 

markeringen när som helst. Eller om vi får information om att nu är XX ute på nätet 

igen, det är inte ovanligt. 

 

Skriftligt svar: Har pappan en tydlig information som visar på att effekten av skyddet 

inte längre finns kvar då är det högst troligt att sekretessmarkeringen tas bort. Någon 

restriktion finns inte och vi har möjlighet att ta bort markeringen när och om hotet inte 

längre finns kvar eller att uppgifter om personens bosättning blivit synliggjort 

exempelvis via nätet. En bedömning får då göras av exempelvis hur länge uppgifterna 

varit exponerade. 

 

Pappa 1, gemensam vårdnad, sekretessmarkering för barnen till 2018 

 

Hur faktiskt kan du utöva vårdnaden nu, jag tänker att du vet inte var barnen går i 

förskola och såna saker?  

 

Mamman har ju vägrat under hela tiden att tala om var barnen går i förskola. Trots 

domslutet som kom i februari så har hon fortsatt vägrat att uppge var barnen går i 

förskola. Och då har jag pratat med domaren för jag lyfte upp det som en farhåga, vad 

ska jag göra om modern fortsätter att obstruera? Och då sa hon så här att då får du 

kontakta kommunen. Och jag vet ju inte vilken kommun de befinner sig i.  

 

Så då skrev jag till XX kommun och till XY. Och XX kommun då, då hade de några 

gamla tanter som sitter med det här som inte är jurister som bara satte ihop ett papper, 

vi lämnar inte ut ett skit till dig och hänvisade till sekretesslagstiftningen. Och sen så 

tog jag möte med XY för mamman jobbar kvar här så jag misstänkte att det kunde 

vara så att hon bodde där nånstans. Och då legitimerade jag mig, jag tog med domslut 

och alltihop och sa att jag är vårdnadshavare till mina barn och jag vill ha reda på var 

de går liksom. Och vi hade ett bra möte. Det tog en månad, sen hade deras jurister gått 

igenom det och sen fick jag reda på vilken förskola de går på. Så idag har jag haft en 
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dags introduktion med B1 och på torsdag har jag en dags introduktion med B2. Men 

mamman vägrade in i det sista att tala om var barnen gick på förskola. Och det hade 

ju inte heller varit möjligt om det inte hade varit för sekretessmarkeringen. Så det här 

med sekretessmarkeringen har ju utnyttjats inom mängder med områden bara för att 

försvåra för allt liksom. 

--- 

Vi har inkommit med en omprövning av den här sekretessmarkeringen. --  det 

föreligger inget hot mot (mamman) eller nånting. Då har vi skickat in underlaget från 

polisen och hänvisar till det och det ena med det tredje. Men det går liksom inte. Det 

är går inte, det är helt .. det går inte att komma åt det här överhuvudtaget. 

 

Pappa 2, gemensam vårdnad vid införandet av sekretessmarkeringen 

 

Var skulle överlämningar ske?  

 

Vi hade överlämningar på Statoil .. men jag visste ju vart hon bodde. Så fort jag fick 

den här domen va då berättade hon ju. 

 

Du visste var hon bodde? 

 

Så fort hon fick domen om ensam vårdnad så berättade hon var hon bodde nånstans. 

  

Till dig?  

 

Jaja. Hon ville ju gärna undvika att resa så det fick ju jag göra och då måste jag ju 

veta vart jag skulle hämta henne. Så jag visste ju det. Det här har jag också berättat för 

Skatteverket men det hjälpte ju inte.   

 

Men vad sa de då? För det finns ju det att det ska ge effekt, det är ju ett krav 

 

Jag vet inte vem det var hon behövde skydd ifrån men inte fan var det mig i alla fall.  
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4.4 Konsekvenser: intervjusvar 
 

Pappa 1, gemensam vårdnad, sekretessmarkering för barnen till 2018 

 

Tittar man på en tidsaxel så blir det här väldigt intressant och avgörande ur ett 

juridiskt perspektiv. Därför att, nu får hon det här precis innan den muntliga 

förberedelsen. Och det gör att hela tingsrätten och den här förhandlingen lamslås av 

den här sekretessmarkeringen.  

 

På vilket sätt då? 

 

Därför att domaren, både vid MUF:en och huvudförhandlingen, har gått min linje hela 

tiden. Och vid den muntliga förberedelsen så var domaren väldigt tydlig med att 

barnen måste återgå till ett normalt umgänge med pappan så snart det bara går. Det 

står där jättetydligt. Men de förhindras i sitt umgängesförordnande p.g.a. att mamman 

sitter på ett skyddat boende och har skyddade personuppgifter.  

 

Vad är det då som lamslås?  

 

Vad det handlar om i slutänden, (mamman) sitter i ett skyddat boende och sen då vill 

man ju inte avslöja adressen på det skyddade boendet. Jag får efter MUF:en träffa 

barnen två timmar varannan lördag. Och då ska jag som det skulle funka egentligen, 

då ska jag åka till den här umgängeslokalen. Och den var egentligen bara en sluss för 

att jag behövde inte ha nån övervakare eller nånting utan jag skulle bara åka dit, 

hämta mina barn, hinna ta hem dem så att de får vara i sitt hem lite och sen åka 

tillbaks på två timmar. Och då blev problemet det här att domaren ville ge mig 

normalt umgänge dvs 50 % eller vad det nu kan vara, men kunde ju inte det ge mig 

det p.g.a att (mamman) satt i ett skyddat boende. Och att det blev tillgängligheten av 

det här överlämningsboendet som fungerade som sluss som blev flaskhalsen. 

 

Pappa 2, vid införandet av sekretessmarkeringen gemensam vårdnad  
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Kring ensam vårdnad var det också ett resonemang kring sekretessmarkeringen eller 

var det mer ifråga om samarbete? 

 

Nej ingenting om sekretessen. Det har liksom aldrig nämnts. 

 

Det blev umgänge. Hur resonerade de i förhållande till sekretessmarkeringen då i 

förhållande till umgänget?  

 

I första domen beslutades det att hon skulle ha ensam vårdnad men jag skulle ha 

umgänge varannan helg och på lov och så. 

 

Allt detta, hur stor del har sekretessmarkeringen och hur stor del.. 

 

Jag skulle säga att sekretessmarkeringen har betytt oerhört mycket. Det har varit 

hennes alibi inför varenda myndighet, varenda sjukvårdsinrättning, skola, dagis. Det 

är det papperet hon har viftat med. Och jag förstår vikten att det finns möjlighet att få 

sekretessmarkeringar, absolut. Men det är inte en rättssäker hantering för fem öre.  

 

Vad är det största felet? 

 

Ja men det största felet. För det första har man inte rätt att se intygen och skälen för 

beslutet. För det andra så har man ingen rätt att överklaga. Det är de största 

problemen. Som idag är det bara för en kvinna och gå till Skatteverket och säga att jag 

känner mig hotad. Ja varsågod. Och sen ser du inte ditt barn på fyra år. Vad de gör är 

ju att de kidnappar och gömmer barn utan prövning.  

 

Det binder ju inte nån annan myndighet. Varje myndighet måste göra en självständig 

prövning. 

 

Ja det vet ju du men det vet ju inte myndighetspersonerna och så ser de den och så, så 

möter man ännu en granitvägg.  

-- 

Och det här gör ju då att mamman kan byta skolor, dagis, hur de vill va.  
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Men då hade ni ändå gemensam vårdnad vid det här laget? 

 

Ja det hade jag ju första gången. Men hon åkte ju ner och skrev in henne på dagis i 

den nya kommunen ändå utan att nån kontaktade mig överhuvudtaget. De vill ju bara 

vifta med det där papperet så tror ju alla att då måste hon ju skyddas. Dagisfröknar 

och lärare de förstår ju inte vad en sekretessmarkering är för det första. De tror ju att 

det är nån sorts skyddad identitet så att de här är hotade och ja. Så där saknas det ju 

kunskaper. Ja det där blir ju ett fripass då för dem. 
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5. Vårdnad och umgänge 
 

Avsnittet som följer behandlar kortfattat innebörden av att ha vårdnaden om ett barn 

och förutsättningar för umgänge.  

 

5.1 Vårdnad 
 

Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets omvårdnad, trygghet och god 

fostran enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken. I detta ansvar ingår även att skydda barnet 

från våld och övergrepp. Om en förälder som barnet har kontakt med utgör en risk för 

att barnet far illa åligger det vårdnadshavaren att skydda barnet från denna risk.47  

 

Regleringen av vårdnadens utövande återfinns i föräldrabalkens sjätte kapitel 11-13 

§§. Barnets vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör 

barnets personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder och mognad ska 

vårdnadshavare ta allt större hänsyn till barnets egna önskemål. Om barnet har två 

vårdnadshavare ska de tillsammans utöva den bestämmanderätt som följer av 

vårdnadens utövande enligt 6 kap 13 § föräldrabalken. Vid gemensam vårdnad krävs 

gemensamma beslut i frågor som rör vårdnaden.48  

 

Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans utövas den dagliga omsorgen om barnet av 

den förälder som barnet bor hos. Till den dagliga omsorgen hör beslut om barnets 

mat, kläder, sovtider, fritidsaktiviteter och kortare utlandsresor.49 

 

Beslut gällande boende, skolval och barnomsorg med särskild inriktning ingår inte i 

beslut som kan härröras till den dagliga omsorgen. Enligt JO har dock den 

vårdnadshavare som barnet bor hos i normalfallet beslutanderätt i frågan om vilken 

förskola som ska väljas för ett barn.50 Val av förskola med religiös eller annan 

                                                
47 Kaldal, s. 218 
48 Sjösten, s 112 
49 Sjösten, s 114, prop 1975/76:170 s. 178 
50 JO 1999/2000 s. 283 samt beslut den 14 jan 2002 dnr 3285-2000 
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särskild inriktning ryms inte i det beslutsfattande som anses tillhöra den dagliga 

omsorgen.51  

 

2012 infördes en ny bestämmelse i 6 kap 13 a § föräldrabalken gällande barns 

möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när barnet har två 

vårdnadshavare och den ena inte samtycker till en åtgärd. Socialnämnden kan, om det 

bedöms vara till barnets bästa, besluta att åtgärden får vidtas ändå. En sådan insats 

kan vara psykiatrisk behandling.52 

 

Redan innan denna bestämmelse infördes fanns enligt i 6 kap 13 § föräldrabalken 

möjlighet för den ena vårdnadshavaren att ensam besluta i frågor av mer ingripande 

karaktär om en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak 

är förhindrad att ta del i beslut som inte utan olägenhet kan skjutas upp.  

 

Upplysningsplikt 

 

Den vårdnadshavare som barnet bor med ska enligt 6 kap 15 § fjärde stycket lämna 

sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar 

mot det. Detta gäller såväl mot vårdnadshavare som icke vårdnadshavare med vilken 

barnet har umgänge.  

 

Gemensam eller ensam vårdnad? 

 

I och med 2006 års lagändring finns inte någon presumtion för gemensam vårdnad. 

Vårdnadsfrågan ska bedömas utifrån barnets bästa i varje enskilt fall.53 I 6 kap 2 a § 

föräldrabalken anges att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, 

boende och umgänge och vid bedömningen av detta ska fästas särskilt avseende vid 

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

föräldrarna. Johanna Schiratzki skriver att huvudpresumtionen är att det är bäst för 

barnet att vårdnaden är gemensam samt att barnets behov av en god och nära kontakt 

med bägge föräldrar främjas. Om gemensam vårdnad inte bedöms vara förenlig med 

                                                
51 Ds 1999:57 s 78 
52 Prop. 2011/12:53 s. 9 
53 Sjösten, 2009 s. 53 
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barnets bästa ska ensam vårdnad utdömas.54 Anna Kaldal menar att betoningen på 

samförståndslösningar talar för en fortsatt presumtionsverkan men att presumtionen 

har försvagats genom att samarbetssvårigheter mellan föräldrar inte får föreligga.55 

 

Före år 1998 kunde domstolen bara besluta om gemensam vårdnad när föräldrarna var 

överens om det. Vid 1998 års reform infördes möjligheten för domstolen att besluta 

om gemensam vårdnad även om en förälder motsatte sig detta vilket i praktiken 

innebar en presumtion för gemensam vårdnad.  Det ifrågasattes om detta verkligen 

var till barnets bästa och efter 2006 års vårdnadsreform infördes en bestämmelse om 

att domstolen särskilt ska beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör 

barnet vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller inte. I direktivet 

till den nu pågående utvärderingen av 2006 års vårdnadsreform skrivs att den senaste 

ändringen synes ha lett till att såväl parterna som domstolen i stor utsträckning 

fokuserar på föräldrarnas förmåga att samarbeta vilket skulle kunna riskera en ökad 

konfliktnivå mellan föräldrarna.  

 

”Ett barn mår inte bra av ständiga konflikter mellan föräldrarna. Det är därför 

oroväckande att reglerna om gemensam vårdnad och den betydelse bristande 

samarbetsförmåga har vid prövningen av vårdnadsfrågan skulle kunna vara 

konfliktdrivande.56  

 

Att domstolen vid bedömningen av vårdnadsfrågan ska fästa avseende särskilt vid 

föräldrarnas förmåga att samarbeta regleras i 6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken. 

Gemensam vårdnad förutsätter normalt ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Detta 

innebär inte att föräldrarna alltid måste ha samma uppfattning men de måsta kunna 

hantera sina meningsskiljaktigheter på ett sätt som inte drabbar barnet.57 Gemensam 

vårdnad kan vara oförenlig även om en konflikt inte kan sägas vara så djup att det är 

omöjligt för föräldrarna att samarbeta.58  

 

Ett rättsfall som det ofta hänvisas till vid bedömning om tillräckligt gott samarbete för 

                                                
54 Schiratzki s. 88 
55 Kaldal s. 220 
56 Dir. 2014:84 s.5 
57 prop 2005/06:99 s. 86 f 
58 Sjösten, 2009 s. 55 
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gemensam vårdnad föreligger är NJA 2007 s. 382. Högsta domstolen angav i målet att 

en förutsättning för gemensam vårdnad är att föräldrarna inom rimlig tid anses ha en 

realistisk möjlighet att gemensamt lösa frågor som rör barnet. Parterna i målet hade 

aldrig varit sammanboende och de hade tvistat om barnet sedan flickan var fyra 

månader. Rätten konstaterade att föräldrarna kunde ha viss konfliktfri kontakt genom 

sms och mejl angående vardagliga spörsmål men hade inte lyckats enas i för flickan 

viktiga frågor som val av förskola. Modern erhöll ensam vårdnad om den då treåriga 

dottern.   

 

För att det ska komma i fråga att upplösa den gemensamma vårdnaden på grund av en 

konflikt gällande vårdnadens utövande krävs att konflikten tar sikte på en för barnets 

del synnerligen viktig fråga.59 

 

Enligt Europakonventionen har både barn och föräldrar rätt till privat- och familjeliv. 

Då dessa intressen hamnar i konflikt med varandra ska en intresseavvägning göras. 

Utgångspunkten är att båda föräldrar ska vara vårdnadshavare för barnet.60 

 

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

rätten ex officio besluta om om ändring i vårdnaden enligt 6 kap. 7 § FB. Även 

socialnämnden har talerätt enligt denna paragraf.61 
 

5.2 Umgänge 
 

Barn har rätt till umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med enligt 

6 kap. 15 § föräldrabalken. Umgänget är, så som lagformuleringen anger, i första 

hand till för barnet och det finns ingen plikt för ett barn att umgås med en förälder. 

Normalt anses det dock vara till ett barns bästa att ha kontakt med och umgås med 

båda sina föräldrar. Oberoende av om föräldrarna har gemensam vårdnad eller inte 

har föräldrarna ett ansvar för att tillgodose barnets behov av umgänge med den 

förälder hen inte bor med. Om en förälder gjort sig skyldig till övergrepp mot barnet 

eller den andra föräldern kan det anses bäst för barnet att inget umgänge alls äger rum. 

                                                
59 Sjösten, 2009 s 117 
60 SOU 2015:69: s. 129 
61 Schiratzki 2010 s. 111 
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Umgängesfrågan utgår dock från det individuella barnets behov. Barnpsykologisk 

expertis menar att det ofta är bättre för ett barn att ha kontakt med en förälder även då 

vissa typer av övergrepp har förekommit. En sådan kontakt måste dock ske under 

trygga former, exempelvis med umgängesstöd.62  

 

HD har i NJA 1988 s.559 tagit avstånd från schablonmässigt bestämda umgängestider 

och framhållit vikten av att en prövning av umgängets omfattning görs i varje enskilt 

fall. Ett umgänge kan ske genom att barn och föräldrar träffas men även genom annan 

annan kontakt.63 Sådan kontakt kan ske genom exempelvis brev, telefon eller Skype. 

 

Om parternas barn är berörda av kontaktförbud är det angeläget att socialtjänsten får 

en underrättelse om beslutet så att socialtjänsten kan medverka till att barnets behov 

av umgänge med en förälder det inte bor tillsammans med blir tillgodosett.  

I JO 2000/2001 s. 36 ifrågasattes lämpligheten att meddela en umgängesdom när man 

på förhand borde kunnat se att den inte var verkställbar. Ärendet gällde en man som 

klagat på att han inte fick träffa sin son då modern hade fingerade personuppgifter.64  

 

Europadomstolen ställer krav på att vad som är bäst för barnet utreds noggrant och 

Europadomstolen kontrollerar att konventionsstaternas agerande inte strider mot 

artikel 8 genom exempelvis umgängesrestriktioner som medför att relationen mellan 

barn och föräldrar inskränks. Myndigheternas beslut måste vara underbyggda och 

föräldern måste ges möjlighet att ta tillvara sina intressen i beslutsprocessen. Genom 

Europadomstolens praxis framgår att barnets bästa har företräde före förälderns rätt 

till familjeliv och föräldrar kan inte kräva ett umgänge som är till skada för barnet.65 

 

 

 

 

 

                                                
62 Sjösten s. 85-86 
63 6 kap. 15 § 1 st FB 
64 Sjösten s. 110 
65 SOU 2015:69 s.131 
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6. Andra skyddsåtgärder 
 

Då olika skyddsåtgärder korrelerar med varandra, att utesluta en kan vara 

förutsättning för en annan etc. så gör jag här en kort presentation av övriga 

skyddsåtgärder.  

 

6.1 Kvarskrivning  

 

Kvarskrivning regleras i 16 § i folkbokföringslagen. En person som av särskilda skäl 

kan antas bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier på annat sätt, får 

medges att vid flyttning vara folkbokförd på den gamla folkbokföringsorten. 

Skatteverket beslutar i ärenden enligt folkbokföringslagen och ett beslut kan 

överklagas till förvaltningsrätten. Kvarskrivning kan ske endast efter ansökan från den 

enskild och får medges endast om den enskildes behov av skydd inte kan tillgodoses 

genom kontaktförbud eller på annat sätt. I praktiken kommer kvarskrivning bara 

medges vid ganska avancerade fall av förföljelse. Visar det sig att en förföljare på 

något verksamt sätt har försökt att ta reda på en adressuppgift som behöver skyddas 

kan detta tala för kvarskrivning66  

 

Kvarskrivning får även avse den utsatte personens medflyttande familj.67 En 

vårdnadshavare har möjlighet att ansöka själv om kvarskrivning för ett barns räkning 

om syftet är att skydda mot den andra vårdnadshavaren. Ett beslut gällande ett barn 

får överklagas av en vårdnadshavare ensam. Enligt 17 a § folkbokföringslagen ska 

Polismyndigheten och socialnämnden på Skatteverkets begäran lämna biträde vid 

utredning av frågor om kvarskrivning eller sekretessmarkering i folkbokföringen. En 

kvarskriven person registreras som ”på församlingen skriven”. Kvarskrivning 

kombineras i regel med en sekretessmarkering.68 Kvarskrivning får medges för högst 

tre år i taget. Sedan 2014 gäller enligt 22 kap 2 § OSL en starkare, omvänd sekretess i 

ärenden om kvarskrivning.69  

 

                                                
66 SOU 2015:69 s. 189 
67 16 § 3 st Folkbokföringslag (1991:481) 
68 SOU 2015:69 s. 100 
69 SOU 2015:69 s. 191 
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6.2 Fingerade personuppgifter 

 

Vid särskilt allvarliga hot kan tillstånd ges att använda annan identitet enligt lagen om 

fingerade personuppgifter. Frågan om medgivande att använda fingerade 

personuppgifter prövas av Polismyndigheten och kan överklagas till Stockholms 

tingsrätt. Medgivande får inte lämnas om personen kan beredas tillräckligt skydd 

genom kvarskrivning eller på annat sätt. För att kunna få fingerade personuppgifter 

ska personen riskera allvarlig brottslighet mot liv, hälsa eller frihet. Brottslighetens art 

avser i första hand brott som är direkt livshotade eller som syftar till svår kroppsskada 

eller grov frihetskränkning enligt 3, 4 och 6 kap brottsbalken. Bortförande av barn kan 

enligt praxis vara sådan brottslighet som medför att rekvisiten är uppfyllda. NJA 1994 

s. 497. I målet slog domstolen fast att risken måste anses föreligga enligt en objektiv 

bedömning. Det är inte tillräckligt att den berörda personen anser sig vara utsatt för en 

sådan risk. Tidigare brottslighet mot den som begär fingerade personuppgifter är en 

omständighet som tillmäts stor betydelse.70  

En vårdnadshavare som ansöker om eller som fått medgivande att använda fingerade 

personuppgifter får ansöka om detta även för ett barn som hen varaktigt bor 

tillsammans med om syftet är att skydda för den andra vårdnadshavaren.  

6.3 Kontaktförbud  

 

Kontaktförbud är en åtgärd som riktar sig mot hotande personen. Lagen (1988:688) 

om kontaktförbud trädde i kraft 2011 och ersatte den tidigare lagen om besöksförbud. 

Vid kontaktförbud förbjuds en person att besöka eller på annat sätt ta kontakt med en 

person eller följa efter denne. Det finns under vissa förutsättningar möjlighet till 

beslut om kontaktförbud avseende gemensam bostad. Ett utvidgat kontaktförbud 

innebär ett förbud att hålla sig i närheten av en persons bostad, arbetsplats eller 

motsvarande plats där personen brukar vistas. Vid överträdelse av utvidgat 

kontaktförbud kan särskilt utvidgat kontaktförbud meddelas. Som huvudregel ska 

detta förenas med elektronisk övervakning.  

 
                                                
70 SOU 2015:69 s. 148 
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Kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskild omständigheter finns risk för 

att en person kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt 

trakassera en annan person. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det 

särskilt beaktas om personen har begått brott mot någons liv, hälsa, frihet eller frid. 

Av praxis följer att risken för brott ska vara klar och konkret.71 Lagen ska tillämpas 

restriktivt då tidigare brottslighet inte har konstaterats. I NJA 2007 s 272 konstaterade 

HD att anklagelser som riktas mot den ena parten under en pågående vårdnadsprocess 

måste bedömas med särskild försiktighet. Om en förundersökning läggs ner och 

kontaktförbudet bygger på det misstänkta brottet ska kontaktförbudet som huvudregel 

upphöra. I lagen anges att ett kontaktförbud endast får meddelas om skälen för ett 

sådant förbud uppväger det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för den 

mot vilket förbudet riktar sig mot, en så kallad proportionalitetsbedömning. 

 

Frågor om kontaktförbud tas upp på begäran av den som önskar skyddsåtgärden eller 

när det annars finns anledning till det. Beslut fattas av åklagare och kan överklagas till 

tingsrätt. Åklagare får anlita biträde av Polismyndigheten inför beslutet.72 

 
Som huvudregel ska den mot vilken förbudet avses gälla och den som förbudet avses 

skydda ha rätt att ta del av det som har tillförts ärendet. Rätten att ta del av uppgifter 

kan begränsas i enlighet med 10 kap. 3 § OSL.73  

 

Lag (2015:642) om europeisk skyddsorder 

 

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU den 13 december 2011 

om den europeiska skyddsordern infördes regler som gör det möjligt att överföra 

kontaktförbud mellan EU-länderna. Artikel 6 i direktivet behandlar grundläggande 

förutsättningar för att en europeisk skyddsorder ska kunna utfärdas. En sådan är att 

den som är orsak till fara har haft möjlighet att höras och invända mot den 

skyddsorder som ligger till grund för den europeiska skyddsordern.74 Direktivet är i 

Sverige genomfört genom Lag (2015:642) om europeisk skyddsorder vilken trädde i 

kraft den 1 januari 2016. 

                                                
71 SOU 2015:60 s 97 
72 SOU 2015:69 s. 98 
73 10 § Lagen (1988:688) om kontaktförbud 
74 Ds 2014:3 s. 30 
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7. Rättsfall: Skyddade personuppgifter i vårdnadsmål  
 
Genomgången av hovrättsdomar från 2016 avser att ge en bild av hur frågan om 

sekretessmarkering i dagsläget tolkas av rätten vid avgörande av vårdnadsmål.  

 
T 1178 - 15 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE 2016-01-13 

(ensam vårdnad – fastställt umgänge) 

 
Tingsrätten hade tilldömt modern fortsatt ensam vårdnad och beslutat om ett umgänge 

som sedan inte kommit till stånd. Fadern överklagade domen gällande såväl vårdnad 

som umgänge och modern gällande umgänge. Hovrätten medgav prövningstillstånd i 

den del som avsåg umgänge, tingsrättens dom om vårdnad stod fast. 

 

Modern hade skyddade personuppgifter i form av kvarskrivning. Tingsrätten fastslog 

att de uppgifter om sexuellt avvikande beteende som låg till grund för att modern och 

hennes familj hade beviljats skyddade personuppgifter inte kunde styrka den risk 

modern åberopade och heller inte kunde motivera en så ingripande åtgärd som 

vidtagits. Polisanmälningar som modern gjort hade avskrivits och modern hade av 

åklagare förvägrats ålägga fadern med besöksförbud. Modern hade inte påstått att 

fadern skulle ha utövat våld mot varken henne eller dottern. Tingsrätten ansåg 

moderns rädsla för fadern överdriven och att denna inte utgjorde godtagbara skäl för 

skyddad identitet. Tingsrätten menade att modern inte haft berättigad anledning att 

söka skyddade personuppgifter och därmed förhindra fortsatt umgänge mellan dottern 

och hennes pappa.“Om detta beteende fortsätter kan det på sikt utgöra skäl för att 

vårdnaden om (dottern) flyttas över till (fadern).  

 
Vad gällde bedömningen om gemensam vårdnad var möjlig så menade tingsrätten att 

så som vårdnadsutredarna hade kommit fram till så fanns det möjlighet till 

fungerande samarbete vid tiden för utredningens färdigställande. Efter detta hade det 

dock inträffat saker som enligt tingsrätten medförde att föräldrarnas möjlighet till 

samarbete allvarligt hade försämrats. Rätten anförde att dottern som vid avgörandet 

var två år gammal kanske inte ens skulle känna igen sin far efter den tid som nu gått 

utan att de kunnat ha kontakt. Det kunde således inte enligt tingsrättens mening anses 

vara förenligt med dotterns bästa att förordna om gemensam vårdnad innan hon getts 
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tillfälle att via faktiskt umgänge återskapa en relation till sin far. Genom ett sådant 

umgänge skulle det också kunna återskapas en relation mellan föräldrarna som 

möjliggör ett framtida samarbete i frågor gällande dottern. 

 

I umgängesfrågan konstaterade hovrätten att det inte fanns någon klar och konkret 

risk för bortförande så som modern påstått. Den bevisning som modern förebringade 

avseende faderns olämplighet ansågs inte kunna tillmätas någon självständig 

betydelse i målet då uppgifter som utredningar och expertutlåtanden byggde på 

baserades på moderns egna uppgifter. Hovrätten ansåg att utredningen inte gav stöd 

för påståendet att fadern hade hotat eller utsatt modern för psykisk misshandel eller 

för att någon konkret risk förelåg för att modern i framtiden skulle utsättas för våld 

eller övergrepp. 

 

Ett umgänge mellan (dottern) och (fadern) kommer att innebära en risk för att 

(moderns) och dotterns bostadsort röjs. Risken för att denna uppgift röjs måste 

emellertid vägas mot (dotterns) rätt till och behov av att ha ett umgänge med sin far. 

 

Då fadern hade uppgett att han inte hade någon avsikt att försöka ta reda på 

var modern och dottern fanns och det av utredningen inte framgick att de kontakter 

som fadern tagit med anställda inom socialtjänst och sjukvård hade skett i syfte att 

försöka söka upp modern fann hovrätten att risken för att bostadsorten skulle kunna 

röjas inte utgjorde ett hinder för umgänge. Inte heller ansågs föräldrarnas bristande 

kommunikation med varandra medför utgöra ett hinder för umgänge. Inledningsvis 

beslutades ett umgänge med umgängesstöd. Hovrätten anförde att inget talade emot 

att umgänget mellan framtiden skulle kunna utvecklas till ett sedvanligt 

veckoslutsumgänge. Modern förelades att vid vite lämna ifrån sig dottern för 

umgänge. 

 

T 1041 - 15 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND 2016-03-24 

( ensam vårdnad – fastställt men avsagt umgänge) 

 

Då hovrätten avgjorde saken hade fadern meddelat att han avsade sig det av 

tingsrätten beslutade Skype-umgänget med de sju barnen och hovrätten upphävde 

detta umgängesförordnande. Modern hade beviljats sekretessmarkerade uppgifter. 
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Fadern hade i en tidigare dom bedömts vara olämplig som vårdnadshavare och 

modern tilldömdes då ensam vårdnad. Beträffande den för målet aktuella 

umgängesfrågan ansåg tingsrätten att utredningen i målet visat att barnen levt upp i en 

familj där det förekommit våld, kontroll och isolering och att fadern helt saknade 

förmåga att inse att han själv har skuld i den uppkomna familjesituationen med 

skyddad adress. Fadern hade försökt ta reda på var barnen bodde och pressade barnen 

på information vid umgängestillfällena. Fadern anförde att han inte var dömd för 

våldsbrott men att modern däremot vid ett tillfälle hade misshandlat honom. 

Tingsrätten skriver: 

 

Den brottmålsdom (fadern) åberopat visar om något, att parternas relationer är 

infekterade. Vid tillfället som avses i den domen gav (modern) (fadern) en örfil. Av 

domskälen framgår att händelsen föregåtts av en tydlig provokation. Påföljden 

stannade vid lägsta möjliga böter och yrkandet om skadestånd ogillades med 

hänvisning till provokationen. 

 

T 11529 - 15 SVEA HOVRÄTT 2016-03-24 

( gemensam vårdnad – fastställt umgänge ) 

 

Parternas överenskommelse fastställdes i hovrätten och tingsrättens dom ändrades 

bara avseende några justeringar i umgänget. Tingsrätten fastslog att vårdnaden om 

den då 1,5-årige sonen skulle vara gemensam. Ett omfattande umgänge med fadern 

fastställdes. Rätten vitesförelade modern. Modern hade erhållit sekretessmarkering 

och hävdade att fadern hade utsatt henne för fysiskt och psykiskt våld. Hon menade 

att fadern hade sökt ta reda på var hon och barnet bodde. Modern anförde: 

 

Sekretessmarkeringen omfattar även uppgifter kring (barnets) boende 

och förskola. (Fadern) har flera gånger försökt att spåra henne och (barnet), 

t.ex. genom att begära ut uppgifter från sjukvården, vilket framgår av intyg från  

vårdcentral -- (Fadern) har även kontaktat socialtjänsten där en ur personalen till 

slut av misstag försa sig och uppgav var (barnet) gick i förskola. Detta föranledde att 

hon och (barnet) var tvungna att flytta och (barnet) måste byta förskola. (Fadern) 

överklagade vidare X kommuns beslut att inte lämna ut uppgifter om var (barnet) går 

i förskola.  
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Fadern anförde att moderns uppgifter var oriktiga, att modern hade stort 

kontrollbehov och en historia med dokumenterad smärtproblematik. Två 

vårdnadsutredningar gjordes i målet. Den ena föreslog ensam vårdnad till modern 

med det uppgavs vara en risk för att fadern uteslöts ur barnets liv. En kompletterande 

utredning begärdes med samspelbedömning av fadern och barnet.  

 

Tingsrätten bedömde moderns uppgifter om övergrepp som vaga och oprecisa och 

utredning i målet gav inte stöd för att några sådana hade förekommit. Vad gällde 

faderns efterforskningar gällande barnet bedömde tingsrätten att detta inte kunde ligga 

honom till last då han var vårdnadshavare för barnet. Rätten bedömde inte det finnas 

någon risk för att barnet skulle fara illa vid umgängestillfällena. Tingsrätten bedömde 

att fadern otvivelaktigt hade bäst förmåga till tillgodose barnets behov av god och 

nära kontakt med båda föräldrarna. Om modern skulle erhålla ensam vårdnad 

bedömdes det finnas en risk för att hon skulle motarbeta barnets kontakt med fadern. 

Ensam vårdnad till fadern skulle dock innebära ett brott mot kontinuitetsprincipen 

vilket inte ansågs vara till barnets bästa. Gemensam vårdnad bedömdes, trots 

samarbetssvårigheter vara det alternativ som vägde tyngst.  

 

T 527-15 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND 2016-04-11 

( ensam vårdnad – fastställt umgänge ) 

 
I målet hade modern och dottern erhållit sekretessmarkering efter ett bråk mellan 

föräldrarna i samband med umgänge 2011 varefter modern gjorde en polisanmälan 

mot fadern. Förundersökning inleddes men lades ner. Modern flyttade i samband med 

händelsen till skyddat boende på annan ort under sex månader. Faderns umgänge med 

dottern upphörde i nio månader därefter. Hovrätten skriver att fadern har besökt 

dottern i den nuvarande skolan. 

 

Såväl hovrätt som tingsrätt ansåg föräldrarna var för sig lämpliga som 

vårdnadshavare. Konflikten föräldrarna emellan ansågs dock långvarig, den i målet 

aktuella tvisten var den tredje rättstvisten mellan parterna och båda instanser bedömde 

utsikterna till ett samarbete kring barnet inom överskådlig tid som mycket små. 

Hovrätten skriver att liksom vad tingsrätten funnit, så går det inte att bortse från 
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moderns rädsla för fadern även om parterna har olika uppfattning om vad som varit 

mellan dem. Utredning i målet visade inte att modern inte skulle ha medverkat till att 

få till stånd ett fungerande umgänge mellan barnet och fadern. Vårdnaden om barnet 

tillkom modern ensam. I domskälen kring vårdnadsfrågan nämndes ingenting om 

sekretessmarkeringen som sådan.  

 

Avseende umgängesfrågan så hade vårdnadsutredaren kommit fram till att barnet 

hade ett behov av kontakt med sin pappa och det främsta skälet till att svårigheten i 

kontakten mellan pappa och barn var den rådande sekretessmarkeringen. Dottern 

kände oro för att avslöja var hon bodde och enligt hovrättens bedömning bottnade 

oron även i föräldrarnas konflikt. Ingenting tydde enligt varken tingsrätten eller 

hovrätten på att dottern var rädd för fadern. 

 

Frågan är då om det på grund av sekretessmarkeringen eller av någon annan 

anledning finns skäl att även fortsättningsvis begränsa umgänget mellan (dottern) och 

(fadern). 

 

Hovrätten konstaterar att modern för närmare fem år sedan fick sina personuppgifter 

sekretessmarkerade. Enligt vad modern uppgett grundar sig Skatteverkets senaste 

beslut om att hennes och dotterns uppgifter alltjämt ska vara sekretessmarkerade på 

att fadern har letat efter dem. Hovrättens bedömning var, i enlighet med vad 

tingsrätten anfört, att inget tyder på att faderns försök att få tag på dotterns adress var i 

syfte att på något sätt trakassera modern. Fadern ansågs drivas av en uppriktig vilja att 

återuppta kontakten med sin dotter. I målet ansågs det inte finnas någon konkret 

uppgift som tyder på att modern eller dottern riskerar att utsättas för våld av fadern.  

 

”Det förhållandet att (modern) och (dottern) har en sekretessmarkering i 

folkbokföringen bör därför inte i sig hindra eller begränsa ett umgänge mellan 

(dottern) och (fadern).” 

 

T 5263-15 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE 2016-05-12 

( ensam vårdnad – fastställt umgänge ) 

  

Yrkandena i tingsrätten gällde vårdnaden vilken tillkom modern. Fadern överklagade 
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domen samt yrkade om umgänge. Prövningstillstånd i hovrätten gavs inte i 

vårdnadsfrågan. Parterna kom överens om ett umgänge som hovrätten fastslog. I 

hovrättens dom är inte längre moderns adressuppgifter sekretessmarkerade. Modern 

och barnet bor 35 mil bort från fadern. 

 

Tingsrättens bedömning av vårdnadsfrågan:  

Föräldrarna hade gift sig i Irak och modern kom till Sverige på anknytning till fadern. 

Föräldrarna hade sammanlevt en kortare period. Vid huvudförhandlingen var barnet 

14 månader gammal och hade träffat fadern endast två gånger. Modern fick 

sekretessmarkering och anförde att fadern hade slagit henne. Fadern anförde risk för 

att modern skulle föra barnet utomlands samt att hon var olämplig som 

vårdnadshavare som inte lät barnet ha någon kontakt med sin pappa. 

 

Vad gäller risk för bortförande ansåg tingsrätten att modern förvisso hade svag 

anknytning till Sverige men att det inte fanns några konkreta omständigheter som 

kunde styrka denna risk. Rätten konstaterade att barnets behov av kontakt med sin 

pappa inte hade blivit tillgodosett men anförde att ”utredningen visar dock inte att den 

bristande kontakten mellan (barnet) och hennes pappa skulle vara mer den ena 

partens fel än den andras.”  

 

Rätten ansåg inte att moderns uppgifter om våld var styrkta. Det ansågs inte klarlagt 

huruvida våld hade förekommit men modern uppgavs ha vantrivts hos faderns familj.  

Föräldrarna bedömdes inte ha den samarbetsförmåga som krävs för att gemensam 

vårdnad skulle vara aktuellt. Föräldrarna hade känt varandra endast en kortare tid och 

inte haft någon kommunikation det senaste året. De hade också mycket olika syn på 

vad som var bäst för barnet. 
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8. Riskbedömning 

 

Enligt 6 kap. 2 a § Föräldrabalken ska det vid bedömningen av vad som är bäst för 

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

utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far 

illa.  Hur dessa riskbedömningar ska göras i praktiken är något som det enligt min 

erfarenhet länge efterlysts tydligare anvisningar om. 

 

8.1 Riskbedömningar och bevisning 
 

Anna Kaldal har i sin avhandling Parallella processer gjort en rättsvetenskaplig 

studie av riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål. Hon skriver att en 

riskbedömning alltid handlar om att fastställa den felmarginal som kan accepteras. 

Bedömningen ligger nära en bevisvärderingssituation dvs. med vilken grad av 

säkerhet ett visst bevis talar i en viss riktning omsatt till med vilken säkerhet 

förhållandet i barnets miljö talar för att en viss skada kan komma att inträffa. 

Bevisvärdering framställs i doktrin som värdering av spåren av en händelse vilket 

skiljer sig från en riskbedömning som avser en prognostisk bedömning av en händelse 

i framtiden. I en riskbedömning kan aldrig bevisningen utgöra ett direkt spår av 

händelseförloppet utan är alltid en tolkning av tidigare uppkomna spår i förhållande 

till en framtidshypotes. En beviskedja inom bevisrätten innebär ett samband mellan 

tema och bevis som består av flera led. Sluttemat i en riskbedömning, prognosen, 

består därför alltid av en kedja där samtliga led inte behöver ta sikte på en framtida 

skada, men där det slutliga ledet alltid gör det.75 Innebörden av att fara illa också kan 

syfta på den psykiska belastning det kan innebära för ett barn att ha kontakt med en 

förälder som tidigare förgripit sig på barnet oavsett om det föreligger återfall i brott 

eller inte.  

 

Kännetecknande för indispositiva mål är vikten av att analysera konsekvenserna av 

alternativa utgångar i målet. Sanningssökandet i ett indispositivt mål ställer höga krav 

på utredningen. Beviskravet bör placeras på en nivå som kunskapsmässigt är möjligt 

att uppnå. Om beviskravet sätts för högt riskerar lagens skyddande intention att 

                                                
75 Kaldal s. 196-197 
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omintetgöras. Om beviskravet placeras för lågt kan andra viktiga intressen åsidosättas. 

Bevisövervikt beskrivs inom doktrinen som en möjlig bevisregel då målet är så 

materiellt riktigt beslut som möjligt. Bevisbördan är många gånger knuten till 

utredningsbördan. I ett indispositivt mål där domstolen ansvarar för utredningen 

kommer en kvarstående osäkerhet gå ut över den ena av parterna i det fall ett 

rättsfaktum inte har bevisats.76 Bevisbördan kan också placeras på den part som påstår 

något som avviker från en ursprungssannolikhet, något som liknar en rättslig 

presumtion. I det fall presumtionen är att det är bäst för de flesta barn att deras 

föräldrar har gemensam vårdnad kommer den part som hävdar motsatsen i fallet att 

behöva prestera bevisning upp till det beviskrav som ställs. Bristfällig bevisföring 

från en part får dock inte drabba tredjemansintresset, dvs. barnet, i ett indispositivt 

vårdnadsmål. I praktiken kan en part ändå drabbas av rättsförlust om de inte agerar 

aktivt och för in utredning till stöd för sitt yrkande.77 

 

Riskbedömning kan göras mindre öppen, mer strukturerad och förutsägbar om det i 

lagen anges bakgrundsrekvisit med särskilt angivna riskfaktorer. Det blir då fråga om 

en tvåstegsprövning som innebär att enbart då bakgrundsrekvisiten uppfylls går 

prövningen vidare till prognosen. I prognosprövningen omvandlas de bevisade 

riskfaktorerna till prognosfaktorer. Dessa prövas tillsammans med andra bevisfakta i 

förhållande till bevistemat. Detsamma gäller för hur konkret den framtida skadan 

formuleras i lagen. Ju öppnare skaderekvisit desto oklarare vad som är en riskfaktor 

kopplat till skadan.78 

 

Riskbedömningar i vårdnadsmål 
 

Barnets bästa är det centrala rekvisitet i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge 

i föräldrabalkens sjätte kapitel. Bestämmelsen är öppet formulerad för att kunna 

tillämpas med beaktande av det enskilda barnets behov och situationen i det specifika 

fallet. I förarbeten har uttryckts att barnets bästa ska bedömas utifrån kunskap och 

beprövad erfarenhet.79 Föräldrars behov av rättvisa får inte inverka på beslutet.  

 
                                                
76 Kaldal s. 207 
77 Kaldal s. 210 
78 Kaldal s. 211 
79 Prop. 2005/06:99 s. 40 
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Rekvisitet barnets bästa definieras av vissa angivna faktorer i lagen: skydd från att 

fara illa, en god och nära kontakt med båda föräldrarna samt barnets vilja. Dessa 

faktorer ska beaktas vid varje prövning. Vilken vikt de olika faktorerna ska tillmätas i 

förhållande till varandra har varierat över tid. Barnets kontakt med båda föräldrarna 

kom att betonas efter 1998 års lagändring medan vikten av barnets behov av skydd 

från en förälder som utsätter det för risk att fara illa betonas i samband med 2006 års 

lagändring.80 En översyn av denna lagändring är nu pågående och väntas klar den 16 

december 2016.81 

 

Formuleringen av barnets bästa tvingar rättstillämparen att söka svar utanför 

rättskällorna. Vad som utgör barnets bästa blir avhängigt vår kunskap om 

verkligheten. Den öppna formuleringen lämnar också utrymme för subjektiva inslag. I 

förarbeten till föräldrabalken anges att rekvisitet är en prognos och att prövningen i 

möjligaste mån ska innefatta både kortsiktiga och långsiktiga effekter. Bestämmelsen 

innebär ett krav på konsekvensanalys och domstolen ska väga olika alternativa utfall 

mot varandra, ta ställning till vilka konsekvenser de olika alternativen kan få och låta 

vad som är bäst för barnet vara avgörande.82  

 

Inför 2006 års lagändring betonades vikten av att beakta risken för att barnet far illa. 

Kaldal skriver att detta kan uppfattas på flera olika sätt. En tolkning är att risknivån 

har sänkts, dvs. att det krävs mindre allvarliga situationer än tidigare för att uppfylla 

riskrekvisitet. En annan tolkning är att ett för högt beviskrav knutits till 

bakgrundsfaktorn övergrepp. En tredje tolkning är att samma risknivå gäller men att 

risken alltid ska vara avgörande när den viktas i förhållande till de övriga faktorerna.83  

Risken ska vara knuten till någon av fyra bakgrundsfaktorer: risken för att barnet 

utsätts för övergrepp, risken för att någon annan i familjen utsätts för övergrepp, 

risken för att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar samt risken att barnet annars 

far illa. Dessa faktorer ska enligt lag ges särskild betydelse för bedömningen av 

barnets bästa. Det anges inte hur de olika faktorerna ska viktas mot varandra eller om 

det finns en viss hierarkisk ordning dem emellan.84 

                                                
80 Kaldal s. 214 
81 Dir 2014:84, Dir. 2016:13 
82 Kaldal s 215 med hänvisning till Prop. 1997/98 samt SOU 1997:116 
83 Kaldal s. 215 
84 Kaldal s 221 
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Ett faktum i en rättslig process som inte utgör ett bevisfaktum ska enligt den 

processrättsliga terminologin betraktas som rättsfakta. Det som utgör rättsfaktum ska 

formuleras i ett bevistema till vilket bevisbörda och beviskrav ska knytas. Barnets 

vilja utgör ett faktum men kan inte knytas till ett visst beviskrav. Barnets vilja ska 

dock alltid utredas och beaktas. Det samma gäller för barnets behov av en god och 

nära kontakt med föräldrarna. Risken för att barnet far illa utgör ett rättsfaktum i mer 

traditionell betydelse. Detta ska utredas, bevisas eller uteslutas. För faktorer som är av 

rättslig relevans men som inte kan kopplas till ett beviskrav använder Anna Kaldal 

begreppet tolkningsfakta vilket ska ställas upp i ett tolkningstema.85 

 

Domstolen uppfyller i allmänhet sitt utredningsansvar genom att begära in en 

vårdnadsutredning från socialnämnden enligt 6 kap 19 § 3 st. Föräldrabalken. 

Utredningens kvalitet får stor betydelse för utgången av målet. HD har anfört att det 

kan finnas skäl att bevilja prövningstillstånd i hovrätten om de skäl som tingsrätten 

anför för att avvika från vårdnadsutredarens bedömning inger tvivel.86 

 

Sluttemat i ett mål om vårdnad, boende och umgänge är alltid prognostemat barnets 

bästa. Barnets bästa kan ses som en tvåstegsprövning: först tolkningsfaktorerna och 

sedan prognostemat. Risken för att barnet far illa ingår enbart i prognostemat om risk 

har konstaterats. Information som ställts upp i bevistemat risk för att barnet far illa 

följer dock med i prövningen i form av bevisfakta istället för att konstituera 

rättsfaktumet risk om den framtida risken inte kan bevisas.87 I NJA 2000 s. 345 ledde 

dom om misshandel från pappans sida inte till ensam vårdnad till mamman p.g.a. den 

rättsliga grunden risk utan p.g.a. den rättsliga grunden samarbetssvårigheter. I NJA 

2006 s. 26 var mamman dömd för dråpförsök på pappan och hon var vid 

huvudförhandlingen inskriven på rättspsykiatrisk klinik. HD anger att då föräldrarna 

inte kan samråda direkt med varandra - pappan var rädd för mamman och inte ville ha 

direktkontakt med henne – så framstod inte gemensam vårdnad som väl förenlig med 

barnets bästa.  

 

                                                
85 Kaldal s. 222 
86 HD mål nr Ö 3459-09 
87 Kaldal s. 226 
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När den rättsliga grunden risk är utesluten förefaller domstolen bedöma att ett 

umgänge är i enlighet med barnets bästa.88 En riskfaktor kan vägas upp av 

skyddsfaktorer eller grad av exponering för risken. En förälder med våldsproblematik 

kan bedömas vara en riskförälder i förhållande till frågan om vårdnad och boende 

vilket inte med automatik betyder att allt umgänge utesluts.89 

 

Gränsen mellan en konstaterad riskfaktor och graden av risk är inte distinkt. 

Allvarligheten i riskfaktorn måste vägas samman med sannolikheten för risken.  

Med riskfaktorn övergrepp riktade mot barnet avses både fysiska och psykiska 

övergrepp. Bevistema kan utgöras av tidigare övergrepp mot barnet, övergrepp mot 

andra barn och hot om övergrepp.90 Det framgår av förarbeten att ett påstående om 

övergrepp ska beaktas vid riskbedömningen i vårdnadsmålet även om en 

förundersökning hos polisen har lagts ned.91 Motsatsvis innebär inte en fällande dom 

med automatik att tillräcklig risknivå är uppfylld vid riskbedömningen i ett 

vårdnadsmål.92 Frågan är, skriver Anna Kaldal, vilket beviskrav som ska ställas på 

bakgrundstemat, dvs. riskfaktorerna och vilket bevisvärde en nedlagd 

förundersökning eller friande dom ska tillmätas. Bakgrundstemat bygger inte på en 

prognos och beviskravet styrkt skulle därmed vara möjligt att uppnå rent 

kunskapsmässigt. Det är inte tillräckligt att det görs sannolikt att det förekommer 

missbruk eller övergrepp i barnets miljö. Beviskravet i såväl vårdnads- som LVU-mål 

bör nå upp till beviskravet styrkt vilket rätten till familjeliv enligt EKMR och 

presumtionen för föräldrar och barns rätt till en god och nära kontakt talar för.  

 

När bakgrundsrekvisitet anses styrkt görs riskbedömningen, prognosen, i steg två. Om 

bakgrundsrekvisitet inte har nått upp till nivån styrkt men ändå handlar om allvarliga 

riskfaktorer har domstolen löst detta med att hänvisa till att exempelvis mammans oro 

inverkar på föräldraförmågan eller att föräldrarna inte kan ha gemensam vårdnad p.g.a. 

samarbetsproblem. I vårdnadsmål kan den förälder som hävdar risk förlora del i 

vårdnaden vid en bristfällig utredning med hänvisning till umgängessabotage.93 Flera 

avgöranden har prövats med resonemang om huruvida umgängessabotage kan 
                                                
88 Kaldal s. 232 
89 Kaldal s. 242 
90 Kaldal s 235 
91 Prop. 2005/06 s.42 
92 Kaldal s. 235 
93 Kaldal s. 343 
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medföra att föräldern anses olämplig som vårdnadshavare. I dessa fall har barnets 

behov av trygghet (kontinuitetsprincipen) viktas mot behovet av kontakt med den 

andra föräldern med olika utfall beroende på barnets ålder och tidigare förhållanden. 

 

I steg två bedöms frågan om graden av risk, dvs. risknivån. Vad gäller barns 

utveckling är samverkan mellan risk- och skyddsfaktorer tillika samband mellan miljö 

och skada ett komplext område. Att förutsäga mänskligt beteende är svårt och det 

finns inte tillräckligt kunskapsmässigt stöd för säkra prognoser vid olika 

riskföreteelser. Det går förmodligen inte att uppnå högre grad av säkerhet än vad som 

på en sannolikhetsskala skulle betecknas som sannolikt. Vid en för högt placerad 

risknivå däremot riskeras andra än bara mycket allvarliga situationer att förbises.94  

 

”En riskbedömning kan inte bli säkrare än den information som finns vid tidpunkten 

för beslutet. Denna måste ändå vara fullgod och tillämpas med korrekt kunskap.”95 

 

Konkret risk 

 

I förarbeten anges att det inte måste vara ställt utom allt tvivel att förhållanden 

kommer att inträffa men det ska föreligga konkreta omständigheter som talar för en 

risk för skada.96 Den faktiska risknivån skiljer sig åt mellan vårdnad och umgänge. 

Föreligger konkret risk vid umgänge kan risken sänkas genom umgänge i närvaro av 

umgängesstöd medan vårdnaden inte kan begränsas på samma sätt. Kaldal skriver att i 

praktiken torde risknivån för begränsning i vårdnaden på grund av risk ligga på 

samma nivå som påtaglig risk för skada i LVU vilket i sin tur är huvudregeln för 

domstolens skyldighet att överflytta vårdnaden från en förälder på grund av 

bestående fara. Med detta följer att en förälder som inte medges del i vårdnaden om 

ett barn på grund av risk också skulle förlora den faktiska omsorgen om barnet med 

stöd av LVU i det fall den andra föräldern inte hade tillräcklig omsorgsförmåga.97 

 

 

                                                
94 Kaldal s 271-272 
95 Kaldal s. 272 
96 Prop. 1992/93:139 s. 37 
97 Kaldal s. 334 
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8.2 Vilka riskbedömningsinstrument används av praktiker? 
 

8.2.1 Socialtjänsten 

 

2007 publicerade Socialstyrelsen en sammanställning av kunskapsläget om hur 

riskbedömningar ska göras när socialnämnden utreder frågor om vårdnad, boende och 

umgänge. Utredningar som rör frågor om vårdnad, boende och/eller umgänge 

konstateras vara komplicerade, utredaren måste värdera information från flera 

personer, som ofta är motsägelsefull. Vid tiden för sammanställningen fanns ingen 

svensk forskning med tillräckligt starkt vetenskapligt underlag för att vara till stöd för 

socialnämnden när den ska göra riskbedömningar i samband med dessa utredningar.  

 

Forskning från andra områden visar emellertid att beslut som vägleds av en 

standardiserad riskbedömning är att föredra framför beslut som enbart baseras på 

kliniska bedömningar.98 

 

Hittills har ingen vägledning om bedömningsinstrument tillhandahållits. 2015 

övergick ansvaret för frågor om vårdnad, boende och umgänge från Socialstyrelsen 

till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.  

 

8.2.2 Polisen 

 

I en rapport från Rikspolisstyrelsen presenterades en utvärdering av Uppsalapolisens 

arbete med riskbedömningar för upprepade brott i nära relationer. Utvärderingen visar 

att SARA:SV som är det instrument som används av polisen av Uppsala län inte 

fungerar i den utsträckning som man önskar. Samma problem har identifierats av två 

andra instrument som används inom polisen Skånemodellen och Check-10(+).  

 

En begränsad omstart är nödvändig för att få riskbedömningsarbetet inom polisen att 

fungera. Resurserna räcker inte för att genomföra strukturerade riskbedömningar 

med tillräcklig kvalitet i alla ärenden som rör våld, inte ens våld i nära relationer.99 

 
                                                
98 Socialstyrelsen 2007 s. 25 
99 Rapport 2014:6 s. 70 
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9. Varför är inte frågan om sekretessmarkering 

lagreglerad?  
 

JO har som tidigare refererats konstaterat att genom en handläggningsregel har ett 

förvaltningsinstitut vuxit fram. Från rättslig synpunkt ansågs i princip inga 

invändningar finnas mot dessa handläggningsrutiner. I utredning efter utredning har 

saken stötts och blötts under årtionden, här följer ett urval. Vad bidde det då?  

 

9.1 Några folkbokföringsfrågor SOU 1996:68 

- någon annan får utreda 

 

Utredningen skulle se över lagen om fingerade personuppgifter och även vissa frågor 

med anknytning till folkbokföringslagen. I den efterföljande propositionen 1997/98:9 

konstaterade regeringen i likhet med utredningen att skyddsåtgärder bör inledas med 

övervägandet om sekretessmarkering är en tillräcklig åtgärd innan man överväger att 

ta till de mer ingripande åtgärderna kvarskrivning och fingerade personuppgifter.  

 

Vid remissrundan tog Riksskatteverket upp behovet av en lagreglering av formerna 

för registrering av sekretessmarkeringen. En enskild som inte beviljats 

sekretessmarkering ansågs behöva få möjlighet att få frågan överprövad och en 

lagreglering antogs bidra till en mer enhetlig tillämpning. Regeringen menade i 

propositionen att det finns skäl som talar för en lagreglering men att frågan var 

komplicerad och behövde övervägas ytterligare. Frågan låg inom ramen för 

Brottsofferutredningens arbete. Regeringen framhöll att ett fungerande sekretesskydd 

förutsätter att andra myndigheter hanterar sekretessmarkeringen på rätt sätt och kort 

sagt inte sjabblar bort Skattemyndigheternas betydande arbete genom dåliga rutiner.  

 

”Markeringen innebär att det finns en dokumenterad förföljelserisk.”100 

 

9.2 Brottsofferutredningen SOU 1998:40   

- inte i brottsoffrets intresse 

 
                                                
100 Prop. 1997/98:9 s. 36 
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Utredningen syftade till att utvärdera de åtgärder på brottsofferområdet som vidtagits 

under de tio senaste åren samt att komma med förslag för att förbättra brottsoffrens 

situation.101 

 

Frågan om om sekretessmarkeringen borde lagregleras i enlighet med 

Riksskatteverkets remissvar diskuterades. Fördelen skulle vara att en person skulle få 

möjlighet att överklaga skattemyndighetens beslut att inte bevilja sekretessmarkering 

och en lagreglering ansågs främja en enhetlig rättstillämpning. Det anfördes i 

utredningen att den som får avslag på en ansökan om sekretessmarkering har 

möjlighet att återkomma till skattemyndigheten med ytterligare utredning till stöd för 

sin begäran. Dessutom menade man att en överklagningsmöjlighet inte har någon 

större betydelse eftersom en sekretessmarkering bara är en varningssignal. 

 

Enhetlig rättstillämpning ansågs kunna bli svårt att uppnå även med en lagreglering. 

Problemet syntes enligt utredningen vara att tillämpningen av sekretessmarkering 

blivit för generös då en obefogad sekretessmarkering inte kan överklagas. Skälen 

bedömdes inte ha någon större tyngd ur brottsoffersynpunkt och 

Brottsofferutredningen konstaterade att de inte skulle beaktas inom ramen för denna 

utredning. 102 

 

9.3 Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer SOU 2002:71  

 -skyddad folkbokföring och säkrare riskbedömningar 

 

Personsäkerhetsutredningen, SOU 2004:1, hade i uppdrag att utforma ramen för ett 

program till skydd för bevispersoner m.fl. Det ansågs lämpligt att börja arbetet med 

att ta fram förslag på ökade skyddsåtgärder för utsatta kvinnor och barn och förslag 

presenterades i delbetänkandet SOU 2002:71.103 Man konstaterade att våld i en nära 

relation kan se ut på olika sätt och numera delas in i fyra grupper: fysiskt, psykiskt 

och sexuellt våld samt ekonomiskt förtryck. I betänkandet behandlas främst de tre 

förstnämnda typerna av våld.104  

 
                                                
101 SOU 1998:40 s 68 
102 SOU 1998:40 s 328-329 
103 SOU 2002:71 s 37-38 
104 SOU 2002:71 s 41 
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I betänkandet skrivs att räckvidden av artikel 8 i Europakonventionen inte är 

begränsad till att staten ska avhålla sig från ingrepp i den skyddade rättigheten, alltså 

rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv utan att staten även har en skyldighet att 

vidta positiva åtgärder för att skydda enskilda individer, som utsatta kvinnor. Staten 

kan således anses ha brutit mot artikel 8 genom att inte ha tillhandahållit ett 

tillräckligt rättsligt skydd. 105  

 

Bland de aktörer som kommer i kontakt med misshandlade kvinnor nämns i 

betänkandet socialtjänsten. Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor regleras i 

SoL. I 5 kap. 11 SoL anges att socialnämnden bör verka för att den som utsatts för 

brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör särskilt beakta att de 

kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara 

i behov av hjälp för att förändra sin situation. Något krav på att mannen ska vara 

dömd eller ens polisanmäld för brott finns inte. Tanken är att socialnämnden på ett 

mycket tidigt stadium ska kunna erbjuda hjälpinsatser till en kvinna som behöver det. 

Det kan handla om att ordna en tillfällig bostad åt en kvinna som utsatts för 

misshandel i hemmet.106 

 

Säkrare riskbedömningar 

 

För att effektivt bekämpa våld i nära relationer behöver arbetet med detta bedrivas 

strukturerat. I utredningen skrivs att det kan vara mycket svårt att göra korrekta 

riskbedömningar i familjevåldsärenden. Det pågick vid tiden projekt inom olika 

polismyndigheter med arbete med olika riskbedömningsinstrument. I utredningen 

fastslås att arbetet med att utforma metoder och riktlinjer för säkrare riskbedömningar 

måste intensifieras och samarbete med polisen på samma sätt som vid kvarskrivning 

efterlystes. Nära kopplat till denna fråga ansågs polisens möjligheter att i olika 

register bevara och behandla personuppgifter i samband med riskbedömningar då 

dessa uppgifter kan vara betydelsefulla vid larm om ett nytt hot. 107 Utredningens 

                                                
105 SOU 2002:71 s 43 
106 SOU 2002:71 s 52, prop 1997/98:55 s 137 
107 SOU 2002:71 s 81 och s.83 
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bedömning var att Rikspolisstyrelsen skulle få i uppdrag att utforma riktlinjer för 

riskbedömningar i ärenden om våld i nära relationer.108 

 

Att förfarandet med sekretessmarkering (”spärrmarkering”) inte var lagreglerat och 

därmed ej möjligt att överklaga beskrevs upplevas som ett problem. Andra problem 

som togs upp var att sekretessmarkering inte ansågs ge tillräckligt starkt skydd, att 

giltighetstiden av en markering på ett år kunde upplevas för kort samt att uppgifter 

trots sekretessmarkering kunde läcka ut.  

 

Skyddad folkbokföring 

 

Utredningens slutsats var att det förelåg behov av att förändra förfarandet gällande 

handläggningen av skyddade personuppgifter. Att försöka lösa problemen med att 

lagreglera förfarandet med sekretessmarkering ansågs inte vara en framkomlig väg. 

Utredningens förslag var istället att ett nytt institut; skyddad folkbokföring skulle 

införas. Personer som utsätts för hot och förföljelse skulle med detta institut kunna 

folkbokföras med ett högre sekretesskydd än vanlig folkbokföring. Registrering 

föreslogs ske enbart efter ansökan av den enskilde och förutsättningarna för att medge 

en sådan skyddad folkbokföring skulle vara desamma som gäller vid kvarskrivning. 

Skyddad folkbokföring skulle bara medges om den enskildes behov av skydd inte kan 

tillgodoses genom besöksförbud eller på annat sätt. Ett beslut om skyddad 

folkbokföring skulle fattas av skattemyndigheten och kunna överklagas av den 

enskilde. Beslutet skulle medges för högst tre år i taget och för utredning om skyddad 

folkbokföring skulle skattemyndigheten få anlita biträde av polismyndighet. Omvänt 

skaderekvisit ska gälla för en person med skyddad folkbokföring dvs. presumtion för 

sekretess.109 

 

I utredningen ställdes frågan om de nuvarande reglerna om kvarskrivning skulle fylla 

någon funktion i det nya systemet. Det skulle dock kunna finnas intresse av att kunna 

kombinera de två instituten. Sekretessmarkering/spärrmarkering som icke lagreglerat 

förfarande förutsågs fortsätta komma att användas men sannolikt i mindre 

utsträckning.  
                                                
108 SOU 2002:71 s 94 
109 SOU 2002:71 s. 102 
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”Det nya institutet är tänkt att ge många av dem som idag har en spärrmarkering ett 

bättre skydd samtidigt som det bör leda till en uppstramning av den praktiska 

hanteringen av uppgifterna hos myndigheterna.” 110 

 

9.4 Stalkningsutredningen, SOU 2008:81 

- utredas vidare inom ramen för Folkbokföringsutredningen 

  

Stalkningsutredningen hade i uppdrag att utreda vilka skyddsåtgärder som var 

lämpligast för att förstärka skyddet för personer som utsätts för hot och förföljelse 

bl.a. stalkning. Utredningen skulle även se över bestämmelserna gällande 

sekretesskydd för bostadsadresser och skyddade personuppgifter.111 

 

I utredningen föreslogs att lagen om besöksförbud skulle ersättas med en ny lag om 

kontaktförbud. I utredningen hänvisades till rapporter från Brå som visat att ca en 

tredjedel av alla meddelade besöksförbud överträddes.  

 

I utredningen konstaterades att ett besöksförbud syftar till förhindra brott men att det 

enligt praxis var svårt, näst intill omöjligt, att meddela ett besöksförbud om inte 

tidigare brottslighet kunnat påvisas. Enligt utredarnas mening hade betydelsen av 

tidigare brottslighet kommit att få allt för stor betydelse.  

 

Gällande sekretessmarkering så var utredningens bedömning att det ur 

brottsofferperspektiv fanns starka skäl som talade för en lagreglering av formerna för 

sekretessmarkering. Frågan föreslogs behandlas vidare inom ramen för 

Folkbokföringsutredningen.112 Den ordning med skyddad folkbokföring som 

föreslagits i Personsäkerhetsutredningen ansågs få stora negativa konsekvenser för 

den enskilde och skulle behöva kombineras med sekretessbrytande 

undantagsbestämmelse som riskerade att bli så vidsträckt att huvudregeln skulle 

förlora sin funktion.113  

 
                                                
110 SOU 2002:71 s. 104 
111 SOU 2008: 81 s. 16 
112 SOU 2008:81 s. 238 
113 SOU 2008:81 s. 244 



83 
 

 83 

9.5 Folkbokföringsutredningen, SOU 2009:75 

 

Finansdepartementet hade gett en särskild utredare i uppdrag att göra en allmän 

översyn av folkbokföringslagen (1991:481). I huvuddirektiven till utredningen fanns 

bl.a. uppdraget att utreda om det var lämpligt att införa en författningsreglering av 

sekretessmarkering av uppgifter i folkbokföringsdatabasen.114 Frågan bestod av två 

deluppdrag. Det ena var att se över huruvida det fanns förutsättningar för att i 

författning reglera förfarandet med sekretessmarkering samt att utreda om det var 

lämpligt att införa en skyldighet för Skatteverket att sekretessmarkera uppgifter i 

folkbokföringsdatabasen.115 Om en sådan skyldighet skulle bedömas föreligga skulle 

även överklagningsmöjligheten av ett sådant beslut utredas.  

 

Det andra deluppdraget var att se över hur sekretessmarkerade uppgifter i 

folkbokföringsdatabasen hanterades då andra myndigheter överför dessa uppgifter 

och i det fall brister härvidlag kunde konstateras skulle utredaren lämna förslag på 

lämpliga åtgärder.  

 

Bristande rättssäkerhet 

 

I folkbokföringsutredningen fastslogs att det fanns ett behov av att reglera förfarandet 

för Skatteverkets prövning av en enskilds behov av skydd mot våld, hot eller annan 

förföljelse. Genom en författningsreglering skulle det tydligare framgå vilka kriterier 

Skatteverket skulle ha att beakta och vilka åtgärder den enskilde behöver vidta.116 

 

”Den sekretessmarkering till skydd mot våld, hot eller annan förföljelse som 

Skatteverket för in i folkbokföringsdatabasen har fått ett mycket stort genomslag i 

samhället. Den har fått en särställning jämfört med andra sekretessmarkeringar. 

Trots att den bara är en varningssignal har Skatteverkets sekretessmarkering kommit 

att ”leva sitt eget liv”, med en relativt utvecklad intern praxis inom verket för när den 

ska föras in och tas bort.” 

 

                                                
114 SOU 2008:60 s.11  
115 SOU 2009:75 s 395 
116 SOU 2009:75 s 409 
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Enligt utredningen finns en stark tendens hos myndigheter att stödja sig på 

Skatteverkets bedömning i fråga om sekretessen. Utredningen konstaterade att 

sekretessmarkering eller begreppet ”skyddade personuppgifter” är känt bland 

allmänheten och att funktionen är viktig för det ökande antal medborgare som är 

förföljda.  

 

Man ansåg dock att inskränkningar i den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen 

måste övervägas noggrant och då sekretessmarkeringar inte är författningsreglerat 

ansågs oförutsägbarheten, brister i rättssäkerhet och den obefintliga 

överprövningsmöjligheten vara problem kopplade till den rådande ordningen. Skyddet 

ansågs också ha brister vad gäller olika myndigheters tillämpning av skaderekvisitet 

för den enskilda.  

 

Uppgift om skyddsbehov 

 

Förslaget som lämnades i utredningen var att det skulle införas en skyldighet för 

Skatteverket att i Folkbokföringsregistret efter ansökan registrera en uppgift om att en 

enskild eller en närstående till denna kunde komma att utsättas för hot och våld och 

därmed hade ett skyddsbehov.  

 

Uppgiften om skyddsbehov föreslogs omprövas senast inom tre år från dagen för 

registrering. En uppgift om skyddsbehov ansågs vara fristående från bestämmelserna i 

offentlighets- och sekretesslagen. Den rådande markeringen innehöll bara information 

om lagrum medan en uppgift om skyddsbehov skulle ge ett tydligt besked om att det 

förelåg en hotsituation. Uppgiften om skyddsbehov skulle enligt förslaget aviseras till 

övriga myndigheter som därmed skulle få kännedom om skyddsbehovet. I förslaget 

ingick även möjligheten att överklaga beslut om uppgift av skyddsbehov.  

 

Till utredningen om skyddsbehov föreslogs Skatteverket hämta in yttrande från 

polismyndigheten eller från annan uppgiftslämnare. Utgångspunkten antogs vara att 

det pågick en förundersökning om den påstådda brottsligheten varför polisen antogs 

ha den bästa bilden av den aktuella situationen.  
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Utredningen föreslog att ett omvänt skaderekvisit skulle införas för uppgift om 

skyddsbehov motsvarande den som gäller för ärenden om fingerade personuppgifter. 

Detta för att kunna inhämta uppgifter från exempelvis socialnämnden med starkare 

sekretess. Sekretessen föreslogs gälla hos andra myndigheter som får tillgång till 

uppgifterna.  

 

Barn med skyddsbehov 

 

Det hade tidigare framförts att det vore lämpligt att Skatteverket regelmässigt begär in 

yttrande från socialtjänsten avseende barnen innan beslut fattas. I 

folkbokföringsutredningen gjordes dock följande bedömning:  

 

”Om den person som utgör hotet också är en förälder är det naturligtvis så att om 

adressen är sekretessbelagd kan det skära av barnets kontakt med föräldern. Vi 

menar dock att behovet av säkerhet väger tyngre än behovet av kontakt med den 

andre föräldern. Om Skatteverket, utifrån den hotbild som föreligger gör 

bedömningen att även barnet har ett skyddsbehov har vi svårt att se vad 

socialtjänsten kan anföra som skulle ändra den bedömningen. Det tar därför alltför 

mycket resurser i anspråk att kräva att Skatteverket regelmässigt hämtar in ett 

yttrande från socialnämnden i de fall det är fråga om att bedöma barns skyddsbehov. 

Däremot kan det i vissa fall vara befogat att göra så.”117 

 

Interimistiskt beslut om skyddsbehov föreslogs gälla tills ärendet vunnit laga kraft.  

 

Skydd mot en vårdnadshavare 

 

I utredningen föreslogs att en vårdnadshavare ensam skulle kunna ansöka om uppgift 

om skyddsbehov om syftet med ansökningen är att skydda barnet mot den andra 

vårdnadshavaren. En stor del av de personer som vid tiden för utredningen hade 

sekretessmarkering uppgavs i utredningen vara barn.  

 

                                                
117 SOU 209:75 s 420 
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”Många av dessa barn har en markering inte i första hand för att de själva riskerar 

att utsättas för personförföljelse, utan för att det inte genom barnet ska gå att hitta 

den förälder som barnet bor tillsammans med och som är utsatt för 

personförföljelse.” 

 

Ett alternativ menades vara att den hotade vårdnadshavaren skulle ansöka om ensam 

vårdnad men detta skulle inte avhjälpa det akuta behovet av skydd då en 

domstolsprövning även vid interimistiska beslut kan dröja. Utredarna menade också 

att den hotande vårdnadshavaren medvetet skulle kunna undanhålla sig delgivning, 

vilket ytterligare skulle förlänga handläggningstiden. 

 

I utredningen konstaterades att om situationen är så allvarlig att det finns behov av 

skydd borde det stå klart att förutsättningar för gemensam vårdnad saknas.118  

”För att undvika de problem som svårigheten med sekretessbelagda uppgifter 

avseende barn för med sig krävs att den vårdnadshavare som barnet bor tillsammans 

med erhåller ensam vårdnad.”119 

 

Det föreslogs att Skatteverket skulle underrätta socialnämnden när en uppgift om 

skyddsbehov avseende ett barn förts in i folkbokföringsdatabasen för att säkerställa att 

socialnämnden skulle ha kännedom om situationen.  

 

En sekretessmarkering som ger fullgott skydd kan innebära att den sökande har svårt 

att styrka att ett hot föreligger vilket kan leda till att markeringen tas bort för tidigt 

och förföljelsen återupptas. En uppgift om skyddsbehov föreslogs omprövas senast 

inom tre år för registreringen.120   

 

Bland remissinstanserna fanns Malmö tingsrätt som tillstyrkte förslaget och betonade 

vikten av en noggrann prövning av behovet av skydd eftersom registreringen kan få 

betydelse i andra sammanhang t.ex. i en vårdnads- och umgängestvist. Malmö 

tingsrätt underströk också den vikt som en brottmålsdom bör tillmätas vid 

bedömningen av skyddsbehov.  

                                                
118 SOU 2009:75 s. 426 
119 SOU 209:75 s. 429 
120 SOU 2009:75 s. 415 



87 
 

 87 

 

9.6 Skydd för personuppgifter för hotade och förföljda personer, Ds 2013:47  

 

Utredaren hade i juni 2011 fått i uppdrag att biträda Justitiedepartementet att lämna 

förslag gällande skyddade personuppgifter i syfte att höja skyddsnivån och 

rättsäkerheten för personer som riskerar att utsättas för brott. Utgångspunkten var 

Stalkningsutredningens förslag om skydd för personuppgifter och Folkbokföringens 

förslag om att införa uppgift om skyddsbehov i folkbokföringsdatabasen. I uppdraget 

ingick också att överväga om Skatteverket, Polisen eller någon annan myndighet 

skulle göra de riskbedömningar som krävs och om beslutet om skyddsåtgärder skulle 

fattas av denna myndighet.121  

 

Hot- och riskbedömningar 

 

I promemorian skrivs att grundläggande för alla skyddsåtgärder är frågan om 

adekvata hot- och riskbedömningar.”122 Ett fortlöpande utvecklingsarbete med detta 

beskrevs bedrivas, bl.a. av Rikspolisstyrelsen.  

 

”Sekretessmarkering är en relativt enkel åtgärd som har stöd i offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) och som, trots vissa brister, får anses effektiv i de flesta 

fall.”123  

-- 

”Dagens ordning är inte problemfri. En närmast administrativ handläggningsrutin 

som saknar rättsverkningar, och som inte innefattar myndighetsutövning, har i 

praktiken blivit ett formellt rättsinstitut i kedjan av åtgärder för att skydda förföljda 

eller hotade personers personuppgifter.” 

 

Utredaren skriver att markeringens högst begränsade innebörd i kombination med 

risken för betydande konsekvenser i det fall uppgifterna lämnas ut trots sekretessen 

anses tala för en generös tillämpning och därmed låga krav. Åtgärdens stora 

genomslag, inte bara för senare sekretessprövningar utan ”emellanåt också i t.ex. 

                                                
121 Ds 2013:47 s 3 
122 Ds 2013:47 s 36 
123 Ds 2013:47 s. 94  
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vårdnads- och umgängestvister”, och den enskildes behov av att sekretesskydd 

verkligen kommer att upprätthållas vid en prövning innebär att ”kraven i praktiken 

sätts lika högt som enligt den tillämpliga sekretessregeln”. Skatteverket kräver ett 

konkret hot och att det objektivt sett föreligger risk för förföljelse.124  

 

Oavsett om sekretessmarkeringen är obligatorisk eller inte har den endast funktionen 

av att indikera behovet av att pröva sekretessfrågan. Slutsatsen blir enligt utredaren att 

sekretessmarkering i folkbokföringen som grundform för skyddade personuppgifter 

alltid kommer att lida av vissa brister. Av förvaltningsrättsliga skäl torde det därför 

inte vara möjligt att konstruera en sekretessmarkering som kan bli föremål för ett 

överklagande, skriver utredaren. En annan princip är att sekretess hos en myndighet 

bara överförs till en annan i vissa, särskilt reglerade fall. Samma uppgift kan bli 

föremål för prövning enligt olika sekretessbestämmelser hos olika myndigheter.125  

 

Istället för att vidareutveckla dagens ordning med sekretessmarkering borde enligt 

utredaren andra alternativ övervägas. Sekretessmarkeringen behövde dock kvarstå 

som skyddsåtgärd i väntan på att en ny. Utredaren ansåg dock att det fanns anledning 

att överväga om handläggningsregler för sekretessmarkering i folkbokföringen borde 

införas då det saknades föreskrifter gällande detta.126  

 

Utredaren skriver att Skatteverket har upparbetat väl etablerade rutiner. JO127 har 

uttalat att en myndighet måste ha betydande frihet att fastställa rutiner för hur 

sekretessmarkering ska ske samt tillämpa dem i enskilda fall vilket talar emot en 

närmare reglering av tillämpningen av sekretessmarkering i folkbokföringen i lag 

eller förordning.  

 

”Däremot kan en myndighet själv välja att skapa tydligare regler och främja en 

enhetlig tillämpning genom myndighetsföreskrifter, vilket i fråga om 

sekretessmarkering i folkbokföringen framstår som en lämplig åtgärd. Skatteverkets 

nuvarande handläggning av frågan om sekretessmarkering får anses vara 

                                                
124 Ds 2013:47 s. 95 
125 Ds 2013:47 s. 96 
126 DS 2013:47 s. 97 
127 JO beslut den 20 november 2009 i ärende 3620-2008 
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ändamålsenlig och skulle kunna ligga till grund för sådana föreskrifter. Något 

särskilt bemyndigande behövs inte.”128 

 

Utredaren ansåg dock att det behövs ett stärkt samarbete mellan myndigheter i 

aktuella ärenden. Skatteverket bör därför ha möjlighet att begära biträde av polis och 

socialnämnd i dessa ärenden. Att göra ett sådant biträdande obligatoriskt ansågs inte 

nödvändigt i alla situationer ”med hänsyn till prövningens begränsade innehåll”. 

Minst lika viktigt ansågs vara att socialnämnden där den berörda personen är bosatt 

får kännedom om sekretessmarkeringen för att kunna bistå denne. Underrättelse när 

markeringen avser ett barn bör införas.129 

 

9.7 Prop. 2013/14:178 

 

I den efterföljande propositionen konstateras att ett stort antal personer utsätts för 

våld, hot och trakasserier i sin vardag varav en del avser våld i nära relationer. Det är 

främst kvinnor som riskerar att utsättas för våld av en man de har haft eller har en 

relation med. Regeringens målsättning är att alla ska kunna leva i trygghet och 

säkerhet.130 Målet är också att skapa en sammanhållen och konsekvent reglering på 

området och regeringen har för avsikt att i ett annat sammanhang samlat överväga 

dessa frågor. Regeringens förslag stannade således vid lagförslaget enligt Ds 2013:47 

om att Polismyndigheten och socialnämnden på Skatteverkets begäran ska lämna 

biträde vid utredning om kvarskrivning och sekretessmarkering i folkbokföringen.  

 

Regeringen bedömde det inte nödvändigt att Skatteverket skulle underrätta 

socialnämnden om ett barn medges kvarskrivning, däremot bedömdes det behöva 

införas en skyldighet för Skatteverket att underrätta socialnämnden i det fall en 

sekretessmarkering för barn har förts in i folkbokföringsdatabasen.131 

 

Bland remissinstanserna anförde Socialstyrelsen att det var otydligt vad 

socialnämndens roll konkret skulle vara. Länsstyrelsen i Östergötlands län anförde att 

den enskilde själv borde ges rätt att bestämma vilka kontakter Skatteverket ska ta och 
                                                
128 Ds 2013:47 s 98 
129 Ds 2013:47 s 99 
130 Prop 2013/14:178 s 6 
131 Prop 2013/14:178 s 10 
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vem som ska biträda Skatteverket vid en utredning om skyddsombud. 

Barnombudsmannen efterfrågade nationella riktlinjer för hur riskbedömningen ska 

göras inför ett beslut om skyddade personuppgifter.132 

 

Lagrådet anförde att det starkt kan ifrågasättas om det är motiverat att införa en 

lagändring som endast upplyser att även socialnämnden liksom idag ska lämna biträde 

om Skatteverket begär det.133  

 

Trygghetsutredningen SOU 2015:69 

 

Uppdraget gällde åter att föreslå åtgärder för att ge ett förstärkt skydd för hotade och 

förföljda personers personuppgifter. Förslag skulle även lämnas gällande en mer 

sammanhållen ordning för hot- och riskbedömningar för olika skyddsåtgärder.134  

 

Skyddsåtgärden kvarskrivning förelås i utredningen ersättas med skyddad 

folkbokföring. Namnändringen sägs bättre spegla åtgärdens innebörd. Åtgärden ska 

kunna vidtas för obestämd tid och utan krav på en genomförd flyttning. Skyddad 

folkbokföring ska kunna beslutas i kombination med kontaktförbud och andra 

skyddsåtgärder. Skatteverket ska begära biträde av Polismyndigheten vid utredning av 

frågor om skyddad folkbokföring för att säkra kvaliteten i ärendena. Skatteverket ska 

snarast underrätta bosättningskommunen om ett skolpliktigt barn som efter flyttning 

har medgetts skyddad folkbokföring. För barn som bereds vård enligt lagakraftvunnet 

beslut om LVU ska socialnämnden kunna ansöka om skyddad folkbokföring då hotet 

avser båda barnets vårdnadshavare.135 Sekretessen för uppgifter om skyddad 

folkbokföring ska stärkas inom alla myndigheter och verksamheter.  

 

Kravet för att få skyddad folkbokföring bör enligt betänkandet inte vara alltför höga. 

Den praxis som har utvecklats gällande kvarskrivning innebär att personen redan ska 

ha utsattas för brott eller förföljelse för att få kvarskrivning. I betänkandet poängteras 

                                                
132 Prop 2013/14:178 S 11 
133 Prop 2013/14 s 12 
134 SOU 2015:69 s.19 
135 SOU 2015:69 s. 23 
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att något sådant krav inte uppställs i lagen och att skyddad folkbokföring ska medges 

även för den som inte redan har utsatts för brott. 136 

 

Den som uppfyller kraven för skyddad folkbokföring ska få det utan en prövning om 

sekretessmarkering är en tillräcklig åtgärd. Däremot finns inget hinder mot att 

registrera en sekretessmarkering i folkbokföringsdatabasen. I betänkandet fastslås att 

skyddsåtgärder bör ges genom formaliserade skyddsinstitut: skyddad folkbokföring 

och fingerade personuppgifter. De bestämmelser som tidigare införts gällande 

myndigheters skyldighet att bistå i Skatteverkets ärenden om sekretessmarkering och 

om Skatteverkets skyldighet att informera om barn med sekretessmarkering tycks 

snarast förvilla. Med en åtgärd som har sin grund i en administrativ bestämmelse är 

möjligheten att föreslå förbättringar i förfarandet begränsade. 

 

”Vi bedömer att den långtgående formaliseringen av sekretessmarkeringen i 

folkbokföringsdatabasen ger sken av att det är ett eget skyddsinstitut med 

rättsverkningar, vilket den enligt vår mening inte är och inte heller kan bli.”137 

 

Skyddad folkbokföring föreslås kunna kombineras med kontaktförbud. Skyddad 

folkbokföring bör också kunna kompletteras med larm och andra åtgärder om det 

bedöms lämpligt. Det bör uppställas ett uttryckligt krav att den skyddade 

folkbokföringen ska förväntas ge effekt för att den ska kunna medges. 138 

 

Forumregler 

 

Särskilda forumregler föreslås införas när en parts personuppgifter omfattas av 

sekretess. Stockholms tingsrätt ska vara forum utöver nu gällande regler även vid 

domstolsärenden och Förvaltningsrätten i Stockholm blir behörig domstol i 

förvaltningsärenden.  

 

Samordning 

 

                                                
136 SOU 2015:69 s. 203 
137 SOU 2015:69 s. 204 
138 SOU 2015:69 s. 205 
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Polismyndigheten föreslås få i uppdrag att samordna arbetet med skydd för förföljda 

personer. I samordningsansvaret ingår att utveckla samarbetet med berörda 

myndigheter, uppföljning och metodutveckling för hot- och riskbedömningar. En 

samordningsgrupp bestående ska tillsättas. Polismyndigheten ska få meddela 

föreskrifter om hot- och riskbedömningar i ärenden om skydd för hotade och förföljda 

personer hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Skatteverket. Årligen ska 

Polismyndigheten redogöra för sin samordningsverksamhet till regeringen.139 

 

I betänkandet föreslås att ytterligare frågor utreds så som om rätten till partsinsyn kan 

begränsas för förföljare som är motpart till den som är hotad eller förföljd.  

 

Barn som subjekt 

 

I utredningen skrivs att ”Barn är inte bara skyddsbehövande utan aktiva och 

kompetenta subjekt.” Detta synsätt ska gälla också vid prövning av skyddad 

folkbokföring enligt betänkandet.140 

 

Gedigen utredning 

 

I betänkandet skrivs att det bör inhämtas uppgifter från Polismyndigheten i princip i 

alla ärenden. En uppgiftsskyldighet för socialtjänsten utan hinder av socialtjänst-

sekretess föreslås införas.141  

 

”För att förtroendet ska upprätthållas krävs också en gedigen utredning av 

ärendena.” 

 

Trygghetsutredningens betänkande föreslår att fingerade personuppgifter inte ska 

kunna gå att kombinera med vårdads- och umgängesrätt. Utgångspunkten är att den 

risk som är en förutsättning för fingerade personuppgifter är av så allvarligt slag att 

                                                
139 SOU 2015:69 s. 25 
140 SOU 2015:69 s. 211 
141 SOU 2015:69 s. 218-219 
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skyddsbehovet i princip alltid väger tyngre än den hotande förälderns 

vårdnadsansvar.142  

 

I betänkandet förutspås att Skatteverket kommer att få fler ärenden om skyddad 

folkbokföring och motsvarande antal färre om sekretessmarkering i 

folkbokföringsdatabasen. Handläggningstiderna och kostnaderna beskrivs dock vara 

samma för båda ärendetyperna. Skatteverket bedöms behöva införa rutiner med en 

särskild sekretessmarkering för personer som har skyddad folkbokföring.143 

  

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016. 

 

Remissvar 

 

Juli 2016 närmar sig med stormsteg. Vad jag hittills kan följa av ärendet är att ett 

antal remissvar har inkommit. Jag har valt ut ett urval nedan:  

 

Allmänna barnhuset vill gå längre och föreslå att huvudregeln ska vara att inte heller 

skyddad folkbokföring ska kunna kombineras med vårdnad och umgänge för/med den 

förälder som barnet och boendeföräldern ska skyddas emot. Beslutet om skyddad 

folkbokföring för barn måste således bygga på en grundlig utredning. I en sådan 

utredning måste alla personer som omfattas av beslutet ha rätt att komma till tals, 

även barnet, vilket innebär att den som genomför utredningarna måste ha kompetens 

för att samtala med barn och att värdera de uppgifter som kommer fram. Allmänna 

barnhuset föreslår att utredningen som ska utvärdera 2006 års vårdnadsreform får 

specifika tilläggsdirektiv i det fall frågan behöver utredas vidare.  

 

Kvinnors nätverk skriver i sitt remissvar att de befarar att en ordning där utredning 

ska inhämtas från Polismyndigheten riskerar att befästa ordningen att det i princip 

krävs brott som är polisanmälda för att beviljas skyddad folkbokföring. 

 

Advokatsamfundet understryker särskilt vikten av att det sker en välgrundad prövning 

av skyddsbehovet för utsatta personer och att prövningen sker på ett väl underbyggt 
                                                
142 SOU 2015:69 s. 179 
143 SOU 2015:69 s. 27 
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beslutsunderlag. Detta ska ske mot bakgrund av den problematik som skyddet kan 

innebära för den enskilde, särskilt för barn. En välgrundad prövning förutsätts även 

för att systemet inte ska kunna missbrukas av en förälder som har ett egenintresse i att 

motverka kontakt mellan ett barn och den andra föräldern. Prövningen i det enskilda 

fallet ska ta hänsyn till barnets bästa, inbegripet barnets rätt att komma till tals.  

Advokatsamfundet skriver att ett beslut om skyddad folkbokföring ofta får 

långtgående konsekvenser vad gäller barnets möjlighet att bygga upp och/eller 

bibehålla en nära och god kontakt med den förälder barnet inte bor tillsammans med. 

Barnet blir i många fall, då en förälder har beviljats skyddade uppgifter, fråntagen sin 

möjlighet att träffa den andra föräldern, vilket måste anses som en stor förlust för 

barnet. Ett beslut om skyddad folkbokföring kommer ofta att tas i ett inledande skede 

av en pågående brottsutredning och det finns då en överhängande risk att beslutet 

grundas på skyddsobjektets subjektiva uppgifter och att dessa uppgifter inte ställs mot 

andra uppgifter, som blir kända i ett senare läge. Advokatsamfundet förordar därför 

att Skatteverket inhämtar uppgifter/yttrande från socialnämnden i alla ärenden där 

ansökan avser person under 18 år. 

 

Vad gäller partsinsyn skriver advokatsamfundet att rätten till partsinsyn är en 

grundläggande princip för att upprätthålla den misstänktes eller tilltalades rätt till en 

rättvis rättegång. I vissa fall finns det dock skäl att begränsa denna partsinsyn. 

Advokatsamfundet delar därför utredningens bedömning att det närmare och i särskild 

ordning bör utredas om det är lämpligt att begränsa den misstänktes rätt att få del av 

uppgifter som avslöjar eller kan bidra till att avslöja var den hotade eller förföljda 

personen stadigvarande eller tillfälligt bor. En sådan begränsning bör självfallet 

endast kunna komma i fråga om uppgiften i sig inte har någon betydelse för den 

misstänktes eller tilltalades rätt att försvara sig mot aktuella brottsmisstankar. Frågan 

bör alltså utredas, men inte bara utifrån ett skyddsperspektiv, utan även utifrån ett 

rättssäkerhetsperspektiv.  

 

Skatteverket anser att det stöd som föreslås ges till personer med skyddad 

folkbokföring ska utföras av kommunernas socialnämnder som har bättre 

förutsättningar för detta. Man avstyrker även förslaget om att införa en särskild 

lagregel om skyldighet för Skatteverket att de stöd till andra myndigheter i frågor som 

rör behandling av uppgifter om personer med skyddad folkbokföring då Skatteverket 
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saknar ingående kunskap om andra myndigheters verksamhet. Skatteverket avstyrker 

också förslaget om Polismyndighetens rätt att meddela föreskrifter om hot och 

riskbedömningar.  

 

Barnombudsmannen delar inte utredningens bedömning att det saknas skäl att införa 

en skyldighet för Skatteverket att informera socialnämnden om att ett barn i 

kommunen tilldelats skyddad folkbokföring. Barnombudsmannen har i samtal med 

barn och unga uppfattat ett stort behov av stöd för barn som tilldelats skyddade 

personuppgifter och anser därför att socialtjänsten konsekvent bör informeras när barn 

tilldelas skyddade personuppgifter. Barnombudsmannen anser att socialtjänsten bör 

utse en säkerhetssamordnare för barnet. Det saknas även en diskussion om vårdnad, 

boende och umgänge gällande barn som har kvarskrivning eller sekretessmarkering.  

Barnombudsmannen tillstyrker att Skatteverket ska kunna begära biträde av 

Polismyndigheten vid utredning och att uppgifter även ska kunna inhämtas från 

socialnämnden. Barnombudsmannen anser att det är bra att frågan grundligt utreds 

och tillägger att det är av stor vikt att den som genomför utredningen har kompetens 

att tala med barnet. Barnet har själv rätt att komma till tals och berätta om sin 

situation i enlighet med artikel 12 i Barnkonventionen. 

 

9.9 Mejlsvar från Regeringskansliet  
 
Från: Emma Wännström <emma.wannstrom@regeringskansliet.se> 
Skickat: den 24 maj 2016 09:52 
Till: Jenny Hagberg 
Ämne: ang SOU 2015:69  
  
Hej! 
Betänkandet bereds på Regeringskansliet. Det finns ingen mer exakt tidsplan för när 
det kan komma lagrådsremiss/proposition. Det kommer alltså inte i närtid. 
  
Med vänlig hälsning, 
Emma Wännström 
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10. ANALYS 
 

Det här arbetet har väckt flera frågor och gett mig några svar. De frågor jag ville 

besvara i uppsatsen var:   

 

Är det möjligt med gemensam vårdnad och umgänge vid sekretessmarkering?  

Vad krävs för att erhålla sekretessmarkering? 

Är sekretessmarkering en rättssäker åtgärd?  

Varför är sekretessmarkering inte en lagreglerad åtgärd?  

 

Min slutsats är att det inte tycks vara omöjligt att förena sekretessmarkering med 

gemensam vårdnad och umgänge. JK har uttalat att en sekretessmarkering inte 

omöjliggör ett umgänge. Socialtjänsten kan då vara behjälplig med detta. Dock 

återstår problemet med att barn kan avslöja sin adress under ett umgänge vare sig 

umgänget är övervakat eller inte. Premissen måste vara att ett avslöjande inte ger 

allvarliga konsekvenser, dvs. en sekretessmarkeringen är helt enkelt inte befogad i 

dessa fall. I annat fall kan en sådan situation inte bedömas vara till barnets bästa. Av 

Europadomstolens praxis framgår att barnets bästa har företräde före förälderns rätt. 

 

Huruvida ett umgänge är möjligt eller inte är istället avhängigt den riskbedömning 

som vårdnadsutredaren och domaren gör vilket illustreras av rättsfallen. I samtliga av 

dessa fall fastställdes ett umgänge. Rättsväsendet tycks vid det här laget känna till de 

låga krav som ställs på en utredning inför beslutet att införa en sekretessmarkering. 

Att riskbedömningar är ett oerhört svårt arbete har konstaterats av flera. Ett 

bekymmer som jag ser är att framtagna men för sammanhanget oprövade 

bedömningsinstrument ger sken av att bedömningen är gedigen. 

 

Gemensam vårdnad beslutades trots sekretessmarkering i mål T 11529 och i intervju 

med pappa 1. Anna Kaldal skriver i sin avhandling att risknivån för begränsning i 

vårdnaden på grund av risk torde ligga på samma nivå som påtaglig risk för skada i 

LVU vilket i sin tur är huvudregeln för domstolens skyldighet att överflytta 

vårdnaden från en förälder på grund av bestående fara. Vid osäkerhet kan rätten välja 

det spår som Anna Kaldal menar är vanligare dvs. samarbetssvårigheter som grund 

för ensam vårdnad. Om synen på kravet på samarbetsförmåga kommer att förändras 
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efter den pågående översynen av 2006 års lagändring återstår att se.  

 

Gällande vad som krävs för att erhålla sekretessmarkering så är det enligt min 

uppfattning idag inte tillräckligt. De som har fullgoda skäl för en markering skulle 

inte hamna i ett sämre läge för att en allsidig utredning företogs. En temporär 

sekretessmarkering kan fortfarande sättas i väntan på en mer gedigen 

utredning. ”Skall” borde enligt mig ersätta ”bör” och ”kan” vad gäller den 

dokumentation och de intyg som efterfrågas av Skatteverket i sin utredning. När det 

inte finns styrkta uppgifter om våld är det av yttersta vikt att den som hotet påstås 

komma ifrån får komma till tals då konsekvenserna kan bli mycket stora för de barn 

som omfattas av markeringen. Det kan inte vara okänt för Skatteverket att en 

kvinnojour som lämnar ett intyg baserar detta huvudsakligen på kvinnans egna 

uppgifter. Att dessa intyg som bygger endast på en av parternas uppgifter inte är något 

som varken pappan eller rätten får ta del av måste anses vara långt från den 

kontradiktoriska principen. Detta leder vidare till min slutsats att rättssäkerheten i 

systemet uppenbart kan ifrågasättas. Om grunderna för beslutet för 

sekretessmarkering aldrig kommer fram kan man starkt ifrågasätta huruvida det råder 

rättssäkerhet och ”equality of arms”? Skatteverkets menprövning vid en 

vårdnadshavares begäran om att få ta del av beslut och grunder för 

sekretessmarkering för sitt barn förefaller dessutom slentrianmässig.  

 

Christina Sandström Nemeth från Skatteverkets rättsliga avdelningen skriver att  

“Den andre vårdnadshavaren är inte part i den ansökande vårdnadshavarens ärende. 

Indirekt påverkar denna bedömning även barnet som kommer att vara bosatt 

tillsammans med ansökanden.” 

Eller som det uttrycktes muntligen: ”Det kan ju vara så att våldet kan vara riktat mot 

kvinnan och inte barnet men på nåt sätt följer barnet med. Och då rör ju inte det här 

yttrandet barnet. Han är inte part i kvinnans ärende. Han har ingen har rätt att se. Han 

är bara som vem som helst, i det fallet har han ingen rätt till insyn i hennes ärende.” 

 

Uttalandet stämmer väl överens med upplevelsen hos en pappa och vårdnadshavare:  

”Jag har inte fått reda på nånting. Jag är inte inblandad i den här processen.” 

 



98 
 

 98 

I RÅ 2001 ref 27 konstaterades att rätten till partsinsyn inte måste stödjas på en 

uttrycklig författningsbestämmelse utan också kan framgå av allmänna 

rättsgrundsatser. Detta synsätt borde enligt mig grunda rätt till partsinsyn för en 

vårdnadshavare gällande sekretessmarkering för barnet.  

 

Som jag ser det borde åtgärden att sekretessmarkera i dagsläget sortera in under 

begreppet myndighetsutövning så att vårdnadshavare omfattas av partsbegreppet 

gällande barnet och både höras och informeras om inkomna handlingar. Markeringen 

sägs vara en varningssignal. Det har dock skrivits i förarbeten (prop. 1997/98:9) att 

“markeringen innebär att det finns en dokumenterad förföljelserisk.” Det finns 

upparbetade system gällande hur Skatteverkets markering förmedlas vidare till andra 

myndigheter. Kritik har riktats av JO mot den handläggare som lämnar ut uppgifter 

till en vårdnadshavare då sekretessmarkering finns. I intervjusvar berättar en pappa 

hur skolan vägrar uppge till vårdnadshavare om barnet finns där.  

 

För mig är det uppenbart att den ordning som nu råder inte är hållbar: ett institut som 

många inte vet hur man ska förhålla sig till. Undermåliga utredningar som gör hela 

funktionen urvattnad. En befogad sekretessmarkering borde inte kunna gå att 

kombinera med gemensam vårdnad. Hur kan man fatta beslut kring ett barn utan att 

känna till dess adress, skola och barnomsorg? 

 

Varför inte frågan är lagreglerad kan jag tyvärr inte svara på. Frågan har utretts gång 

på gång. Det senaste förslaget är ett steg i rätt riktning även om en liknande variant 

redan föreslogs 2002 och då inte infördes. Svaret från Regeringskansliet var inte 

precis hoppingivande: frågan kommer inte behandlas i närtid. Är förklaringen till 

Regeringskansliets svar att frågan inte ligger i linje med den politiska dagordningen: 

att uppmärksamma våld mot kvinnor?  

Det är som sagt inte lätt att hålla två tankar i huvudet samtidigt.	 

 

Barnombudsmannen, Allmänna barnhuset och Advokatsamfundet lyfter i sina 

remissvar fram barnets rätt att komma till tals. Ett barn är inte bara ett bihang till 

föräldern utan ett självständigt subjekt. Tyvärr illustrerar denna uppsats att så inte är 

fallet i praktiken.  
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